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RESUMO 

 

Este trabalho orientou-se para a análise sociopragmática implicada no uso de tu x você nas 

cartas escritas por João Pinheiro da Silva em finais do século XIX e início do século XX, a 

partir das relações estabelecidas entre o remetente e os seus destinatários. Para a 

classificação do tipo de relação (simétricas e assimétricas descendentes), foram 

empregadas as formulações teóricas de Brown e Gilman (1960) sobre a semântica do poder 

e da solidariedade. Também foram levados em conta os pressupostos teóricos da Teoria da 

Polidez idealiza por Brown e Levinson (1987), de modo que se viabilizasse a análise do 

uso das formas tu x você em função dos atos de ameaça à face, veiculados nos enunciados 

de João Pinheiro. Em síntese, essa dissertação converge para os resultados obtidos por 

outros estudos realizados no período coberto pela produção epistolar de João Pinheiro: a 

alta produtividade da forma pronominal tu em finais do século XIX e início do século XX 

ao lado do comportamento híbrido de você, que ora apresentava propriedades da categoria 

destino, ora os traços cerimoniosos herdados da forma nominal de que se originou.  

 

Palavras-chave: Formas pronominais de tratamento.  Sociopragmática. Cartas pessoais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

This paper has been oriented to sociopragmatics analysis on the usage of “tu” and você” 

present in the letters written by João Pinheiro da Silva at the end of the XIX century and 

beginning of the XX, from the relations established between the sender and his recipients.  

To systematize the type of relation (symmetry and asymmetrical descendant) it had been 

used the theories from Brown and Gilman (1960) about the semantics of power and 

commiseration. It had also been taken into account the Politeness Theory from Brown and 

Levinson (1987) in a way to enable the analysis of the uses “tu” and “você” in terms of 

face threat attack, uttered from João Pinheiro. In summary, this thesis converges to results 

obtained from other studies done in the period covered from epistolary production of João 

Pinheiro: the high productivity of the pronoun “tu” at the end of the XIX century and 

beginning of the XX century besides the hybrid behavior of “você” that either was shown 

quality from the destiny category, or the prim traces inherited from the nominal approach 

in which it had been originated from. 

 

Key-words: Pronominal form of treatment. Sociopragmatics.  Personal letters. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 Neste trabalho, investigou-se o uso das formas pronominais tu e você e seus 

respectivos pronomes oblíquos, em cartas escritas por João Pinheiro da Silva (1860-1908), 

entre os anos 1868 e 1908. Objetivou-se verificar se há relação entre os papéis sociais 

assumidos pelo remetente e a escolha de uma forma em detrimento de outra. 

 Partiu-se da hipótese, já formulada e comprovada por outros estudos, mais 

especificamente pelos de Lopes et al. (2011), Lopes e Marcotulio (2011), Pereira (2012) e 

Silva (2012). cujo escopo foi a análise do tratamento no Português do Brasil, de que o 

paradigma de tu é preferencialmente empregado como estratégia de referência ao 

interlocutor nas missivas de cunho pessoal, íntimo e amoroso, ao passo que a escolha da 

então forma inovadora, você, é favorecida pela temática menos íntima das cartas.  

 Para a verificação dessa hipótese, serão utilizados os resultados obtidos pelas 

pesquisas citadas e a teoria dos pronomes do poder e da solidariedade, formulada por 

Brown e Gilman (1960), na qual os autores postulam que a escolha de pronomes de 

tratamento está diretamente relacionada à natureza da relação entre os interlocutores. Para 

Brown e Gilman (1960), relações como mais velho do que, pais de e patrão de, por 

exemplo, são pautadas pelas relações de poder. Relações solidárias, segundo a formulação 

dos autores, por outro lado, são relações não hierarquizadas, como a que se dá entre 

irmãos.  

 No corpus dessa dissertação, encontram-se exemplos que sinalizam a escolha das 

formas em análise em virtude das relações travadas tanto no eixo da semântica do poder 

quanto naquelas reguladas pela semântica da solidariedade. No excerto (i), João Pinheiro 

escreve a Quirino Alves de Carvalho, gerente do jornal republicano O Movimento, 

periódico fundado por João Pinheiro e por outros líderes do movimento pró-república. É 

possível observar, pelo teor da carta, especialmente nas passagens “é preciso que não te 

descuides disso” e “não te descuides disso”, que o remente deixa bastante clara a natureza 

assimétrica da relação entre ele e seu remente.  

 

(i) “É preciso que te não descuides e | 3ª feira mesmo, dia em [que] recebe- | rás esta, 

procures o Barcellos, | o Doutor Ferreira [e] Costa, o Doutor Theo- | philo e o Doutor 

Cypriano para in- | cumbirem o “Movimento” do for- | necimento do material para o ex-| 

pediente do anno futuro. Por que | a compra da machina Lyberty | que custou muito caro 

foi feita | para o fim de dentro do proprio | estado se poder fazer semelha[nte] | 

fornecimento para exped[i]ente. | [espaço] Quanto ao Thesouro do Estado | fale ao Augusto 
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d. Lima para | se entender com [o] Doutor Augustinho | Carneiro que eu não conheço | 

pessoalmente e nem sei que | relações você mantem com o | mesmo: não descuides disto. 

(Carta endereçada a Quirino, em 25 de outubro de1891) 

  

Diferentemente da carta enviada ao gerente de O Movimento, em que as formas de 

segunda pessoa do singular, previstas nas relações assimétricas descendentes, como na 

interação entre patrão e empregado, marcam a posição inferior do outro, na interação,  em 

(ii), observa-se que essas formas estão relacionadas à natureza simétrica da relação entre 

João Pinheiro e  João Pandiá Calógeras.  

 

(ii) “Ah! meo caro | amigo, nunca plantaste batatas! | Cahi uma vez nessa asneira, cul-| 

tivei uma quarta d. chão, obtive | uma colheita estupenda, [inint.]| [meus] balaios e fui 

pessoalmente| ao Rio d. Janeiro, vender [os] | meos formosos tu[r]beculos (salvo| seja!) É 

ainda com odio, que | me lembro da peregrinação humi-| lhante, de portuguez em por-| 

tuguez, batateiros de profissão e| com o cerebro tambem entupido| d. batatas e me dicerão 

desaforos | e me não quiserão comprar a|minha linda mercadoria e offere-| cerão um preço 

vil e afinal| me obrigarão á entregar a colheita| quasi [n]ada. Ah bestas! No silen-| cio do 

meo quarto do hotel, impotente| e vencido, por mais que [im]agines| não chegarás a 

calcular a quantidade | d. punhos cerrados que eu julgava| necessarios para quebrar a cara | 

a todos eles.” (Carta a João Pandiá Calógeras, em 25 de fevereiro de 1905) 

 

 Esta pesquisa também é subsidiada pela Teoria da Polidez, formulada por Brown e 

Levinson (1987), na qual os autores elencam uma série de estratégias de polidez capazes 

de mitigar atos de ameaça à face – conceito derivado da formulação de face proposta por 

Goffman (1967) – constitutivos, segundo os autores, de todo ato de fala. No corpus, 

também foram encontrados exemplos dessas estratégias. 

 No excerto (iii), João Pinheiro recorre ao emprego de você para minimizar o ataque 

à face da esposa, ao mostrar-se chateado com uma cobrança feita por ela em 

correspondência anterior. Na sequência, o missivista retoma o emprego do paradigma de 

tu.  

 

(iii) “Recebeu o berço? Como é que | você diz que eu não lembro | do nosso bemsinho? 

Tudo que | eu digo para a minha negra | também pertence a elle e por | isso lembrando a 

todo o momento | de ti, minha Helena, eu lem[bro] | do nosso bemsinho.” (Carta a Helena 

Pinheiro, em 9.11.1890) 

 

Conquanto o escopo do trabalho seja a análise sociopragmática, também são 

observadas as motivações linguísticas do uso de tu e você nas cartas de João Pinheiro. 

Foram encontrados, no corpus, ocorrências de você empregado como variante pronominal 
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de tu, fenômeno identificado nos trabalhos nos quais se baseia esta pesquisa. Consoante 

esses trabalhos, o sistema de tratamento que viria se estabelecer mais tarde vinha se 

delineando desde o início do século XX, com a forma inovadora ocupando os mesmos 

espaços funcionais de tu, sem motivação pragmática, conforme abaixo. 

 

(iv) “Hoje é domingo. Aproveito estes | dias para meo descanço. Fico | em casa. Desde que 

vim hontem do Congresso não sahi a rua. | [espaço] Tambem para que? Eu | sou um triste, 

não acho graça | em cousa nenhuma desde mundo. | [espaço] Não tivesse eu a você e 

talvez | nem quisesse viver! Ando enojado | da miséria dos homens, da ingratidão | d. uns, 

da infamia d. outros.... | boas no mundo ainda existe | a minha Helena. Pudesse  | eu viver 

isolado com tigo e | meu filho, bem longe d. tudo | d. todos e eu teria uma im- | mensa 

alegria. Fico pensando | em arranjar a minha casa! mas | quando lembro que ha impor- | 

[inint.]! ha cacetes! e sobre tudo | ha tanta gente falsa neste | mundo, da uma vontade de ir | 

para um roça e para sempre. | [espaço] Não tivesse eu a ti, e | te digo de coração, daria por 

| completa a minha tarefa.” (Carta a Helena Pinheiro, em 15.02.1891) 

 

 

 Este primeiro volume, de dois que formam este trabalho, conta com cinco capítulos, 

assim organizados: após esta introdução (capítulo 1), foi realizada a apresentação do tema, 

com um breve histórico das formas nominais e pronominais de tratamento, seguida das 

resenhas dos trabalhos que subsidiam a análise. 

No capítulo 3, são apresentadas as teorias pragmáticas que fundamentam o trabalho 

e a descrição do corpus, com a descrição do perfil sócio-histórico de João Pinheiro da Silva 

e dos papéis sociais assumidos em suas cartas. Também foram relacionadas algumas 

informações dos destinatários. 

 No capítulo 4, Nas duas primeiras subseções,. Nas subseções seguintes, expuseram-

se outros trabalhos que se dedicaram ao estudo da variação entre tu e você. 

 A descrição e a análise dos resultados foram discutidas são discutidas no capítulo 4 

5; primeiramente, de forma geral e, na sequência, levando em conta o uso das formas em 

análise de acordo com o destinatário. 

 No segundo volume, estão as transcrições das cartas e os critérios levados em conta 

neste processo. Pretende-se, ao disponibilizar esse material, viabilizar a conferência das 

missivas analisadas e facilitar o acesso a outros pesquisadores interessados no tema ou em 

outros aspectos linguísticos do português do Brasil no período coberto pelas cartas. 
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2 FORMAS NOMINAIS E PRONOMINAIS DE TRATAMENTO: REVISÃO DO  

TEMA  

 

2.1 Formas nominais e pronominais de tratamento: a perspectiva tradicional 

 

 Nesta seção, cotejam-se algumas gramáticas normativas a fim de observar como 

esses manuais lidam com as formas de tratamento, de forma geral, e, mais especificamente, 

com as mudanças em cadeia promovidas pela inserção de você no quadro de pronomes do 

português do Brasil (PB). 

 Observou-se que a abordagem das estratégias de referência ao interlocutor nas 

gramáticas tradicionais (GT´s) revela certa confusão no que diz respeito à definição e à 

funcionalidade dessas formas, o que vai ao encontro do comentário de Faraco (1996)  

sobre a abordagem das GT´s. Segundo o autor, 

  

Os gramáticos se comportam como se pudéssemos ignorar seis séculos de 

história, seis séculos em que a mudança nas formas de tratamento acabou 

resultando em grandes modificações dos paradigmas verbais e pronominais do 

português e até mesmo de alguns aspectos da estrutura sintática. (FARACO, 

1996, p. 53) 

 

 Com efeito, o quadro de pronomes apresentado por esses manuais, mesmo em 

edições recentes, segue relacionando formas há muito em desuso, em detrimento de outras 

já integradas ao sistema. 

 Em Bechara (2006, p. 164), por exemplo, o paradigma da segunda pessoal do plural 

(P5) permanece inalterado. 

Quadro 1 – Quadro de pronomes pessoais retos e oblíquos segundo Bechara 

PRONOMES PESSOAIS RETOS PRONOMES PESSOAIS OBLÍQUOS 

 

 

 

 

SINGULAR 

 ÁTONOS (SEM 

PREPOSIÇÃO) 

TÔNICOS (COM 

PREPOSIÇÃO) 

1ª pessoa: eu me mim, comigo 

2ª pessoa: tu te ti, contigo 

3ª pessoa: ele, ela lhe, o, a, se ele, ela, si 

PLURAL 1ª pessoa: nós nos nós, conosco 

2ª pessoa: vós vos vós, convosco 

3ª pessoa: eles, elas lhes, os, as, se eles, elas, si 

Fonte: BECHARA, 2006, p. 164. 
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 Relegada à seção de formas de tratamento, você, definida como forma própria do 

tratamento familiar, opõe-se a o senhor e a senhora, classificadas como formas de 

tratamento cerimonioso. 

 Sobre elas, o autor faz apenas alguns comentários genéricos e mesmo dispensáveis, 

posto que suas ocorrências são amplas e facilmente observáveis no vernáculo. 

 Para o autor, essas formas substantivas de tratamento ou formas pronominais de 

tratamento são estratégias de referência indireta ao interlocutor, visto que se referem à 

segunda pessoa, mas estabelecem concordância com a terceira pessoa. 

 Adicionalmente, Bechara observa que a forma você, hoje empregada em contextos 

de informalidade, deriva da forma de reverência Vossa Mercê.  Acrescenta que, com o 

desuso de vós, vocês passou a substituir o pronome de segunda pessoa do plural. Para a 

discussão sobre a categoria de o senhor e a senhora, Bechara (2006, p. 165) sugere a 

leitura, entre outros autores, de Luís Felipe Lindley Cintra. 

 Constituem ainda o quadro das formas de tratamento, apresentadas pelo autor, as 

formas de reverência, segundo sua classificação. Tais formas consistem no tratamento do 

interlocutor por meio de atributos ou qualidades, conforme o quadro abaixo. 

Quadro 2 – Formas de reverência segundo Bechara 

Fonte: BECHARA, 2006, p. 165-166 

 

VOSSA ALTEZA V.A. PARA PRÍNCIPES, DUQUES. 

VOSSA EMINÊNCIA V. EMª, PARA CARDEAIS 

VOSSA EXCELÊNCIA 

V. EXª, PARA ALTAS PATENTES 

MILITARES, MINISTROS, PRESIDENTE DA 

REPÚBLICA, PESSOAS DE ALTAS 

CATEGORIAS, BISPOS E ARCEBISPOS 

VOSSA MAGNIFICÊNCIA PARA REITORES DE UNIVERSIDADES 

VOSSA MAJESTADE V. M., PARA REIS, IMPERADORES 

VOSSA MERCÊ 
V. M

CÊ 
, PARA AS PESSOAS DE 

TRATAMENTO CERIMONIOSO 

VOSSA ONIPOTÊNCIA PARA DEUS (NÃO SE USA 

ABREVIADAMENTE) 

VOSSA REVERENDÍSSIMA V. REV.
MA 

, PARA OS SACERDOTES 

VOSSA SENHORIA 

V. S.ª, PARA OS OFICIAIS ATÉ CORONEL, 

FUNCIONÁRIOS GRADUADOS, PESSOAS DE 

CERIMÔNIA 
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 Em Cunha e Cintra (2013), a forma você também é classificada como pronome de 

tratamento. Porém, diferentemente de Bechara (2006), tem seu uso descrito, ao lado de tu, 

tanto no português do Brasil quanto no português europeu (PE). Segundo os autores, 

  

 

no português europeu normal, o pronome tu é empregado como forma própria da 

intimidade. Usa-se de pais para filhos, de avós ou tios para netos e sobrinhos, 

entre irmãos ou amigos, entre marido e mulher, entre colegas de faixa etária 

igual ou próxima. O seu emprego tem-se alargado, nos últimos tempos, entre 

colegas de estudo ou da mesma profissão, entre membros de um partido político 

e até, em certas famílias, de filhos para pais, tendendo a ultrapassar os limites da 

intimidade propriamente dita, em consonância com uma intenção igualitária ou, 

simplesmente, aproximativa. No português do Brasil, o uso do tu restringe-se ao 

extremo Sul do país e a alguns pontos da região norte, ainda não suficientemente 

delimitados. Em quase todo o território brasileiro, foi ele substituído por você 

como forma de intimidade. Você também se emprega, fora do campo da 

intimidade, como tratamento de igual para igual ou de superior para inferior. É 

este último valor, de tratamento igualitário ou de superior para inferior (em 

idade, em classe social, em hierarquia), e apenas este, o que você possui no 

português normal europeu, onde só excepcionalmente – e em certas camadas 

sociais altas – aparece usado como forma carinhosa de intimidade. No português 

de Portugal não é ainda possível, apesar de certo alargamento recente do seu 

emprego, usar você de inferior para superior, em idade, classe social ou 

hierarquia. (CUNHA; CINTRA, 2013, p. 305) 

  

 

 Em relação a o senhor e a senhora, os autores afirmam que são variantes de 

respeito a tu e a você, no PE, e a você, em grande parte do Brasil. Cunha e Cintra (2013) 

ressalvam que o tratamento o senhor e a senhora, em Portugal, é frequentemente 

acompanhado pelo título ou cargo do interlocutor, como em o senhor doutor, a senhora 

doutora. O título não precedido de senhor, segundo Cunha e Cintra (2013), é considerado 

menos respeitoso, razão por que costuma seguir-se a ele o primeiro nome ou o nome de 

família do interlocutor. 

 Outra característica no sistema de tratamento apontada pelos autores, “frequente no 

português de Portugal, e muito raro no do Brasil, é o emprego das formas nominais 

antecedidas de artigo em vez das formas pronominais ou pronominalizadas de tratamento” 

(CUNHA; CINTRA, 2013, p. 309), como nome próprio, nomes de parentesco ou 

equivalentes e outros nomes que situam o interlocutor em relação à pessoa que fala. No 

fragmento abaixo, é possível observar o uso do tratamento indireto por João Pinheiro.  

 

(1) “Ja uma vez me dice o meo tio ter | o custume de não responder as cartas | que se-lhe-

enviavam. Em todo caso | é uma franquesa e bem pode ser uma | medida positiva de 

praticas vantagens.” (Carta enviada a Luís Antônio Pinto, 06.01.1888) 
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 Entre as gramáticas analisadas, a de Rocha Lima (2012) é a única que classifica as 

formas você e o senhor e a senhora como pronomes de segunda pessoa, mas converge com 

as demais no que diz respeito ao seu uso familiar e cerimonioso, respectivamente. 

 

Quadro 3 – Classificação das formas você, senhor e senhora por Rocha Lima  

VOCÊ, VOCÊS (NO TRATAMENTO FAMILIAR) 

O SENHOR, A SENHORA (NO TRATAMENTO CERIMONIOSO) 

Fonte: ROCHA LIMA, 2012, p. 158 

 

 O autor também lista alguns pronomes de reverência, segundo sua terminologia, 

como Vossa Alteza, Vossa Excelência e Vossa Majestade. Diferentemente de Bechara 

(2006), não menciona Vossa Mercê, justificada vagamente por aquele autor como uso para 

pessoas de tratamento cerimonioso. 

 Câmara Jr. (1992) destoa de maneira importante dos gramáticos analisados, na 

medida em que apresenta uma descrição mais detalhada e mais realista do sistema de 

tratamento em português. Sobre o quadro de pronomes vigente nas GT´s, o autor afirma 

tratar-se de uma descrição puramente teórica, face à realidade linguística.  

Como primeira grande mudança nesse sistema, Câmara Jr. (1992) aponta o uso de 

vós, pronome que perde a exclusividade de plural de tu e passa, no tratamento singular, a 

denotar “distanciamento e acatamento social.” O autor registra, ainda, que o paradigma da 

segunda pessoa do plural (P5) “é o que vigora em certos registros especiais da língua 

escrita, como os da linguagem burocrática” (CÂMARA JR., 1992, p. 119). 

 

2.2 Percurso histórico das formas nominais e pronominais de tratamento  

 

 Segundo Brown e Gilman (1960), o sistema de tratamento nas línguas europeias 

teria se desenvolvido a partir do sistema latino, que contava apenas com duas formas de 

tratamento do interlocutor, tu e vós
1
. Inicialmente, apenas tu era empregado no singular. 

De acordo com os autores, vós teria assumido essa propriedade no século IV, como 

desdobramento da divisão do Império Romano em duas partes. 

 Com um imperador sediado em Roma, na fração ocidental, e outro em 

Constantinopla, na parte oriental do Império, Diocleciano, a partir da necessidade de 

                                                           
1
 Segundo Faraco (1996, p. 54), o francês teria sido a única língua românica a preservar esse sistema. 
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manutenção da unidade administrativa, fez com que as pessoas adotassem o tratamento vós 

para quaisquer dos imperadores, que passa então a ser um pronome para tratamento 

cerimonioso, sob o argumento de que, ao se dirigirem a um deles, estariam, de fato, se 

dirigindo aos dois.  

 Para Brown e Gilman (1960),  

 

 
 Um imperador é plural também em outro sentido; ele é a soma do seu povo e 

pode falar enquanto seu representante. Pessoas da realeza às vezes dizem ‘nós’ 

quando uma pessoa comum diria ‘eu’. O imperador romano às vezes se referia a 

si mesmo como nós, e o vós de reverência seria um simples reflexo disso
2
. 

(BROWN; GILMAN, 1960, p. 254) 

 

 

 O português herdou do latim esse sistema binário de tratamento do interlocutor, 

mas o surgimento de formas nominais que estabeleciam concordância com a terceira 

pessoa gramatical promoveu profundas reformulações nesse sistema nos séculos seguintes. 

 A partir da análise das crônicas de Fernão Lopes, Cintra (1986, p. 18) afirma ter 

sido Vossa Mercê a mais antiga dessas formas, cujos primeiros registros remetem ao ano 

de 1331, empregadas em referência ao rei. 

 Baseando-se ainda na análise dos textos de Fernão Lopes, Cintra (1986) afirma que 

o surgimento de Vossa Senhoria e Vossa Alteza teria ocorrido nos anos de 1442 e 1455, 

respectivamente, ambas em referência ao rei.  

 Segundo Faraco (1996, p. 59), o alargamento no uso das formas Vossa Mercê e 

Vossa Senhoria foi responsável pela perda de sua “força honorífica original e foi criando a 

necessidade de introduzir novas [formas] para manter um sistema diferenciado de 

tratamento ao rei”. A popularização dessas formas, por assim dizer, teria motivado, 

segundo Cintra (1986), as Leis da Cortesia, promulgadas em 1597, por Filipe II, com o 

objetivo de impedir que as formas de tratamento começassem um lento, mas decisivo 

movimento de vulgarização. 

 

Dom Filipe, por graça de Deos Rey de Portugal, etc. faço saber aos que esta 

minha lei virem, que sendo eu informado das grandes desordens e abusos que se 

têm no modo de falar e escrever e que vão continuamente em crescimento e têm 

chegado a muito excesso, de que tem resultado muitos inconvenientes, e que 

conviria muito a meu serviço e ao bem e sossego de meus vassalos reformar os 

                                                           
2 

“An emperor is also plural in another sense; he is the summation on his people and can speak as their 

representative. Royal persons sometimes say ’we‘ where an ordinary man would say ’I‘. The Roman emperor 

sometimes spoke of himself as nos, and the reverential vos is the simple reciprocal of this.” (Tradução nossa). 
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estilos de falar e escrever e reduzi-los a ordem e termo certo, e praticando-o e 

tratando-o com pessoas de meu Conselho, e outras de letras, e de experiência, 

ordenei de prover nisto na forma e maneira ao diante declaradas. (CINTRA, 

1986, p. 23) 

 

 

 

 Evidentemente, tais leis não tiveram o menor efeito prático, a não ser o de 

escancarar a tentativa de incluir o sistema de tratamento entre as estratégias mantenedoras 

da rigidez estamental vigente à época. Esse insucesso não impediu, porém, – e talvez tenha 

mesmo motivado – o surgimento, século e meio depois, de nova lei, desta feita, por D. 

João V. 

 

Dom João, etc. faço saber...que, constando-me a confusão que sucede nos 

tratamentos, por se haverem com a diuturnidade do tempo, antiquado os que 

foram ordenados na lei feita sobre esta matéria em 16 de Setembro de 1597, e 

introduzido quase geralmente dar tratamentos maiores às pessoas que nela foram 

mencionadas, e dar a outras de que na mesma lei se não fez menção o tratamento 

de Senhoria, chegando este a estender-se com tanto excesso e vulgaridade que se 

confunde a ordem e se perverte a distinção que faz os tratamentos 

estimáveis...portanto querendo remediar semelhante abuso e por outras razões 

que me  foram presentes, hei por bem... (CINTRA, 1986, p. 25) 

 

 

 Sobre as formas de tratamento trazidas pelos primeiros colonizadores ao Brasil, 

Faraco (1996, p. 64) afirma serem basicamente as variações simplificadas de Vossa Mercê, 

como vosmecê, vossuncê, vassuncê, mecê, vancê, vacê, ocê e você. Vossa Senhoria e Vossa 

Excelência, segundo o autor, foram “formas artificiais usadas na correspondência oficial e 

em alguns contextos muito formais nos altos escalões da administração pública.” 

(FARACO, 1996, p. 65)  

 

2.3 Trabalhos sobre o tema 

 

2.3.1 Lopes et al. (2011) 

 

No trabalho desenvolvido por Lopes et al. (2011), os autores buscam discutir, 

exaustivamente, a partir de bilhetes amorosos escritos no início do século XIX, a 
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correlação de fatores linguísticos e extralinguísticos implicados na escolha de formas 

relacionadas a tu e a você, empregadas no material analisado. 

O corpus com o qual trabalharam os autores era constituído por 13 bilhetes 

amorosos, os quais foram escritos por Robertina de Souza ao amante, Álvaro da Silva 

Mattos, e a Arthur Frederico de Noronha, com quem era amasiada. Esse material, de 

acordo com os autores, encontra-se anexado a um processo instaurado à época para 

investigar a morte do amante de Robertina, no qual o réu, o marido, foi inocentado. 

Com o objetivo de empreender a análise estrutural, Lopes et al. (2011) descreveram 

todas as formas de tratamento empregadas por Chininha (como Robertina assinava seus 

bilhetes) nas diferentes funções morfossintáticas, em busca de fatores linguísticos 

condicionantes desta ou daquela forma. Para isso, levaram em conta, tomando por base os 

pressupostos teórico-metodológicos da sociolinguística variacionista, a presença ou não de 

mescla de tratamento em um mesmo bilhete e seu contexto de ocorrência, isto é, se se 

tratava de formas relacionadas a tu ou a você.  

Os autores afirmam, a partir da leitura de outros trabalhos, que a implementação de 

você no quadro de pronomes provocou uma reorganização no sistema com contextos 

morfossintáticos favorecedores da forma inovadora, como pronome-sujeito, pronome 

complemento preposicionado e formas verbais imperativas, e contextos de resistência de 

tu, como os pronomes possessivos, formas verbais não imperativas e pronomes 

complemento não preposicionados. Segundo afirmam, a mistura de tratamento condenada 

pela gramática tradicional, presente em cartas dos séculos XIX e XX, é produto dessa 

implementação. Baseados ainda na leitura de outros trabalhos, Lopes et al (2012) afirmam 

que os ambientes morfossintáticos favorecedores de você, que se firmariam mais tarde, já 

estavam delineados nos séculos XIX e XX.  

 Buscando identificar os contextos favorecedores de você e de tu (majoritário no 

corpus), os autores selecionaram um grupo de natureza estrutural (contexto 

morfossintático) e um grupo extralinguístico, que levaria em conta o destinatário do 

bilhete. Os contextos morfossintáticos favorecedores de tu foram os pronomes-

complemento sem preposição, verbo imperativo-indicativo e sujeito nulo, com verbos 

marcados com desinências de segunda pessoa; os favorecedores de você, a presença de 

pronome reto e o pronome complemento com preposição. 

Baseados em estudos que se debruçaram sobre cartas escritas nos séculos XIX e 

XX, os autores afirmam que havia alta produtividade de te nesse período, como acusativo e 
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como dativo, tanto no sistema de tratamento em que tu prevalecia, quanto no sistema em 

que você predominava. De acordo com Lopes et al. (2011), na análise das amostras, o 

emprego de te foi majoritário, tanto como dativo quanto como acusativo, enquanto você, 

nessas funções sintáticas, ocorreu mais raramente. A partir das ocorrências de te, todas 

proclíticas ao verbo, os autores afirmam que “Chininha apresentava um comportamento 

típico do português brasileiro em oposição à norma europeia.” (LOPES et al., 2011, p. 

335) 

Outro contexto morfossintático favorecedor do emprego de formas relacionadas a 

tu foi o emprego do imperativo indicativo. Citando Scherre (2005
3
, p. 125), Lopes et al 

(2011) afirmam que pronomes do caso reto depois do verbo, verbo de conjugação irregular 

com oposição “menos saliente” e verbo de 1ª conjugação regular favorecem o emprego do 

que Scherre denominou de imperativo indicativo (referente a tu), enquanto que o 

imperativo subjuntivo (referente a você) é favorecido por pronome oblíquo depois do 

verbo, presença de negação e verbos de conjugação irregular com posição “mais saliente”. 

No que diz respeito ao preenchimento do sujeito, os autores afirmam, a partir da 

leitura de outros trabalhos, que, até o início do século XX, havia alta ocorrência de sujeito 

nulo. Citando Duarte (1993)
4
, que realizou estudo em peças teatrais brasileiras, afirmam 

que, a partir da década de 1930, você passou a suplantar tu na posição de sujeito. Já 

pesquisas realizadas a partir de cartas identificaram a sobreposição de tu em relação a você 

até meados da década de 1940.  

Nos bilhetes de Chininha, Lopes et al. (2011) encontraram registros quase 

complementares de tu-nulo x você-preenchido. Essa distribuição, segundo afirmam, seria 

um prenúncio das mudanças que iriam ocorrer mais tarde no quadro pronominal na posição 

de sujeito do português brasileiro. De acordo com Lopes et al. (2011), a ocorrência de tu é 

favorecida pela morfologia verbal marcada e pelo traço [+ animado], intrínseco à segunda 

pessoa do singular. Veja-se o exemplo.  

(14) “não gosto de te ver triste. O que __ fizeste do cabelho que te dei ___ guardaste no 

coração como eu dise que noite eu vou passar.” (Bilhete 2 – destinado a Álvaro) 

 

                                                           
3
 SCHERRE, Maria Marta Pereira. Doa-se lindos filhotes de poodle: variação linguística, mídia e 

preconceito. São Paulo: Parábola, 2005.  
4
 DUARTE, Maria Eugênia Lamoglia. Do pronome nulo ao pronome pleno: a trajetória do sujeito no 

português do Brasil. In: ROBERTS, I.; KATO, M. A. (Org.). Português brasileiro: uma viagem diacrônica. 

Campinas: Ed. da UNICAMP, 1993. p. 107-128. 
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Também foram encontradas nas amostras, embora em menor número, ocorrências 

de preenchimento do sujeito com tu, funcionalmente motivadas. 

 

(15) “eu te adoro te amo até a morte sou tua só tu é meu só o meu coração e teu e o teu 

coração e meu. a Chininha e todinha tua ate a morte.” (Bilhete 1- Destinado a Álvaro) 

 

De acordo com os autores, em (15) é possível identificar que o preenchimento se 

deveu à referência disjunta, por meio da qual se estabelece contraste ou individualização, 

de modo que fique clara a oposição entre a primeira e a segunda pessoa (__sou tua x tu é 

meu). Em (16), segundo os autores, há o efeito de contraste ( = tu e não outra pessoa sabe 

que tudo isso é brincadeira).  

 

(16) “Perdoa-me tudo quanto te fis hoje de estar beijando aquelle retrato tu sabes que tudo isso 

é brincadeira.” (Bilhete 6 – destinado a Álvaro) 

 

Lopes et al. (2011) encontraram ocorrências de tu sem a presença de desinência 

verbal, indícios que, segundo afirmam, não foram encontrados em amostras do mesmo 

período.  

A análise pragmática, por outro lado, fundamentada na teoria da polidez formulada 

por Brown e Levinson (1987), foi norteada pela possibilidade de os atos veiculados nos 

bilhetes ameaçarem a face de seus destinatários e pela observação de como as estratégias 

mitigadoras desses atos garantiriam ou não a harmonia na interação com seus 

interlocutores. 

 No que diz respeito ao segundo grupo de fatores, que leva em conta o destinatário, 

os autores identificaram alta frequência de formas relacionadas ao pronome tu nos bilhetes 

endereçados a Álvaro. Das formas pronominais empregadas nos bilhetes ao amante, 84% 

são do paradigma de tu, o que conferia aos bilhetes de Chininha grande informalidade; 

segundo os autores, típica do gênero. 

   

(17) “morro por ti. tu é e a min-ha vida, minh’alma eu sem ti não vivo Da tua sempre tua e 

toda tua do teu coração.” (Bilhete 10 – destinado a Álvaro) 

  

 O percentual referente a esse paradigma no tratamento do marido, a quem Chininha 

referia-se preferencialmente por você, por outro lado, não passou de 42%.  
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(18) “Eu rezo pedindo-o a Deus para você me perdo-ar, mas creio que você não tem 

coragem de ver morrer um filho o filha.” (Bilhete 1 – destinado a Arthur) 

 

 

 Na análise dos contextos em que Chininha empregava tu para o amante e você para 

o marido, os autores observaram que os bilhetes endereçados a Álvaro eram mais pessoais 

e afetivos, nos quais a remetente expressava abertamente sua paixão (19), enquanto 

naqueles endereçados a Arthur a temática girava em torno da preocupação com os filhos e 

da busca do perdão por ter traído o companheiro (20). 

 

(19) “morro por ti, tu é a min-há vida, minh´alma eu sem ti não vivo Da tua sempre tua e 

toda tua do teu coração” (Bilhete x – destinado a Álvaro) 

 

(20) “todas as noites eu rezo pedindo a Deus (a) [para você me perdoar], mas creio (b) [que voce 

não tem coragem] de ver morrer um filho o filha por que se não me ___ perdoares eu viva não 

fico .” (Bilhete 1 – destinado a Arthur) 

 

Em relação à mescla tratamental encontrada nos bilhetes, os autores defendem a 

necessidade de contemplar a presença da variação tu e você a partir da observação da 

correspondência em si, e não apenas a partir de ocorrências isoladas, pois tal procedimento 

permitiria identificar, segundo afirmam, se em um mesmo bilhete haveria ou não o 

sincretismo das formas em questão. 

A mescla de tratamento, nos bilhetes, deu-se de maneira diferenciada, de acordo 

com os autores. Para eles, o uso inovador [+ inovador; - marcado] estaria associado à 

ausência de motivação pragmática, ao passo que o uso conservador [- inovador; + 

marcado] estaria presente na mescla das formas de tratamento com motivação pragmática. 

Assim, identificaram como contextos inovadores aqueles em que Chininha empregou tanto 

formas relacionadas a tu quanto a você sem que houvesse qualquer intenção comunicativa 

subjacente às suas escolhas, conforme abaixo. 

 

(21) “eu dou a vida por ti eu por você sou capaz de todos os sacrifícios da vida” (Bilhete 7 

– destinado a Álvaro) 

 

 Para Lopes et al. (2011), esses usos menos marcados sinalizam o alto grau de 

intercambialidade entre a forma inovadora e o pronome original de segunda pessoa, já que 

não há motivações pragmáticas envolvidas na variação. A partir do exemplo 22, afirmam 
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que esse uso configura a fusão dos dois paradigmas, com formas pronominais de segunda 

pessoa relacionadas a formas verbais de terceira pessoa. 

 

(22) “não te zangues com migo minha vida tu sab- es que tu é meu cora- ção, que eu sou 

tua e tu é meu, eu vivo para voce e voce para mim.” (Bilhete 6– destinado a Álvaro) 

 

Os autores afirmam não terem encontrado ocorrências dessa natureza nos bilhetes 

endereçados a Arthur, o que os levou à hipótese de que o tipo de mescla no exemplo 22 

seria favorecido por contextos mais informais e solidários. 

Tomando por base a Teoria da Polidez formulada por Brown e Levinson (1987), os 

autores investigaram as motivações para o uso de você e de formas relacionadas em 

bilhetes nos quais era predominante o uso de tu e de formas correspondentes, conforme 

abaixo. 

 

(23) “Meu Queridinho nunca mais escreva aquellas palavras que Ø escreveu no bilhete que 

mandei pelo Bernardino inint. o disse e muito triste Eu te adoro te adoro como nunca amei 

ninguém, como são felizes essas? nao, essa sorte eu não tenho a Chininha sem o Alvaro 

morre eu te adoro te amo até a morte sou tua só e tu é meu só o meu coracao e teu e o teu 

coracao é meu. a Chininha e todinha tua ate a morte.” (Bilhete 1 – destinado a Álvaro)  

 

 Segundo afirmam Lopes et al (2011), o tom afetuoso e informal do bilhete, no qual 

Chininha declara seu amor a Álvaro, e o predomínio de tu íntimo e de formas correlatas ao 

lado de ocorrências de formas relacionadas a você, sinalizam uma motivação pragmática 

para essa mistura de tratamento. Segundo os autores, a ocorrência das formas verbais 

relacionadas a você se dão em um contexto de pedido/ordem/reclamação, cuja força 

ilocucionária ameaça tanto a face negativa quanto a face positiva do interlocutor. O 

emprego dessas formas, segundo Lopes et al. (2011), baseados em Brown e Levinson 

(1987), como estratégias do tipo “minimize a imposição” e faça deferência/mostre 

respeito”, é possível em função de você e formas correlatas preservarem, à época em que 

os bilhetes foram escritos, certos traços de polidez e cortesia da forma de que se originou. 

A elipse de você em uma construção imperativa, modo verbal que caracteriza o 

maior ato de ameaça à face do interlocutor, segundo os autores, também é vista por eles 

como uma estratégia de polidez negativa, já que está em consonância com as formulações 

de Brown e Levinson (1987) sobre esse tipo de estratégia. Segundo esses teóricos, 

estratégias do tipo “impessoalize o falante e o ouvinte / evite os pronomes eu e você” são 
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expedientes capazes de mitigar a imposição de um ato de ameaça à face negativa do 

interlocutor. 

No que diz respeito à ameaça à face positiva do destinatário, a reclamação de 

Chininha, na primeira linha do bilhete, Lopes et al. (2011) afirmam ter sido suavizada pela 

utilização da estratégia “use marcas de identidade de grupo”, em “Meu Queridinho”. Por 

meio dessa e das outras estratégias, para os autores, Chininha mantém o equilíbrio da 

interação.  

Majoritárias nos bilhetes enviados ao amante, as formas de tu são mais raras nas 

correspondências endereçadas ao marido, nas quais predominam formas relacionadas a 

você. Para Lopes et al. (2011), o uso esporádico de formas do paradigma de segunda 

pessoa, isto é, de formas associadas a contextos mais íntimos de interação, ao lado de 

formas relacionadas a você, nos bilhetes a Arthur, evidencia a intenção de Chininha de 

buscar alguma aproximação com o marido, conforme se observa em (24) 

 

(24) “por que se não me perdoares eu viva não fico” (Bilhete 1 – destinado a Arthur) 

 

 Os autores afirmam que a opção da remetente pelo paradigma de segunda pessoa 

funciona como estratégia de polidez positiva mitigadora do ato de ameaça à face do 

destinatário embutido em “eu viva não fico”. 

 A partir da análise exaustiva dos bilhetes escritos por Chininha ao amante e ao 

marido, os autores concluíram que a mescla de tratamento encontrada nas 

correspondências ocorreu de maneiras distintas: em um contexto mais inovador, quando 

não era registrada qualquer motivação pragmática; e em um contexto mais conservador, 

em que à forma variante subjazia algum propósito e intencionalidade comunicativa.  

 Em linhas gerais, sobre o paradigma pronominal, Lopes et al (2011) afirmam que a 

análise dos bilhetes confirmou a hipótese dos contextos de resistência à entrada  de você:  

pronome possessivo e complemento não preposicionado. O  pronome reto e o pronome 

complemento favorecem o uso da forma inovadora. 

 

2.3.2 Lopes e Marcotulio (2011) 

 

Lopes e Marcotulio (2011) analisaram um corpus constituído por cartas escritas a 

Rui Barbosa pelo amigo Carlos Aguiar, entre os anos de 1866 a 1899, buscando 
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compreender as motivações linguísticas e sociopragmáticas que pudessem explicar a 

mescla de tratamento nessas correspondências, tomando por base as teorias desenvolvidas 

por Labov (1994)
5
, Brown e Levinson (1987), Kabatek (2006)

6
 e Koch (2008)

7
.  

Baseando-se em Fontanella de Weinberg (1977)
8
 e em trabalhos específicos sobre o 

português do Brasil, Lopes e Marcotulio (2011) acreditam que a coexistência dos 

subsistemas de tu e você provocou a fusão de ambos, dando origem a um sistema em que 

as formas de você passaram a conviver com formas relacionadas ao pronome original de 

segunda pessoa. 

O ponto de partida para a análise de tu e você em uma mesma carta é a hipótese de 

que a forma inovadora, em seu processo de mudança de expressão nominal de tratamento a 

pronome pessoal, não teria perdido por completo e nem de maneira imediata os traços da 

expressão nominal de origem e tampouco teria assumido definitivamente propriedades 

pronominais. De acordo com os autores, essa transição provocou uma aparente 

incompatibilidade entre as propriedades formais e semântico-discursivas, com a 

persistência da concordância de 3ª pessoa da forma nominal, mas referindo-se discursiva e 

semanticamente à 2ª pessoa.  

Lopes e Marcotulio (2011) afirmam que pesquisas desenvolvidas a partir de 

diferentes amostras identificaram uma frequência maior de tu em contextos nos quais se 

verificava uma relação mais íntima e de confiança entre os interlocutores, notadamente nas 

relações simétricas travadas entre os membros das classes populares, forma com alta 

ocorrência também nas relações assimétricas de superior para inferior. A frequência de 

você cai nas relações entre iguais populares, sendo mais alta nas relações assimétricas 

ascendentes.  

Os autores afirmam também que estudos baseados em diferentes conjuntos de 

cartas mostraram que você, no século XIX, apresentava um comportamento híbrido e 

instável, sendo ora empregado como estratégia de tratamento com algum resquício de 

                                                           
5
 LABOV, William. Principles of Linguistic Change: Internal Factors. Cambridge: Blackwell Publishers, 

Vol. 1, 1994. 
6
 KABATEK, Johannes. “Tradições discursivas e mudança lingüística”. In: LOBO, Tânia; RIBEIRO, Ilza; 

CARNEIRO, Zenaide; ALMEIDA, Norma (eds.). Para a história do português brasileiro: novos dados, novas 

análises, Salvador: EDUFBA, 2006. 
7
 KOCH, Peter. “Tradiciones Discursivas y Cambio Linguístico: el ejemplo del tratamiento vuestra merced 

en español.” In: KABATEK, Johannes (ed.) Sintaxis histórica del español y cambio linguístico: Nuevas 

perspectivas desde las Tradiciones Discursivas. Madrid/Frankfurt: Iberoamericana/Vervuert (Linguística 

Iberoamericana 31), p. 53-88, 2008. 
8
 FONTANELLA DE WEINBERG, María Beatriz: “La constitución del paradigma pronominal del voseo”. 

THESAURUS XXXII, no 2, 1977.  
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cerimônia pela elite brasileira de então, ora como variante pronominal de tu. Segundo 

Lopes e Marcotulio, essa aparente contradição pode ser explicada pelo processo de 

mudança Vossa Mercê > você, por meio do qual a forma inovadora foi perdendo as 

propriedades da expressão nominal, momento a partir do qual passou a ocupar os mesmos 

espaços funcionais de tu.  

Lopes e Marcotulio (2011) alegam, citando Koch (2008, p. 58), que a indiretividade 

de você seria uma das propriedades herdadas do “tratamento nominal abstrato” vossa 

mercê, o que conferia à forma inovadora, naquele período, um caráter menos invasivo e 

menos “ameaçante ao interlocutor”. Enquanto forma pronominal, você teria mantido traços 

de deferência e de distanciamento da forma nominal e, em razão disso, seria empregada 

como estratégia de tratamento do interlocutor no lugar de tu, podendo funcionar como uma 

estratégia capaz de atenuar certos atos considerados ameaçadores à harmonia da interação. 

De acordo com os autores, a persistência de certos traços de cortesia de você pode 

ser compreendida à luz do processo de gramaticalização da forma nominal Vossa Mercê. 

Ainda que a frequência do uso dessa forma tenha favorecido sua erosão fonética e seu 

desbotamento semântico, desencadeando a perda de caráter de cortesia e de deferência, os 

autores afirmam, citando Hopper (1991)
9
, que no processo de decategorização, gradual e 

contínuo, há persistências semânticas e mesmo formais.  

A hipótese dos autores é a de que no processo de gramaticalização de Vossa Mercê 

> você, a forma inovadora, no Brasil do século XIX, conservou alguns traços da forma 

nominal de que se originou, como a indiretividade e algum resquício de distanciamento, 

propriedades que ganham relevo em oposição ao pronome original de segunda pessoa. 

Segundo os autores, em cartas em que figuram as duas formas de tratamento do 

interlocutor, tu e você, a adoção desta revelaria a presença de algum propósito 

comunicativo-pragmático do locutor. 

No levantamento geral das formas de tratamento empregadas nas cartas enviadas a 

Rui Barbosa, Lopes e Marcotulio identificaram diferentes estratégias de tratamento do 

interlocutor, segundo afirmam, em virtude da heterogeneidade da amostra. Foram 

encontradas ocorrências de Vossa Excelência e formas verbo-pronominais de segunda 

pessoa (tu) e de terceira pessoa (você). 

                                                           
9
 HOPPER, Paul John. “On somes principles of grammaticalization”. In: TRAUGOTT, E. C. e HEINE, B. 

(eds.). Approaches to grammaticalization. Volume I, Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Company, p. 

17-35, 1991. 



30 
 

 

 

Sobre a forma nominal, os autores afirmam que suas ocorrências se alinham às 

convenções sociais e contextos de uso vigentes ainda hoje.  

A análise das regras variáveis ficou restrita às cartas escritas por Carlos Aguiar, em 

razão de, segundo os autores, encontrarem-se nelas alta produtividade da variação entre tu 

e você. Nessas cartas de amizade, escritas entre 1893 e 1895, 73% dos dados correspondem 

a formas do pronome original de segunda pessoa e 21% à forma inovadora. Em busca do 

que motivou a variação nas cartas escritas por Aguiar, Lopes e Marcotulio analisaram o 

uso de tu e você em diferentes contextos morfossintáticos a partir da escolha de dois 

grupos de fatores: a sequência discursiva, isto é, se o item em análise era precedido de 

formas relacionadas a tu ou a você; e o contexto morfossintático de ocorrência. 

A partir dos resultados dessa análise, os autores afirmam que a mescla de 

tratamento condenada ainda hoje pela gramática tradicional já aparecia, ainda que 

timidamente, em cartas escritas no século XIX. Os autores afirmam, em relação ao 

paralelismo das formas, que, embora você tenha sido precedido por formas de terceira 

pessoa na maior parte das ocorrências e tu precedido por formas correspondentes, a mistura 

de tratamento numa série discursiva começa, timidamente, a tomar lugar no sistema de 

tratamento, conforme demonstra o excerto abaixo. 

 

(25) “muita gente lamenta a tua ausencia, sou constante- mente interrogado, pegun- tão-me 

com interesse, *quando vem o Ruy, não há mais motivo nem rasão de não vir, a dias corre 

com certa insistência que Você está para chegar, que foi chamado (init) não sei a que 

atribuem semelhante noticia.”
 10

 (Carlos Aguiar) 

 

No que diz respeito aos contextos morfossintáticos, os autores identificaram o 

favorecimento de você na posição de sujeito, imperativo e pronome complemento 

preposicionado. Os contexto favorecedores de formas relacionadas a tu, por outro lado, 

foram os pronomes possessivos, verbos não-imperativos, e pronome complemento não 

preposicionado. Esses resultados, para os autores, referendam a hipótese de uma inserção 

gradual de você no sistema pronominal, que teria ocorrido mais em alguns contextos do 

que em outros.  

Sobre o acusativo te, os autores afirmam que a forma sempre foi produtiva, seja ao 

lado de tu, seja ao lado de você.  

                                                           
10

 Grifos dos autores. 
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A posição de sujeito apresenta, de acordo com os autores, certa 

complementariedade na amostra, com a predominância de você como sujeito preenchido e 

a ocorrência de tu preferencialmente nulo. No que diz respeito ao não preenchimento do 

sujeito com o pronome original de segunda pessoa, os autores afirmam, citando Duarte 

(1995)
11

, tratar-se de um comportamento previsto numa língua “ainda movida pelo 

parâmetro do sujeito nulo”. Em relação às ocorrências de você preferencialmente como 

sujeito preenchido, os autores afirmam que pode tratar-se de uma evidência de que teria 

sido essa posição o contexto favorecedor da entrada da forma inovadora no quadro de 

pronomes do português brasileiro.  

Outra hipótese levantada pelos autores a partir das ocorrências de você nas cartas de 

Carlos Aguiar a Rui Barbosa diz respeito à semântica veiculada por essa forma nas 

correspondências, que poderia apresentar resquícios de distanciamento e cortesia da 

expressão nominal de origem. Segundo afirmam, diante de duas estratégias de tratamento 

(tu e você) em um contexto íntimo e solidário, como nas cartas de Aguiar a Barbosa, a 

escolha de uma dessas formas pode ter se dado em função de motivações 

sociopragmáticas. A baixa frequência de você nas correspondências seria um indício dessas 

motivações. 

Nas amostras, os autores identificaram o emprego de uso você como estratégia de 

polidez em estruturas de discurso indireto. Segundo afirmam, ao lançar mão desse 

expediente, o remente procura isentar-se da veracidade do conteúdo veiculado em sua 

mensagem, conforme abaixo. 

 

(26) “muita gente lamenta a tua ausencia, sou constante- mente interrogado, pergun- tão-

me com enteresse, *quando vem o Ruy, não há mais motivo nem rasão de não vir , a dias 

corre com certa insistência que Você está para chegar , que foi chamado (init) não sei a 

que atribuem semelhente noticia.”
12

 (Carlos Aguiar) 

 

 Em busca de motivações pragmáticas que pudessem explicar a variação entre e tu e 

você em uma mesma carta, os autores identificaram, ainda, em uma carta de Aguiar a 

Barbosa na qual o remetente opta, durante grande parte da missiva, pelo tratamento tu, 

informal e íntimo, o uso de você em contextos bem específicos. 

 

                                                           
11
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(27) “não sei donde vem este receio, não desejarem que eu saiba o teu paradeiro e dos teos 

édemais, até que um telegrama de B Ayres publicado no jornal, dando a notícia da tua 

iagem para a Europa no dia 21 Março, que me despertou o maior enteresse em sa- ber o 

que havia de verdade nesta no- ticia, procurei todos os meios ao meu alcance ate que, 

encontrando-me com o Doutor Lbe a quem não via a mais de seis meses, elle me contou 

en- tão tudo e me confirmou a tua partida para a Europa, dissendo me que ias para Lisboa, 

que deixando ahi tua familia e que irrás só ver Ruysinho na Suissa, nessa mesma ocasião 

offereço-me ser portador de cartas para ti, disendo-me ter meio seguro, muito lhe 

agradeci, por isso te escrevo agora nessa mesma occasião elle me disse que sabia que Você 

escrevia a mais alguem aqui, muito me estranhou isto, não quis acreditar, em Todo caso 

acreditei que Você não me escrevia com re - ceio de não me compromeeter, em relação a 

vigilância e a violação das cartas, que havia aqui, muitas veses perguntei ao Bijuca se Você 

não fallara em mim.”
13

 (Carlos Aguiar) 

 

De acordo com Lopes e Marcotulio (2012), a mudança no tratamento por meio do 

emprego da forma inovadora em um discurso reportado sinalizaria o propósito do 

remetente de distanciar-se do conteúdo veiculado na mensagem. Para os autores, essa 

mudança se enquadraria numa mensagem do tipo “o que tenho a dizer agora não saiu da 

minha boca e, por isso, não quero me comprometer”, por meio da qual o missivista daria 

voz a um terceiro. 

De acordo com os autores, a cobrança realizada por Aguiar também motiva o 

emprego de você. Segundo afirmam, o remetente invade o território do destinatário ao 

cobrá-lo por uma informação que não havia sido compartilhada por ele. A forma inovadora 

seria, então, uma estratégia mitigadora da ameaça inerente à cobrança realizada.  

Para Lopes e Marcotulio, os resultados a que chegaram convergem para os 

resultados de outros trabalhos realizados a partir de diferentes amostras no século XIX, os 

quais também apontaram o início da formação de um paradigma misto, com a coexistência 

de formas de tu e de você. Segundo afirmam, no período em questão, você mantinha certos 

traços de cortesia e de distanciamento de vossa mercê, e que, muito embora pudesse ser 

vista como uma variante pronominal de tu, seu emprego, em virtude das propriedades 

herdadas da forma nominal, foi motivado por fatores de natureza sociopragmáticas. 

2.3.3 Silva (2012) 

 

Silva (2012) analisou o tratamento em cartas pessoais da família Land Avellar, 

escritas entre os anos de 1908 e 1918. Considerando um dos princípios norteadores de sua 

pesquisa o pressuposto de que a compreensão da variação tratamental passa pelo 
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entendimento de aspectos sociais e pragmáticos em que se dão as interações humanas, a 

autora debruçou-se sobre a variação tu~você na produção epistolar daquela família. 

 Entre as razões que motivaram a seleção desse corpus, a autora destaca a 

possibilidade de analisar o comportamento linguístico de um único informante, Alarico 

Land Avellar, o que lhe permitiria observar como ele se valia das formas de tratamento nas 

missivas endereçadas a diferentes interlocutores. Silva (2012) destaca, ainda, que seria 

possível observar o comportamento de diferentes remetentes a um mesmo destinatário, na 

correspondência passiva de Alarico. Outro aspecto levado em conta na seleção do corpus, 

segundo a autora, diz respeito ao fato de todas as cartas terem sido escritas no mesmo 

núcleo familiar, característica que lhe permitiria controlar melhor o perfil dos informantes. 

 Silva (2012) pontua que, apesar de o trabalho tratar da análise das formas tu e você 

em posição de sujeito, dado o uso categórico das formas o senhor e a senhora nas cartas 

escritas por Alarico aos pais, foi necessário levar em conta, num primeiro momento, todas 

as ocorrências de formas nominais e pronominais de tratamento nessa função sintática.  

 No levantamento geral, a autora observou que a forma você é a mais produtiva, 

representando 49% de sua amostra, enquanto tu representou, ao lado de a senhora, 21%. 

Menos frequente, o senhor representou 9%. Silva (2012, p. 79) atribui a alta ocorrência 

dessas formas de tratamento à “tradição discursiva evocada pelo contexto pragmático que 

se estabelece, ou seja, filho que se dirige aos pais”, desconsiderando os percentuais 

significativos de o senhor e de a senhora como reflexo de uma estrutura familiar patriarcal.  

Segundo a autora, os percentuais de tu e você na amostra destoaram, num primeiro 

momento, dos resultados obtidos em outras pesquisas, que apontaram maior produtividade 

de tu. A autora acredita, entretanto, que a predominância de você no corpus analisado 

tenha relação com o período em que as cartas foram escritas. Citando Soto (2001)
14

, afirma 

que, a partir do início do século XX, a forma inovadora se desvincula da semântica de 

deferência e cortesia herdada de vossa mercê e passa a concorrer com o pronome original 

de segunda pessoa pelos mesmos espaços funcionais. 

Os resultados obtidos por Silva (2012), a partir da análise da variação entre tu e 

você em uma mesma carta, segundo a autora, convergem para aqueles obtidos por 

pesquisas realizadas a partir de diferentes amostras, os quais registraram um percentual 
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maior de você em contextos assimétricos. Sobre tu, a autora afirma que a alta 

produtividade dessa forma pronominal em contextos mais íntimos e solidários não pôde ser 

observada tão claramente, ainda que nas correspondências trocadas entre irmãos ela tenha 

observado um aumento expressivo do pronome. 

Com o objetivo de verificar o equilíbrio na distribuição da forma inovadora e do 

pronome original de segunda pessoa no corpus e as motivações pragmáticas dessa 

variação, a autora empreendeu a análise a partir das relações simétricas e assimétricas entre 

remetente/destinatário. Nas correspondências classificadas por Silva (2012) como 

constitutivas de relações simétricas, encontram-se cartas recebidas e enviadas por Alarico. 

Na correspondência passiva de Alarico, a quem escreveram cinco irmãos, a autora 

observou usos distintos das formas tratamentais.   

 Nas cartas escritas por Eurico, Silva (2012) observou que a simetria na relação, 

favorecida nas interações entre irmãos, motivou o emprego de tu e de formas relacionadas 

nas correspondências, conforme o exemplo (28). 

 

(28) “... lembrei-me de escrever-te com antecedencia | de perguntar-te si conheces algum 

negocio bom ahi no Rio que fosse | tua conveniencia e que pudessemos explorar de 

sociedade sem precisar | abandonar a tua actual collocação e para o qual pudessemos | por 

tambem os nossos irmãos, encarreirando-os assim melhor. (...) | Accresce mais o seguinte: 

não tenho nenhuma vontade de criar aqui em | S.Paulo as meninas que já estão crescendo 

bastante, precisando a Wanda | começar a educação no anno proximo. (...) Por todas estas 

razões, suggeriu-me a lembrança feita nesta carta, | esperando que a tomes em 

consideração | e que me digas si achas viavel a ideia. | Presentemente tenho na casa 90 

contos e até o fim do contrac | to devo ter 140 a 150, e a minha casa que posso | vender em 

epoca bôa | por 60 a 70 contos, tendo porém ainda uma hypotheca de 25 con- | tos sobre a 

mesma. (...) | Penso que com estes dados pódes fazer um calculo | do que poderiamos 

fazer. | Si souberes de alguma cousa que possa nos convir, ...” (Carta de Eurico a Alarico, 

14/07/1915)
15

 

 

 Segundo a autora, embora o remetente trate de negócios na carta, o emprego de tu é 

favorecido pela menção de assuntos familiares, o que confere à correspondência um tom 

íntimo e pessoal. 

 Em outra carta enviada a Alarico por Eurico, a autora observou uma mudança no 

emprego da forma de tratamento, conforme se observa em (29) 
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(29) “Confirme o que o Maia disser | você resolva com elle alguma couza e me 

communique. | Si este advogado não quizer você veja se nas suas relações | não conhece 

algum capaz de tomar a minha cauza, | pois é horrivel para mim este estado de couzas | 

mormente neste momento. Ainda não pude levar | a Roza a um medico por falta de 

recursos | no momento e tendo dimheiro em mãos alheias | é realmente revoltante. | Veja si 

você póde falar | ao Weinsohenla, elle deve conhecer algum bom | advogado e poderá nos 

recommendar, couza essencial | antes de tractar com advogados. Estou disposto a | tomar 

agora uma resolução definitiva e pôr | fim a esta situação cujos effeitos moraes muito | me 

estão prejudicando. | Peça o contracto e a carta | do Aguiar ao Moreira, e submetta estes 

papeis a um advogado que acharem conveniente e | quanto as condicções não faça questão 

da porcentagem | porém não posso adiantar | custos porque não tenho meios. | Lembre a 

ideia de pedir perdas e damnos; | o Combacure me dá uma carta na | qual me afferiu 

sociedade entrando | eu com algum capital. | Pódes dizer ao advogado isto, não com couza 

arranjada | mas seriamente, que eu não posso ser mais | de uma caza por cauza de estar com 

o dinheiro | retido e q.q. indemnização que for possível | obter eu darei 60% em custas das 

despesas.” 

 

 Para Silva (2012), o uso majoritário de você nesta correspondência denota a 

intenção do remetente de individualizar seu interlocutor, o que, segundo afirma, serviria 

como uma estratégia para reforçar seu pedido. Os trechos “você resolva com elle alguma 

couza” e “você veja se nas suas relações | não conhece algum capaz de tomar a minha 

cauza”, de acordo com Silva (2012), sinalizam a intenção do remetente de reforçar que 

Alarico, e não outra pessoa, “resolva” e “veja” o que Eurico lhe pediu. 

 Nesta carta, a autora observou, ainda, que ao empregar você nulo em contextos de 

imperativo, o remetente busca minimizar o ato de ameaça à face negativa do destinatário, 

inerente aos pedidos/ordens, visto que, no quadro teórico de Brown e Levinson (1987), 

adotado pela autora, invadem o território do interlocutor ao cercearem sua liberdade de 

ação. Para Silva (2012), a elipse de você nesses contextos funciona também como uma 

estratégia de polidez negativa do tipo “impessoalize/evite os pronomes eu e você”, por 

meio da qual o remetente visa impessoalizar o destinatário e atenuar a imposição de seus 

pedidos/ordens. 

 No que diz respeito à mudança no tratamento no trecho “Pódes dizer ao advogado 

isto, não com couza arranjada...” no qual Eurico opta pela forma desinencial de segunda 

pessoa, contrastando com o predomínio de você na missiva, a autora afirma, citando Lopes 

(2011, p. 343), que poderia tratar-se de uma estratégia de aproximação, uma vez que a 

opção pela forma de tratamento tu em contexto com alta produtividade de você, denotaria a 

intenção do remente de aproximar-se do interlocutor e de tornar a relação mais solidária. 

Entretanto, a interpretação de Silva (2012) é a de que a ocorrência do pronome original de 
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segunda pessoa na carta em que há a predominância da forma inovadora exemplifica a 

intercambialidade das formas em um contexto [+inovador], já que, segundo afirma, não 

houve motivação pragmática para a variação. 

 Na correspondência ativa de Alarico Land Avellar, escrita a três irmãos mais novos, 

Silva (2012) observou que a variação entre tu e você, nas missivas escritas por Alarico, 

deu-se tanto em função de motivações pragmáticas (30) quanto por decorrência da 

instabilidade no sistema pronominal (31), cujo efeito seria a intercambialidade das formas 

em questão sem qualquer motivação pragmática.  

 

(30) “Recebi uma Carta que escreveste a Papae a respeito da perna do Edgard | e segundo 

sei por Carta de Mamae de 31/ 7, nada mais souberam | delle. Ora, eu sei perfeitamente que 

tens muito trabalho | este, porem, não chegará ao ponto de inhibir que | escrevas umas 2 

linhas como solução d'um assumpto | que sem nenhum motivo levaste aos Velhos só para 

abor-| recel-os e inquietal-os, uma vez que nada mais mandaste dizer. | O que tem 

finalmente o Edgard? | Está de cama? | Está na loja? | Tem algum defeito na perna? | Sente 

dores? | Tem alguma ferida? | Enfim escreva uma Carta com um pouco de bom senso, de | 

modo que de uma vez eu possa socegar os velhos. | É urgente tua resposta. | Agora outro 

ponto: | Como vae o negocio? | As vendas tem sido boas ou tambem ahi sentem | o reflexo 

da crise? | Que ordenado estás recebendo? | Quando foi augmentado pela última vez? | E o 

Edgard? | Mande-me deste as mesmas informações. | Se souberes, diga-me exactamente ha 

quanto tempo estão ahi na | casa, e os ordenados com que entraram. | Por estes dias preciso 

escrever á Eurico a respeito d'um pedido | do Horacio, que deseja ir para ahi, tomar conta 

d'uma Secção que, | me informou, foi criada para artigos de automoveis...” (Carta de 

Alarico a Waldemar) 

 

(31) “Uma paralysação quasi completa de negocios alliada a | serias difficuldades nos 

recebimentos foram de modo tal enfra- | quecendo o commercio de fórma que um grande 

desanimo justo e | um receio prudente são os seus caracteristicos actuaes. | Nesta 

conformidade eu não me aventuraria, | e não aconselho que o faça voce, empatar | pelo 

menos nestes dous anos | mais proximos, meus capitaes em casa commercial, de não im- | 

porta que ramo, aqui no Rio. | É uma opinião radical com que voce concordará, bem | 

estudando o momento e o movimento desta praça. | Talvez sejam um pouco pessimistas as 

suas suposições | sobre a possibilidade de uma reforma de contracto acceitavel. | A 

leviandade e o estouvamento do Alfredo possivelmen- | te façam com que elle tenha 

illusões a respeito do valor pro- | prio e d'ahi julgar-se capaz para dirigir a casa; bastante 

es- | perto e matreiro, comprehenderá, entretando, o Almeida, no in- | timo, que precisam 

sem duvida dos seus serviços, de sua expe- | riencia e de sua pratica. D'ahi não ser, talvez, 

impossivel voce chegar a um accôrdo. | É uma questão de tão elementar bom senso que 

eles | sem duvida comprehenderão. | Voce fez uma casa e não deve assim abandonal-a por 

só- | menos. | Não acredito mesmo que fazendo voce um trabalho preparatorio | não 

consiga melhorar a sua posição no sentido de ter | melhor remunerado o seu esforço.” 

(Carta de Alarico a Eurico, 13/09/1915) 
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 De acordo com Silva (2012), a alta produtividade de tu na correspondência enviada 

a Waldemar (30), poderia, num primeiro momento, denotar a relação simétrica 

estabelecida entre os irmãos, cujo uso seria referendado pela solidariedade típica dessas 

interações. Para a autora, entretanto, o predomínio de tu na missiva aponta a intenção do 

remetente de marcar a posição inferior do seu destinatário. Segundo afirma, o uso dessa 

forma pronominal ao lado da ironia presente em “Ora, eu sei perfeitamente que tens muito 

trabalho | este, porem, não chegará ao ponto de inhibir que | escrevas umas 2 linhas...” 

sinalizam a posição de inferior atribuída a Waldemar por Alarico, sendo este mais velho e, 

de acordo a autora, o ente a quem os familiares recorrem em momentos de dificuldade.  

Silva (2012) afirma, partindo da observação de que o remetente não recorre a 

nenhum tipo de estratégia de polidez positiva para mitigar o ato de ameaça à face do 

destinatário presente na desaprovação e crítica realizadas, que Alarico não reconhece a 

face de Waldemar. Para a autora, esse não reconhecimento passa pela consciência de 

Alarico de sua posição como irmão mais velho, que inviabilizaria um julgamento por parte 

do irmão, e pelo reconhecimento de sua posição de referência familiar. Silva (2012) 

observa, porém, que a força do emprego de uma forma de terceira pessoa com sujeito nulo 

requer uma reparação por parte de Alarico, ainda que ele tenha consciência de sua posição 

na interação travada com Waldemar, o que teria motivado a mudança de tratamento. 

Em (31), carta enviada a outro irmão, Eurico, a autora identificou o uso quase 

categórico de você. Segundo afirma, em princípio, esse emprego poderia ser entendido 

como uma tentativa de mitigar os atos de ameaça à face do irmão presentes nos conselhos e 

nas críticas em relação à mudança de posição de Eurico no trabalho. Silva (2012), porém, 

observa que Alarico não invade o território do irmão ao lhe dar conselhos, uma vez que 

foram solicitados pelo próprio Eurico. Adicionalmente, observa que, mesmo em trechos 

nos quais o remetente tece comentários elogiosos ao destinatário, há a presença de você. 

Neste contexto, afirma, a forma não funciona como uma estratégia de polidez. 

Na observação da relação assimétrica estabelecida entre mãe e filho, Silva (2012) 

identificou uma característica familiar que provocou divergência na análise. Segundo a 

autora, na codificação dos dados, a relação entre Alarico e Helena foi considerada 

assimétrica descendente. Porém, segundo afirma, a interpretação dos dados apontou para 

um tipo distinto de relação familiar, diferente daquele modelo patriarcal predominante no 

primeiro quartel do século XX.  Silva (2012) afirma que os pais eram financeiramente 

dependentes de Alarico e que essa relação, peculiar para a época, pôde ser observada nas 
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amostras, não apenas pela posição superior de Alarico, mas também pela submissão de 

Helena ante o filho.  

Silva (2012) identificou, em relação ao preenchimento do sujeito, o uso categórico 

de tu nulo, enquanto as ocorrências de você ficaram distribuídas na amostra com 35% das 

ocorrências em expressão nula e com 65% preenchidas. Para a autora, esses dados 

ratificam os resultados obtidos por outros estudos, segundo os quais, no período que 

coincide com o coberto pelas correspondências analisadas, o português do Brasil era uma 

língua de sujeito nulo. 

De acordo com Silva (2012), os resultados obtidos em relação à distribuição geral 

das formas de tratamento nas cartas da família Land Avellar, apesar de destoarem dos 

trabalhos que identificaram maior produtividade de tu em cartas pessoais escritas no 

mesmo período, registraram a flutuação no sistema tratamental também identificada por 

Machado (2006)
16

. Citando Soto (2001), afirma ser, exatamente no início do século XX, 

que você passa a disputar com o tu os mesmos espaços funcionais. 

No que concerne ao emprego das formas tratamentais a partir das relações 

estabelecidas entre os interlocutores, Silva (2012) afirma, a respeito das cartas trocadas 

entre irmãos, ter havido certa polarização entre tu e você, com ocorrências da forma 

inovadora em contextos pragmaticamente motivados. Sobre as cartas enviadas à Helena, 

mãe de Alarico, Silva (2012) identificou o uso de a senhora, emprego que, para ela, não 

indica uma posição inferior de Alarico, visto que este detinha poder financeiro sobre os 

pais, mas sim uma Tradição Discursiva, isto é, uma forma tradicional e esperada nas 

interações com pessoas mais velhas. Já nas cartas escritas por Helena ao filho, houve uso 

majoritário de você, motivado, segundo a autora, pelo contexto situacional de ocorrência 

dessa forma. 

2.3.4 Pereira (2012) 

 

Partindo da produção epistolar da família do ex-presidente Affonso Penna (1847-

1909), composta por 149 cartas, escritas entre o final do século XIX e o início do século 

XX, Pereira (2012) analisou a variação da forma pronominal você em oposição ao 
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 MACHADO, Ana Carolina Morito. (2006). A implementação de “você” no quadro pronominal: as 

estratégias de referência ao interlocutor em peças teatrais no século XX. Dissertação de Mestrado em Língua 

Portuguesa. Rio de Janeiro: Faculdade de Letras/UFRJ. 
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pronome tu em todos os contextos morfossintáticos, preocupando-se, especialmente, com a 

posição de sujeito. 

 Com uma breve discussão sobre o gênero epistolar, Pereira (2012) justifica a 

divisão de seu corpus em cartas familiares e em cartas amorosas. Segundo a autora, essa 

opção metodológica mostrou-se necessária a partir da identificação da diversidade de 

cartas constitutivas do material original da família Penna, composto por mais de 

quatrocentas cartas. Pereira (2012) observa que não seria adequado reuni-las sob o rótulo 

generalizante cartas familiares, visto que, segundo a autora, a forma de tratamento do 

interlocutor poderia ser influenciada pela natureza da carta. Assim, a autora partiu da 

hipótese de que as 62 cartas amorosas trocadas entre Afonso Penna e sua esposa, Maria 

Guilhermina, e entre o casal Afonso Penna Jr. e Marieta Penna, por abranger temáticas 

íntimas, favoreceria a ocorrência de formas íntimas, mais afetuosas. Por se tratar de uma 

família de políticos, a autora esperava ainda que a ocorrência de temas relacionados à 

política em cartas não amorosas, ou familiares, segundo sua classificação, desfavorecesse 

essas formas. 

 Tomando por base outros estudos sobre o tema, Pereira (2012) buscou investigar os 

contextos linguísticos e sociopragmáticos motivadores da variação. Para isso, adotou um 

quadro teórico recorrente em trabalhos dessa natureza. Para a análise sociopragmática, o 

texto clássico de Brown e Gilman (1960), The Pronouns of Power and Solidarity, a teoria 

da polidez proposta por Brown e Levinson (1987), o texto introdutório de Pragmática, de 

Vidal (2002), e Weinreich et al (1968)
17

 para subsidiar a análise da variação e mudança 

linguística.  

Pereira (2012) considerou a divisão das cartas entre familiares e amorosas um 

procedimento metodológico acertado, conforme apontaram os resultados a que chegou. 

Nas cartas amorosas, o uso de tu foi quase categórico, corroborando a hipótese de que 

contextos mais íntimos favoreceriam a sua ocorrência, conforme (32). 

 

(32) “Querida Mariquinhas || Rio, 16 de Maio de 1906 || Tenho escripto todos os dias, 

encarregando | ao frio papel de levar-te as fundas sauda- | des de teu Negrão. Não podes 

imaginar | a [dobadoma] em que tenho vivido nestes | 3 dias!” (Carta de Affonso Penna a 

Maria Guilhermina Penna, em 16/05/1906) 

 

                                                           
17

 WEINREICH, Uriel; LABOV, William e HERZOG, Marvin. Fundamentos empíricos para uma teoria da 

mudança linguística. São Paulo: Parábola, 2006 [1968]. 
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Nas cartas familiares, houve equilíbrio na variação entre a forma inovadora e a 

forma de segunda pessoa, em que pese a maior ocorrência desta. Nestas cartas, quando 

tratadas questões relativas ao âmbito político, Pereira (2012) observou o uso motivado de 

você, notadamente naquelas em que eram feitos solicitações e pedidos.  

 

(33) “O Neca pode | bem encarregar se de arranjar isso. | Avise me com antecedencia o dia 

que | Você marcar para sahida de B. Hte Você deve | convidar o Neca para vir consigo, 

refor- | çando a carta que vou escrever lhe nesse | sentido.” (Carta de Affonso Penna a 

Affonso Penna Júnior, em 20/04/1907) 

 

A autora observou ainda um comportamento híbrido desta forma, que ora 

preservava traços de deferência da forma da qual se originou e ora concorria com tu nos 

mesmos espaços funcionais.  Pereira (2012) destaca o comportamento linguístico de 

Affonso Penna, missivista que mais nitidamente teria assumido diferentes papéis sociais 

em sua produção epistolar ao escrever à mulher utilizando categoricamente tu. Ao filho, 

quando escreve na condição de político, o missivista opta pelo uso de você, reservando o 

pronome tu para as ocasiões em que assume o papel de pai, isto é, para situações com 

predomínio de intimidade.   

 O comportamento de Maria Guilhermina, esposa de Afonso Penna, também é 

destacado pela autora, em função da ampla ocorrência da forma inovadora em suas 

missivas. Pereira (2012) acredita, baseada nos trabalhos de Soto (2001) e de Lopes e 

Machado (2005)
18

, que a frequência maior de você nas cartas de Guilhermina tenha relação 

com o uso generalizado desta forma e não com o uso motivado pela assimetria no 

tratamento. A autora afirma ainda que o comportamento linguístico de Maria Guilhermina 

corrobora o estudo de Rumeu (2008)
19

, o qual aponta as mulheres como impulsionadoras 

da inserção de você no quadro de pronomes do PB. 

 A autora observou que a alternância das formas em análise foram mais produtivas 

na posição de sujeito. Sujeito pleno é tido como favorecedor do emprego de você, ao passo 

que o sujeito nulo favorece a ocorrência de desinência do paradigma de tu. 

                                                           
18

 LOPES, Célia Regina dos Santos; MACHADO, Ana Carolina Morito. “Tradição e inovação: indícios do 

sincretismo entre segunda e terceira pessoas nas cartas dos avos”. In: LOPES, Celia Regina dos Santos 

(Org.). Norma brasileira em construção: fatos lingüísticos em cartas pessoais do século XIX. Rio de Janeiro: 

Pós-graduação em Letras Vernáculas/FAPERJ, 2005, v. , p. 45-66. 
19

 Márcia Cristina de Brito. (2008). A implementação do “Você” no português brasileiro oitocentista e 

novecentista: um estudo de painel. Tese de Doutorado em Língua Portuguesa – Curso de Pós-graduação em 

Letras Vernáculas, Rio de Janeiro: UFRJ - Faculdade de Letras.  
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 Para a autora, esses resultados convergem para a hipótese de Lopes (2007), que 

aponta essa função sintática como favorecedora da entrada de você no quadro pronominal 

do português brasileiro. 

 A autora também identificou o crescimento paulatino da ocorrência de você ao 

longo das primeiras décadas do século XX, simultaneamente à queda de tu como estratégia 

de referência à segunda pessoa.  

Em linhas gerais, a autora identificou maior produtividade de tu, o que, segundo 

afirma, está em consonância com os trabalhos a partir dos quais formulou suas hipóteses 

(LOPES 2005
20

, RUMEU 2004
21

 e 2008, MACHADO 2006 e 2011
22

). 

 

2.3.5 Rumeu (2012) 

 

A partir da análise de missivas mineiras e cariocas escritas nos séculos XIX e XX, 

Rumeu (2012) discute o processo de gramaticalização vossa mercê > você no português 

brasileiro, buscando correlacioná-lo aos trabalhos de Chaves (2006)
23

 e Rumeu (2008), de 

base laboviana. A autora busca, segundo afirma, examinar a hipótese, objeto de estudo de 

outros trabalhos, de que no processo de gramaticalização, Você não se desvinculou 

totalmente de todos os traços nominais de vossa mercê, e não assumiu, também, todos os 

traços pronominais da categoria de destino. 

Rumeu (2012) propõe, partindo das formulações teóricas propostas por Hopper 

(1991) sobre gramaticalização (estratificação, divergência, especialização, persistência 

decategorização), a observação de vestígios desse processo em vossa mercê > você, tanto a 

partir dos traços de indiretividade herdado da forma nominal de origem quanto a partir da 

aquisição de propriedade da forma original de segunda pessoa, tu.  
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 LOPES, Célia Regina dos Santos; MACHADO, Ana Carolina Morito. “Tradição e inovação: indícios do 

sincretismo entre segunda e terceira pessoas nas cartas dos avos”. In: LOPES, Celia Regina dos Santos 

(Org.). Norma brasileira em construção: fatos linguísticos em cartas pessoais do século XIX. Rio de Janeiro: 

Pós-graduação em Letras Vernáculas/FAPERJ, 2005, v. , p. 45-66.  
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 RUMEU, Márcia Cristina de Brito. (2004). Para uma História do Português no Brasil: Formas 

Pronominais e Nominais de Tratamento em Cartas Setecentistas e Oitocentistas. Dissertação de Mestrado 
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2011. 
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Na análise dos dados, a autora observou, nas cartas mineiras, o crescimento da 

produtividade de você paralelo à queda no uso de vossa mercê. Nas cartas cariocas, Rumeu 

(2012) não encontrou registros da forma nominal, mas observou uma concorrência mais 

bem delineada da forma gramaticalizada com o pronome legítimo de segunda pessoa. A 

autora também observou que o português do Brasil do século XIX é o mesmo que 

prevalece nos subsistemas discutidos por Scherre et al. (2009)
24

: subsistema I (predomínio 

de você e variações em Minas Gerais) e subsistema III (uso variável de você~tu no Rio de 

Janeiro).  

Para Rumeu (2012), a relativa alta produtividade de você tanto nas cartas escritas 

em Minas Gerais quanto nas escritas no Rio de Janeiro fornece indícios do estágio em que 

se encontrava a forma inovadora em seu processo de mudança categorial. Os dados obtidos 

pela autora, a partir da distribuição de você na posição de sujeito – 70% nas cartas mineiras 

e 30% nas cartas cariocas –, reforçam a especialização da forma “no exercício de uma 

função sintática peculiar aos legítimos pronomes pessoais do caso reto em língua 

portuguesa” (RUMEU, 2012, p. 46).  

A análise do processo de pronominalização vossa mercê > você empreendida por 

Rumeu (2012) a partir das formulações propostas por Hopper (1991) lançou luz sobre as 

propriedades perdidas e adquiridas pela forma inovadora em seu processo de 

gramaticalização. Segundo a autora, nas missivas analisadas, observou-se você como uma 

forma camaleônica, em seus termos, já que apresentou tanto a indiretividade da forma 

nominal de origem, vossa mercê, como alta produtividade na função de sujeito, 

propriedade da forma pronominal tu, com a qual concorria pelos mesmos espaços 

funcionais. A partir da referida análise, Rumeu (2012) afirma, ainda, que a maior 

produtividade da variação você~tu nas cartas cariocas sinalizou a instauração do 

subsistema III, proposto por Scherre et al. (2009), vigente na fala carioca contemporânea. 

 

2.4 Breves considerações sobre os trabalhos citados 

 

Em que pese as diferentes amostras – bilhetes de anônimos e cartas de ilustres – 

observa-se que os resultados das análises da variação entre tu e você em finais do século 
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XIX e no alvorecer do século XX convergem no que diz respeito às mudanças no sistema 

pronominal do português do Brasil desencadeadas pela entrada de você no sistema.  

De forma geral, observou-se, nas diferentes amostras, que o processo de pronominalização 

vossa mercê > você favoreceu tanto o uso pragmaticamente motivado da forma inovadora, 

quanto a presença da forma em questão nos mesmos espaços funcionais ocupados pelo 

legítimo pronome de segunda pessoa. Segundo esses trabalhos, o comportamento híbrido 

de você deveu-se ao processo de gramaticalização da forma, que, ao pronominalizar-se, 

não perdeu abruptamente todas as propriedades da forma nominal de origem, assim como 

não adquiriu todas as características do pronome original de segunda pessoa, tu. 

  

3 PRESSUPOSTOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS 

3.1 JOÃO PINHEIRO DA SILVA, SUAS CARTAS E DESTINATÁRIOS 

 

3.1.2 O corpus: as cartas de João Pinheiro da Silva 

 

As 43 cartas, objeto de análise deste trabalho, disponíveis no Fundo João Pinheiro 

da Silva (FJP), no Arquivo Público Mineiro (APM), foram doadas por Israel Pinheiro, seu 

filho, durante o governo do presidente do Estado, Antônio Carlos Ribeiro de Andrada, 

entre os anos de 1926 e 1930.  

Entre os cerca de 5.000 documentos que constituem o FJP, além das cartas 

selecionadas para este trabalho – correspondências endereçadas ao tio materno, Luís 

Antônio Pinto, à esposa, Helena de Barros Pinheiro, e a importantes personagens políticas 

de seu tempo, como os presidentes Afonso Pena e Augusto de Lima – encontram-se 

diversas correspondências recebidas, minutas, recortes de jornal, bilhetes, fotografias, 

prospectos e catálogos. 

Resultado de convênio ajustado entre a Fundação João Pinheiro e o Arquivo 

Público Mineiro, a disponibilização do arquivo privado de João Pinheiro da Silva 

viabilizou o trabalho de estudiosos que pretendem pesquisar a história de uma das 

principais figuras republicanas.  

O número relativamente reduzido de missivas pode ser, em parte, atribuído à 

natureza do redator, pouco afeita à escrita de cartas, conforme admitiu em correspondência 
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endereçada ao então Advogado Geral do Estado de Minas, Juscelino Barbosa, em 24 de 

dezembro de 1904. 

 

(2) “Meo Caro Juscelino | Para o meo temperamento | estou no maior dos sacrificios | que é 

para mim a escripta | d. cartas. E a carta banal | meo Deos! que horror!”  

 

 

No FJP encontram-se também cartas datilografadas. Essas, porém, não serão objeto 

de análise. Esse material não está acompanhado do manuscrito do qual se originou, não 

contém a assinatura do remetente e não há informações de quem o teria digitado 

datilografado. Em tais condições, como sua autenticidade não poderia ser comprovada, 

optou-se por não incluí-lo no corpus. 

3.1.3 João Pinheiro da Silva: perfil sócio-histórico  

 

 

                  Figura 1 – O jovem João Pinheiro da Silva
25
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 Arquivo Público Mineiro. Fundo João Pinheiro. Notação: JP-11-3-026.  
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A história da família de João Pinheiro remonta a Nápoles do século XVII, período 

em que viveu e morreu D. Salvatore, “o mais antigo Pignataro conhecido”
26

. Família 

abastada e muito prestigiada na Corte italiana, sofreu um revés quando, em meados do 

século XVIII, Nápoles foi invadida e dominada por Carlos Bourbon. Para ministro do 

Trono, Bourbon nomeou o Marquês de Tanucci, fidalgo toscano. Extremamente hostil ao 

Clero, além de ter destruído mosteiros, perseguiu as famílias que de alguma forma 

financiavam a Igreja, entre as quais estava a dos Pignataro, destituindo-lhes de seus bens. 

Com os bens confiscados e sob a perseguição do ministro de Tanucci, os Pignataro 

refugiaram-se na província de Basilicata, nos arredores da Calabria, para tentar recomeçar 

sua história. Nessa Região, nasceu Giuseppe Pignataro, pai de João Pinheiro, em condições 

que em nada lembravam os tempos áureos de seus ancestrais.  

Trabalhando como caldeireiro e sem boas perspectivas, decide emigrar, ainda 

adolescente, para o Brasil, onde chegou por volta de 1848 em busca de melhores condições 

de vida. Escolheu o Rio de Janeiro para viver. Caldeireiro de profissão, José Pinheiro da 

Silva
27

, sem perspectivas na capital do Império, muda-se para Ouro Preto-MG, onde se 

casa com a caeteense Carolina Augusta de Morais, em janeiro de 1854
28

. Mudaram-se para 

o Serro-MG pouco tempo depois, onde nasceram João Pinheiro e seu irmão, José Pinheiro. 

Em uma das muitas viagens realizadas pelo marido, Carolina transfere-se para a casa de 

seu tio, Francisco Alves Pinto, em Guanhães-MG, enquanto aguarda o retorno de 

Giuseppe. Com a volta do marido, Carolina, José e João voltam ao Serro-MG. A família, 

porém, permaneceu pouco tempo unida. Em uma das viagens impostas pela natureza do 

seu trabalho, o pai de João Pinheiro falece no Rio de Janeiro, por volta de 1870, vítima de 

febre amarela. 

Viúva e sem condições de criar os dois filhos, Carolina volta para a cidade natal. 

Em Caeté, confia a educação de seus filhos ao padrinho de João Pinheiro e amigo de longa 

data da família, o padre João de Santo Antônio. Por sugestão do sacerdote, impressionado 

com a inteligência do afilhado, Dona Carolina envia o jovem ao Seminário de Mariana, 

                                                           
26

 Essa informação, entre muitas outras sobre a ascendência italiana dos Pinheiros, foi transmitida por João 

Pinheiro Filho ao seu irmão, Paulo Pinheiro da Silva, em correspondência enviada de Roma, em janeiro de 

1929. Trechos dessa carta foram reproduzidos por Caio Nelson de Senna em João Pinheiro: sua obra, sua 

vida, seu exemplo (1941). 
27

 Tradução do nome de batismo de Giuseppe Pignataro acrescido de “da Silva”, segundo Paulo Tamm, autor 

de João Pinheiro (1947). Tamm afirma que tal procedimento foi sugerido ao pai de João Pinheiro quando da 

chegada do imigrante italiano ao Brasil, sob o argumento de que “tudo lhe seria menos difícil naquele 

ambiente novo e no meio daquela língua estranha.” (p. 9)   
28

 Segundo Paulo Tamm (1947). Para Caio Nelson de Senna (1941), a data é dezembro de 1852. 
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onde já estudava o irmão de João Pinheiro, José Pinheiro da Silva, concluindo, ali, os 

estudos de humanidades. Sem vocação para a carreira eclesiástica, abandona o Seminário 

para prestar os exames da Escola de Minas, em Ouro Preto-MG, no ano de 1881. Aprovado 

com distinção pelos professores por quem fora examinado, em virtude da firmeza e da 

segurança com que se apresentou, não tardou que lhe procurassem alunos interessados em 

aulas particulares. E era com o dinheiro que assim conseguia que pôde manter-se em Ouro 

Preto-MG. 

Acadêmico de destaque, passou pelo primeiro e segundo anos com relativa 

facilidade.  Em 1883, porém, antes de iniciar o 3º ano do curso de Engenharia, desiludido 

com as perspectivas de emprego, transfere-se para São Paulo e matricula-se na Faculdade 

de Direito da cidade. Em carta ao tio, solicita o envio de sua certidão de batismo e justifica 

a mudança de curso. 

 

(3) “É o fim d’ esta pedir-vos a tirardes | minha certidão de baptismo a fim | de ser 

matriculado até o dia 15 de | Março em S. Paulo. | [espaço] Vossa merce naturalmente 

deve admirar-se de | tal resolução visto estar eu matriculado | no 2º anno da Eschola de 

Minas; | mas a incerteza do futuro de tal Es- | chola, e o exemplo de estarem todos | os ahi 

formados, com pouca excepção, | desempregados, determinarão tal medida.” (Carta a Luís 

Antônio Pinto, em 10.02.1882) 

 

(4) “o desejo d' uma posi-|ção menos má na sociedade, luctando com mil | difficuldades, 

defficiencia de meios, de relações van-  | tajosas, trabalhando para manter-me, sempre | 

inquieto a jogar com propabilidades, não co[n]-  | tando com mesada alguma – minima que 

seja; tu- | do isto que constitue a lucta im[proba] de quem entra na vida pela porta estreita 

das privações.” (Carta a Luís Antônio Pinto, em 08.06.1884) 

 

Já matriculado, João Pinheiro recebe mesada de seu irmão para manter-se em São 

Paulo, ajuda que cessou tão logo conseguiu aulas particulares. Lecionou Latim e História 

no quarto que compartilhava com Francisco de Assis Barcelos Corrêa, na pensão em que 

morava, até o ano de 1884, quando foi contratado para servir como zelador e preparador do 

laboratório de física e química da Escola Normal Superior de São Paulo. Tornou-se 

professor substituto nessa instituição, no ano seguinte, período em que conheceu Helena de 

Barros Leite, com quem se casaria no início de 1890. 

Em fins de 1887, obtém o título de Bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais pela 

Faculdade de Direito de São Paulo. Em janeiro do ano seguinte, noivo de sua ex-aluna, 

estabelece residência em Ouro Preto-MG, cidade onde abre um escritório de advocacia, 
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juntamente com Francisco de Assis Barcelos Corrêa, sobrinho do padre João de Santo 

Antônio e antigo companheiro de quarto em São Paulo. Em carta endereçada ao tio, Luís 

Antônio Pinto, em 06.01.1888, informa a abertura do escritório e pede a ajuda do parente 

na divulgação do empreendimento. 

  

(5) “É o caso que abri em Ouro Preto o meu | escriptorio de advogacia deixando em | São 

Paulo 400$00 mensaes seguros que | era o que ganhava.” (Carta a Luís Antônio Pinto, em 

6.01.1888) 

 

(6) “meo tio ha d. fazer o seguinte: | tomar a" penna, escrever aos amigos, dizer | que ha em 

Ouro Preto um advogado por | quem se interessa, para me-man- | darem serviço, 

apellações, procu[ratorios], | (é 2% somente uma miseria). Afianço-lhe | que se-mandarem 

a 1ª vez man- | darão todos.” (Carta a Luís Antônio Pinto, em 6.01.1888) 

 

 

 Opositor do regime monárquico, ao lado de Francisco Ferreira Alves e Leônidas 

Botelho Damásio, em junho 1888, João Pinheiro participa da primeira reunião do Partido 

Republicano da província, do qual, juntamente com Alves e Damásio, tornaria-se membro 

da comissão permanente executiva. A três de junho deste ano, escreveu uma declaração de 

organização do Partido Republicano, que contava, entre os signatários, com nomes como 

Carlos Leopoldo Prates e João Pandiá Calógeras. 

Envolto com as questões republicanas e com as boas perspectivas do movimento de 

cuja gênese participou, organizou, juntamente com seus correligionários, o Congresso 

Republicano, para o dia 15 de novembro de 1888. A partir das interlocuções ocorridas 

nesse evento, o Partido Republicano formulou sua lei orgânica, um manifesto a ser 

endereçado aos provincianos e definiu a fundação de um jornal, intitulado O Movimento, 

para veicular as ideias do Partido.  
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Figura 2 – Reprodução do primeiro número do jornal republicano, publicado em Ouro 

Preto-MG, no dia 23 de janeiro de 1889. A seguir, (Figura 2), destaque para a apresentação 

dos objetivos da criação do periódico 
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Figura 3 – Recorte da primeira página de  

O Movimento 

ANNO I | BRAZIL 

O MOVIMENTO 

 

Ouro Preto, 23 de janeiro de 1889 
 

       É a voz de um novo partido a 

que se eleva hoje na capital mineira 

para falar à província. 

         Ha bem pouco tempo ainda 

uma utopia, hontem uma esperança 

apenas, já experimentada em mais 

de uma victoria, para ser a legião de 

amanhan. 

           O nosso jornal se dedica 

principalmente ao serviço deste 

partido – á divulgação de seus 

princípios, á propaganda de suas 

ideias, á determinação de sua 

superioridade theorica e 

opportunidade pratica, e finalmente 

á publicação de seos actos officiae, 

como partido organizado que é, em 

nossa provincia. 

         Desnecessario se torna 

fazermos um programma politico 

minudente; e basta dizer que o ponto 

capital pelo qual luctamos é – o 

estabelecimento da Republica 

Brazileia, de modo que na federação 

das provincias se mantenha intacta a 

unidade da patria. 

         Os diferentes pontos deste 

programma estão insertos no 

manifesto da Côrte de 1870, nos das 

provincias de S. Paulo e Rio de 

Janeiro do anno passado e no nosso 

de 18 de Novembro do mesmo 

anno; e isto dispensa-nos uma 

repetição de conjuncto, tanto mais 

quanto os detalhes irão senão 

successivamente desenvolvidos em 

nossas columnas 

          De par com a analyse de 

princípios paramente doutrinarios, 

não nos exemiremos de prestar a 

devida attenção á gerencia dos 

publicos negocios, – 
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João Pinheiro entrou para a política em 21 de janeiro de 1890, quando foi nomeado 

Secretário de Estado de Minas Gerais pelo Marechal Deodoro da Fonseca, então chefe do 

Governo Provisório. Na mesma data, por força de decreto expedido pelo militar, foi 

nomeado primeiro vice-governador, na gestão de Cesário Alvim.  

Com a saída de Alvim, nomeado Ministro do Interior do Governo Provisório em 

substituição a Aristides Lobo, João Pinheiro assume, aos 29 anos, o Governo de Minas. 

Nessa função, entre outras iniciativas que miravam o desenvolvimento econômico do 

Estado, criou a Comissão Geológica e Mineralógica, constituída por professores da Escola 

de Minas de Ouro Preto, entre os quais seu fundador, Henri Gorceix. Essa comissão, 

encarregada de realizar um censo completo no Estado, com o auxílio do Laboratório 

Químico Central, também criado em sua gestão, visava, essencialmente, fazer o 

levantamento de rochas, de terras e de tudo o mais que pudesse ter valor econômico. João 

Pinheiro deixou o governo antes da conclusão desse levantamento e seus sucessores não 

levaram adiante o projeto. 

 

Figura 4 – Governador João Pinheiro da Silva, ao centro, em visita a Caeté-MG 

(1906)
 29
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 Arquivo Público Mineiro. Coleção Nelson Coelho de Senna.  Notação: NCS-028 
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A permanência de João Pinheiro à frente do executivo mineiro, porém, foi de pouco 

mais de três meses, pois fora relacionado, por Cesário Alvim, juntamente com Bias Fortes 

e Silviano Brandão, entre outros nomes importantes envolvidos com a causa republicana, 

para constituir a comissão responsável pela criação de uma Constituinte unanimemente 

republicana.   

Ainda no ano de 1890, foi eleito deputado nas eleições para a Assembleia 

Constituinte da República, sendo um dos candidatos mais votados.  No início de 1892, 

porém, quando Cesário Alvim renuncia ao Governo de Minas no segundo período de sua 

gestão, João Pinheiro opta por se afastar da política para dedicar-se à atividade industrial. 

Retira-se para Caeté, onde adquire a propriedade do Barão de Cocais. No ano seguinte, 

inaugura a fábrica de louças Cerâmica de Caeté, especializada na fabricação de material 

sanitário. 

 

 

Figura 5 – Vista geral da fábrica de cerâmica de propriedade de 

João Pinheiro, em Caeté-MG
30
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 Arquivo Público Mineiro. Coleção Nelson Coelho de Senna. Notação: NCS-026(02). 



52 
 

 

 

Figura 6 – Interior da fábrica de cerâmica de propriedade de 

João Pinheiro, em Caeté-MG
31

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Na Chácara do Tinoco, como era conhecida a propriedade, João Pinheiro vive 

recluso com a família até 1903. Neste ano, inconformado com o afastamento de João 

Pinheiro da política, Silviano Brandão, então Presidente do Estado, tentou convencê-lo a 

retornar à vida pública, o que só aconteceria quando Francisco Sales, sucessor de Brandão, 

convidou João Pinheiro para organizar e presidir, naquele ano, o “Congresso Agrícola, 

Industrial e Comercial de Minas Gerais”.  

 Em 1905, aceita a indicação de seu nome para Senador da República. Eleito pela 

quase totalidade dos eleitores mineiros, tomou posse em maio daquele ano. Meses depois, 

em novembro, foi indicado pelos principais políticos mineiros de então para concorrer à 

presidência de Minas no quatriênio 1906/1910. A sete de março de 1906, foi eleito 

Presidente do Estado de Minas Gerais.  

 A segunda passagem de João Pinheiro pelo mais alto posto do executivo do Estado 

foi marcada pela prosperidade social e econômica. Houve um salto considerável no 

desenvolvimento industrial, comercial e agrícola. Foram criados mais postos de trabalho e 

a renda da população cresceu significativamente. A educação recebeu investimentos 

maciços: foram criados os Grupos Escolares, as Escolas Normais e os Jardins de Infância. 

O número de alunos nas escolas dobrou. 

                                                           
31 Arquivo Público Mineiro. Coleção Nelson Coelho de Senna. Notação: NCS-026(01). 
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 Político de grande prestígio, suas ações à frente do governo de Minas chamaram a 

atenção de líderes políticos de diversas regiões do país, e a indicação de seu nome para o 

pleito do qual sairia o sucessor do então presidente da Republica, Afonso Pena, para o 

quatriênio 1910/1914, já era consenso entre eles. 

Em maio de 1908, em carta ao Secretário de Finanças, João Pinheiro queixa-se de 

seu estado de saúde, num possível prenúncio de uma doença que viria a agravar-se no 

decorrer daquele ano.  

 

(7) “A minha saude não tem | andado bôa; tambem estou | pagando excesso d. trabalho | as 

glandulas enfartaram d. | novo, dores d. cabeça depois | do primeiro [sonno], [enfim]  | não 

ando bom. (Carta a João Bráulio Vilhena, em 23.05.1906) 

 

Diagnosticado com Linfoma de Hodgkins, retira-se a Caeté-MG para tentar 

recuperar-se, mas logo volta a Belo Horizonte. É tratado por um corpo médico que incluía 

profissionais como Hugo Werneck e Álvaro Ramos e Paes Leme, que não conseguiu, 

porém, interromper o avanço da doença. Falece em Belo Horizonte, no dia 25 de outubro 

de 1908, aos 48 anos incompletos.  

 

3.1.4 Papéis sociais assumidos pelo missivista 

 

O objetivo principal deste trabalho é investigar a relação entre as estratégias de 

referência do interlocutor, tu e você, e os fatores extralinguísticos subjacentes à escolha do 

pronome original de segunda pessoa e da então forma inovadora na produção epistolar de 

João Pinheiro da Silva. A relação do missivista com seus destinatários, portanto, importa 

para a compreensão da variação das formas de tratamento, considerando que o emprego de 

tais formas está condicionado à natureza dessa relação e aos papeis sociais desempenhados 

pelos interactantes. 

Para a melhor compreensão da acepção de papel adotada neste trabalho, recorre-se 

à definição de Robinson (1986, p. 114), para quem o termo papel refere-se, via de regra, 

“ao conjunto de comportamentos prescritos para (ou esperáveis de) uma pessoa que ocupe 

certa posição na estrutura social”. Segundo o autor, a partir de denominações como 

mineiro de carvão, padre, vizinho, amigo ou pai, seria possível, genericamente, prever 

certos comportamentos dos indivíduos ocupantes dessas posições.  
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Outra definição importante para a análise sociopragmática diz respeito ao valor 

social dessas formas, cujo emprego bem sucedido, por assim dizer, está mais 

significativamente atrelado ao conhecimento do valor que tais formas veiculam do que ao 

conhecimento do sistema linguístico stricto sensu (VIDAL, 2002, p. 144). 

 Nas cartas selecionadas, observou-se que as escolhas feitas por João Pinheiro são 

coerentes com os papéis sociais assumidos em cada correspondência. Em algumas das 

cartas selecionadas, especialmente nas mais extensas, o remetente transita por temas 

diversos, como política e atividade industrial, sem perder de vista seu destinatário. Assim, 

o papel de cônjuge, por exemplo, é preponderante na escolha do tratamento íntimo 

dispensado à esposa, cuja mudança ocorre apenas quando o remente lança mão de uma 

estratégia para atenuar um ato de ameaça à face de Helena, presente na cobrança realizada 

por ele, em “como é que você diz que não lembro do nosso bemsinho?”. 

 

(8) “Antes d. hontem te escrevi | por um cartão mandando a | chave da caixinha que o 

Comendador-mor | Attrayde levou com o serviço | do chá. Hontem estando | a ler deitado 

na cama jor- | naes e com o pensamento de | te-escrever, sempre te-escrevo na | hora d. 

deitar, d[or]mi sem que | o tivesse feito. Vou passar-te | telegrammas para que a minha | 

negrinha não fique afflicta; por | que eu não gosto d. saber que | a minha negrinha esteve 

afflicta. | Recebeu o berço? Como é que | você diz que eu não lembro | do nosso bemsinho? 

Tudo que | eu digo para a minha negra | também pertence a elle e por | isso lembrando a 

todo o momento | de ti, minha Helena, eu lem[bro] | do nosso bemsinho.” (Carta a Helena 

Pinheiro, em 9.11.1890) 

 

 

(9) “Visitas affetuosas. Desejo muito | que [e]stejas restabelecido e com | a Companheira 

passem bem. [espaço] Sua fa- | milia aqui e na Campanha | está sem novidades; ainda hon- | 

tem estive na Gameleira com | um seu irmão e outra pessoa | vinda da Campanha que [sei] | 

o informaram. [espaço] Esta carta |  está muito demorada e segue | absolutamente 

incompleta. Vejo | que não podes demorar longe | dos seus e me foi impossivel | recolher 

todos os dados neces- | sarios. | [espaço] Fabrica de Vidros. Queria | mandar-te a analyse 

das ar[eias]; | é provavel que nas proximidades | das pedreiras haja feldspa[tto], o | que 

diminuiria, talvez, na fabri- | cação a quantidade de alcalis; | mas tudo isso não chegou a | 

tempo como desejava” (Carta a João Bráulio Vilhena, em 23 de maio de 1908)  

 

 

 

(10) “Vai indo esta carta des-|conexa, mas vai sendo escripta|com o coração. Precisas 

viv[er];|acho conveniente que a Dona Nicota|e o [Neusinho] venhão ficar uns-| tempos em 

[tua] ca[s]a cuidando dos|meninos e que Você venha passar| uns tempos commigo. A 

[cri]an-|cinha d. poucos d[i]as não deve | viajar. E por amor d. [teos]| filhos, com o teo 

temperamento|nervoso precisas sahir. Adeos| [meo] Edmundo, recebe o coração d. |teo 
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amigo e a solidariedade na tua dor| d. minha mai, minha mulher e meos filhinho[s]” (Carta 

a Edmundo, em 29 de dezembro de 1896)  

 

 

3.1.5 Destinatários 

 

A seguir, estão relacionados os destinatários das cartas escritas por João Pinheiro 

analisadas neste volume. Pretendeu-se fornecer dados de todos eles, porém, em relação a 

Quirino Alves de Carvalho, não foi possível obter muitas informações em virtude da pouca 

disponibilidade de fontes. 

Em nota da transcrição de carta de João Pinheiro endereçada a Quirino, realizada 

por Francisco de Assis Barbosa, na obra João Pinheiro: documentário sobre a sua vida 

(1966), Barbosa afirma que o destinatário era o gerente do jornal republicano O 

Movimento, fundado pelo João Pinheiro. Embora não tenham sido encontradas fontes 

comprobatórias dessa informação, a leitura das três cartas endereçadas a Quirino deixa 

muito claro que ele era alguém da confiança de João Pinheiro e, de fato, responsável pela 

execução de tarefas relacionadas ao periódico, conforme demonstram os trechos a seguir. 

 

(11) Peço dizer-me si contractou | as impressões das leis. | [espaço] Manda com urgencia | 

a lista dos objectos que | faltam para a tipographia. | [espaço] Hoje vou comprar a  | 

machina liberty. Quando | começa o jornal diario? | Não mando telegrammas|por ignorar. 

Quando | forem precisos peça. | [espaço] Faça o itinerario dos dous | viajantes que devem 

sahir|cobrando as assignaturas |do Movimento. Mande | jornaes (collecção do Movimento | 

desde 1 de janeiro a todos | os candidatos do governo | que não forem assignantes: | esta é 

uma medida urgente. | [espaço] No dia mandarei | ordem de um conto | para os 

pagamentos. (Carta a Quirino Alves de Carvalho, em 29 de janeiro de 1891) 

 

(12) “É preciso que te não descuides e | 3ª feira mesmo, dia em [que] recebe- | rás esta, 

procures o Barcellos, | o Doutor Ferreira [e] Costa, o Doutor Theo- | philo e o Doutor 

Cypriano para in- | cumbirem o “Movimento” do for- | necimento do material para o ex-| 

pediente do anno futuro. Por que | a compra da machina Lyberty | que custou muito caro 

foi feita | para o fim de dentro do proprio | estado se poder fazer semelha[nte] | 

fornecimento para exped[i]ente.| [espaço] Quanto ao Thesouro do Estado | fale ao Augusto 

d. Lima para| se entender com [o] Doutor Augustinho | Carneiro que eu não conheço | 

pessoalmente e nem sei que | relações você mantem com o | mesmo: não descuides disto.” 

(Carta a Quirino Alves de Carvalho, em 25 de outubro de 1891) 
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João Pandiá Calógeras 

 

‘  *19.06.1870 (Rio de Janeiro-RJ) – † 21.04.1934 (Petrópolis-RJ)  

Formou-se na Escola de Minas, em Ouro Preto, no ano de 1890.  

            Foi deputado por Minas Gerais de 1897 a 1899 e de 1903 a 1914. 

 

 

Helena de Barros Pinheiro 

 

*04.05.1871 (Mogi-Mirim-SP) – † 25.07.1928 (Belo HTE, -MG) 

          Formou-se na Escola Normal de São Paulo, onde conheceu  

João Pinheiro. 

 

João Bráulio Moinhos de Vilhena Jr. 

           *23.07.1860 (Campanha-MG) – † 6.07.1908 (Paris, França) 

 Fez o curso de humanidades no Seminário de Mariana e de   

Medicina, na Faculdade de Medicina da Bahia, em 1886. Foi 

convidado por João Pinheiro para ocupar a Secretaria de Finanças 

do Estado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(13) “Peç[o] mandar-me com urgen- | cia: | 1º o Manifesto do Doutor Alvim | quando 

deixou o Governo de | Minas (o jornal que o publi- | cou); | 2º “O Movimento” que resumio 

| o numero de jornaes mineiros | que eram a favor da per-| manencia delle no governo.| 

[espaço] Basta o nome dos jor-| naes que os sutentavam e | o numero delles (me-parece| 

que uns 24). | [espaço] É urgente” (Carta a Quirino Alves de Carvalho, em 30 de maio de 

1892) 

 

 

Embora João Pinheiro tenha enviado cartas a destinatários não relacionados abaixo, 

optou-se por fornecer uma ficha mais detalhada apenas daqueles a quem o missivista 

escreveu cartas que mais solidamente pudessem subsidiar a análise pragmática a partir do 

uso de tu x você. 
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Quirino Alves de Carvalho 

Não foram encontradas informações a respeito deste destinatário, além da de que era 

responsável pelas questões operacionais do periódico republicano O Movimento. 

 

Edmundo Lins 

*13.11.1863 (Serro-MG) – † 10.08.1944 (?) 

Recebeu o grau de Bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais a 18 de                           

novembro de 1889. Foi, então, convidado por João Pinheiro para 

Secretário da Repartição de Estatística. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Os pronomes do poder e da solidariedade 

 

Brown e Gilman, no trabalho de 1960, The Pronouns of Power and Solidarity, 

elaborado a partir de corpus constituído por questionários aplicados por eles a nativos de 

países da América do Sul, da África, da Ásia e da Europa
32

 em visita a Boston, nos Estados 

Unidos, discutem como o uso variável das formas de tratamento está condicionado a duas 

dimensões da vida social: as dimensões de poder e de solidariedade.  

Segundo a definição dos autores, poder é uma relação entre pelo menos duas 

pessoas, em que predomina o controle de uma sobre a outra. Neste sentido, é uma relação 

assimétrica, não recíproca, de modo que uma não pode ter poder sobre a outra na mesma 

área de comportamento.  

 Uma relação hierárquica pode se dar a partir da diferença de certas características, 

como força física, idade e riqueza. Relações travadas no interior de instituições como 

Igreja e Forças Armadas, de acordo com Brown e Gilman (1960), são rigidamente 

reguladas pela semântica do poder, de maneira que somente o superior pode empregar V 

na interação com um inferior. Em outros termos, o superior dá T e recebe V
33

. 

                                                           
32

 Segundo os autores, seus postulados estão mais bem fundamentados pelo inglês, francês, italiano, espanhol 

e alemão, idiomas a partir dos quais obtiveram mais dados. 
33

 O uso dessas letras é uma convenção adotada pelos autores para indicar, em qualquer língua, as formas de 

tratamento formais (V) e informais (T), em referência, respectivamente, às formas latinas vós e tu. 
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A escolha de formas linguísticas em função da semântica do poder foi ilustrada 

pelos autores com exemplos de diferentes línguas e períodos. Na Europa medieval, o 

tratamento V era dispensado aos nobres pelos cidadãos ordinários. E T era a forma 

empregada pela nobreza no trato com a plebe. Os senhores feudais usavam T nas relações 

com seus servos e escravos. No âmbito familiar, independentemente do nível social, 

segundo os autores, os pais tratavam seus filhos com T e eram tratados com V.  

Na Itália do século XV, Brown e Gilman (1960) afirmam que penitentes 

empregavam V para os padres, enquanto estes empregavam T no tratamento aos 

penitentes. Na França dos séculos XII e XIII, o homem usava T para os animais. Na 

literatura italiana do século XV, cristãos diziam T para turcos e judeus, e recebiam V. Na 

dramaturgia de Shakespeare, os principais nobres diziam T aos subordinados, e recebiam 

V. Nas crônicas de Froissart, Deus tratava seus anjos por T, e recebia V, assim como outras 

figuras celestiais tratavam o homem por T e recebiam V. Nas cartas escritas pelo Papa 

Gregory I (590-604) aos seus subordinados na hierarquia eclesiástica, o pontífice usava T e 

recebia V. Todas essas relações, com um indivíduo exercendo algum tipo poder sobre o 

outro, segundo a definição de poder dos autores, são consideradas assimétricas. 

O conceito de semântica da solidariedade, desenvolvido Brown e Gilman (1960), 

diz respeito às relações travadas no eixo horizontal, em que não há diferença de poder entre 

os interlocutores. As interações em contextos de simetria, como as elencadas por Brown e 

Gilman (1960, p. 258)
34

, estão baseadas no uso bilateral das formas de tratamento. Para os 

contextos mais solidários, T é mais frequentemente empregado, enquanto sua contraparte 

formal V é a esperada em contextos menos solidários.    

Segundo afirmam Brown e Gilman, na Europa Medieval, nas relações solidárias, 

entre superiores e entre membros de uma mesma classe, haveria o uso recíproco da forma 

de reverência V. A solidariedade estaria presente também nas relações entre indivíduos das 

classes inferiores, porém, a forma eleita era o T recíproco.  

De acordo com os autores, essa diferença no tratamento – V entre iguais nas 

camadas superiores, T entre iguais nas camadas inferiores – deveu-se ao fato de V ter sido 

sempre introduzido nas sociedades pelas camadas que ocupavam o topo da estrutura social. 

No Império Romano, por exemplo, segundo afirmam, somente indivíduos da alta 

sociedade tinham a oportunidade de estabelecer relações com o imperador, momento a 

                                                           
34

 Estabelecem relações em contexto de simetria Iimãos, alunos da mesma escola, pessoas que trabalham na 

mesma profissão. 
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partir do qual, acreditam, passou-se a empregar a forma V no singular, denotando 

reverência. A partir disso, ocorreu, exatamente por sua semântica cerimoniosa, de 

deferência, uma ampla disseminação dessa forma de tratamento pelas cortes europeias. 

Durante um longo período, segundo os autores, em virtude do predomínio de 

estruturas sociais relativamente estáticas, nas quais haveria pouco espaço para a 

mobilidade social dos indivíduos, as relações assimétricas e formas de tratamento 

correspondentes prevaleceram sobre as relações solidárias. 

O esquema a seguir, formulado por Brown e Gilmam (1960), ilustra esse cenário 

por meio de díades de formas de tratamento, cujo emprego é regido pela semântica do 

poder.  

 

 

Quadro 4 – Formas de tratamento empregadas de acordo com o paradigma da semântica do 

poder 

 Fonte: BROWN; GILMAN, 1960, p. 260. 

 

 

Brown e Gilman (1960) afirmam que esse quadro, no qual predominava a 

semântica do poder, teria perdurado, entretanto, até por volta do século XIX, período a 

 

Cliente 

 

T/V     V 

 

Garçom 

 

Oficial 

 

T/V     V 

 

Soldado 

 

Patrão 

 

T/V     V 

 

Empregado 

 

   

Pai 

 

T/V     V 

 

Filho 

 

Chefe 

 

T/V     V 

 

Subordinado 

Irmão mais velho 

 

T/V     V 

 

Irmão mais novo 
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partir do qual, com o desenvolvimento de sociedades menos estratificadas, foi se 

modificando e passando a favorecer a semântica da solidariedade.  

Segundo os autores, as melhores fontes comprobatórias da mudança do paradigma 

foram as entrevistas realizadas para a pesquisa que desenvolveram, além de filmes e notas 

de literatura contemporânea. Os dados que sinalizaram de maneira mais contundente essa 

mudança, porém, foram obtidos a partir dos resultados dos questionários.  

De acordo com Brown e Gilman, houve um número reduzido de respostas 

alinhadas com o paradigma da semântica do poder, quando as díades do Quadro 4 foram 

apresentadas aos informantes.  No passado, segundo afirmam, a maior parte dos 

informantes as reconheceria como constitutivas de um sistema de interação assimétrico.  

Os questionários aplicados a nativos da França, da Alemanha e da Itália continham 

perguntas que faziam referência às formas de tratamento predominantes nas relações dos 

entrevistados com mães, pais, avós, esposas, irmão mais novo (criança), irmão mais velho 

casado, esposa do irmão, primo distante, e empregada doméstica conhecida na infância. As 

respostas possíveis eram T (definitivamente), T (provavelmente), V (definitivamente), V 

(provavelmente). 

Em todas as línguas houve reciprocidade no tratamento, conforme Quadro 4. No 

alemão, no italiano e no Francês, entretanto, o tratamento entre chefe e subordinado ainda 

guarda resquícios da semântica do poder. 

No esquema a seguir, as relações binárias são apresentadas de acordo com a 

mudança no sistema de tratamento, em que a semântica do poder teria dado lugar à 

semântica da solidariedade. 

 

Quadro 5 – Formas de tratamento empregadas de acordo com o paradigma da semântica da  

solidariedade 

 

Cliente 

 

V 

 

Garçom  

 

Oficial 

 

V 

 

Soldado 

 

Patrão 

 

V 

 

Empregado 
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Fonte: BROWN; GILMAN, 1960, p. 260.  

 

Diferentemente do período que vai até aproximadamente o século XIX,  

representado no Quadro 4, em que para as diferenças de poder há formas distintas de 

sinalizar a relação vertical,  o Quadro 5 representa relações no eixo horizontal,  produto do 

avanço da semântica da solidariedade. 

Nas relações entre cliente e garçom, oficial e soldado, patrão e empregado, menos 

solidárias, há o uso de V em ambas as direções. Nas interações com um grau maior de 

solidariedade, como entre pai e filho, chefe e subordinado e irmão mais velho e irmão mais 

novo, há o uso do T recíproco, conforme Brown e Gilmam (1960). 

 

3.3 A teoria da polidez 

 

 Em Politeness: some universals in language usage, Brown e Levinson (1987) 

apresentam, segundo sua definição, uma ferramenta capaz de descrever a natureza das 

relações sociais, notadamente no que diz respeito à polidez. Segundo afirmam, as culturas, 

de modo geral, compartilham certos princípios universais no que diz respeito ao 

comportamento social e à construção de estratégias de polidez, variando de cultura para 

cultura apenas a aplicação desses princípios.   

 O estudo da polidez desenvolvido por Brown e Levinson (1987) tem como ponto de 

partida a formulação de face proposta pelo cientista social Erving Goffman (1980). 

 Segundo esse autor,  

 

o termo face pode ser definido como o valor social positivo que uma pessoa 

efetivamente reclama para si mesma através daquilo que os outros presumem ser 

a linha por ela tomada durante um contato específico. Face é uma imagem do self 

delineada em termos de atributos sociais aprovados. (GOFFMAN, 1980, p. 76-

77) 

 

Pai 

 

T 

 

Filho 

 

Chefe 

 

T 

 

Subordinado 

Irmão mais velho 

 

T 

 

Irmão mais novo 
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 Para Goffman (1980, p. 76), o indivíduo tende a adotar, nas interações sociais, uma 

linha de ação, isto é, “um padrão de atos verbais e não verbais através dos quais expressa 

sua visão da situação e, através disso, sua avaliação dos participantes, especialmente de si 

mesma”. Segundo o autor, independentemente de ter tido ou não a intenção de fazê-lo, os 

demais envolvidos na interação suporão que há algo de voluntário na adoção desta ou 

daquela linha, de modo que, para lidar com a resposta dos outros sobre si, o indivíduo 

precisará levar em conta a possível imagem que os participantes do processo comunicativo 

fizeram dele. 

 Goffman (1980) afirma que se espera, de cada membro de um determinado grupo, 

auto-respeito, da mesma forma que se espera que ele mantenha um padrão de 

consideração. O resultado dessas ações durante um encontro é a manutenção da face dos 

participantes. Cada um aceita a linha seguida pelo outro, ainda que não se trate de uma 

aceitação real, afirma Goffman (1980). Para o autor, essa aquiescência, esse acordo tácito, 

tem um efeito conservativo importante sobre os encontros, na medida em que torna a 

interação minimamente harmoniosa. 

 Central no quadro teórico formulado por Brown e Levinson (1987), a face, definida 

pelos autores como a “autoimagem pública que todo membro de um grupo reivindica para 

si mesmo”, foi subdivida em face positiva e face negativa:  

 

 Face positiva – conceito que diz respeito à projeção social de uma imagem 

reivindicada pelo indivíduo, incluindo o desejo de que esta autoimagem seja 

apreciada e aprovada socialmente. 

 

 Face negativa – diz respeito ao território pessoal do sujeito, ao direito do indivíduo 

de não sofrer perturbação, de não ter suas ações cerceadas, de não sofrer imposição. 

  

Segundo os autores, nas interações sociais há atos, verbais ou não verbais, que são 

intrinsecamente ameaçadores às faces dos participantes. Pedidos de desculpas e confissões, 

por exemplo, são atos que atacam essencialmente a face do falante; conselhos e ordens, a 

face do ouvinte; pedidos e ofertas de presentes, a ambas. 

  Os Atos de Ameaça à Face (AAF´s), de acordo com Brown e Levinson, formam 

um complexo quadro de classificação, que conta com pelo menos quatro possibilidades: a 

face positiva e a face negativa do falante e do destinatário.  
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 Atos que ameaçam a face negativa do interlocutor: 

 

(i) Atos que implicam comprometimento com ações futuras, exercendo alguma pressão no 

sujeito para cumpri-las ou rejeitá-las. 

- ordens, pedidos (o locutor sinaliza o desejo de que o interlocutor realize ou deixe de 

realizar A); 

- sugestões, conselhos (o locutor sinaliza que o interlocutor deve realizar A); 

- cobrança (o locutor indica que o interlocutor deve se lembrar de realizar A); 

- ameaças, alertas (o locutor sinaliza que ele, ou alguém ou algo, imporá sanções contra o 

interlocutor, a menos que este realize A). 

 

(ii) Atos que implicam alguma ação positiva do locutor para o interlocutor, o que exerce 

algum tipo de pressão no interlocutor para que ele aceite-a ou rejeite-a, com a possibilidade 

de o interlocutor incorrer em débito. 

- oferecimentos; 

- promessas (o locutor compromete-se com a realização futura de uma ação em benefício 

do interlocutor). 

 

(iii) Atos que indicam que o locutor deseja algo que pertence ao interlocutor, o que induz 

este a pensar que deve proteger aquilo que é objeto do locutor, ou ceder-lhe.  

- cumprimentos, expressão de inveja ou de admiração (o locutor indica que ele gosta ou 

gostaria de algo do interlocutor); 

- expressão de emoções negativas em relação ao interlocutor, como ódio, raiva ou luxúria.  

 

 Atos que ameaçam a face positiva do interlocutor 

 

(i) Atos que indicam, potencialmente, que o locutor não se importa com os sentimentos do 

seu interlocutor. Tais atos mostram que o locutor faz uma avaliação negativa da face 

positiva do seu interlocutor: 

- desaprovação, crítica, desprezo, reclamações e reprimendas, acusações, insultos; 
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- contradições ou desacordos, provocações (o locutor indica que ele acha que seu 

interlocutor está errado ou equivocado sobre determinada questão, sendo estes erros 

associados à desaprovação). 

 

(ii) Indicam que o locutor não se importa com os sentimentos do seu interlocutor ou é a 

eles indiferente. 

- expressão de emoções violentas (o locutor pode deixar o interlocutor temeroso ou 

embaraçado); 

- desrespeito, abordagem de temas tabu, incluindo aqueles inapropriados à interação (o 

locutor indica que não se importa com os princípios do interlocutor); 

- comentários negativos a respeito do interlocutor ou comentários elogiosos ao próprio 

respeito (o locutor mostra estar disposto a deixar seu interlocutor angustiado ou apenas 

evidenciar que não se importa com os sentimentos dele); 

- abordagem de temas controversos, como política, raça, religião (o locutor aumenta a 

possibilidade de um ataque à face ocorrer, isto é, ele cria uma atmosfera desfavorável à 

face do interlocutor); 

- Falta de cooperação. Interrupções no turno de fala do interlocutor. Uso de falácias. 

Mostra de falta de atenção (o locutor indica que não se importa com as faces do 

interlocutor); 

- uso de formas de tratamento e de outras formas de identificar o interlocutor nos primeiros 

encontros (o locutor impessoaliza o locutor de uma forma ofensiva ou embaraçosa, 

intencionalmente ou acidentalmente). 

 

 Atos que ameaçam a face negativa do locutor 

 

- agradecimentos (o locutor admite o débito, humilhação da própria face); 

- aceitação dos agradecimentos ou das desculpas do interlocutor (o locutor pode sentir-se 

forçado a minimizar a transgressão do interlocutor); 

- desculpas; 

- aceitação de ofertas (o locutor é forçado a aceitar um débito); 

- reagir aos erros do interlocutor (se o locutor visivelmente nota um erro, ele pode 

constranger seu interlocutor. Se ele finge não fazê-lo, ele pode se frustrar); 
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- relutar a promessas e a ofertas (o locutor compromete-se com alguma ação futura ainda 

que ele não queira fazê-lo. No entanto, se essa relutância aparecer, ele pode também 

ofender a face positiva do interlocutor). 

 

 Atos que ameaçam a face positiva do locutor 

 

- desculpas (o interlocutor indica que ele se arrepende de cometer um AAF prévio, 

ameaçando, de alguma forma, a própria face); 

- aceitação de um elogio (o locutor pode sentir-se constrangido por difamar o objeto de 

elogio do interlocutor e, por conseguinte, ameaçar a própria face); 

- esgotamento físico; 

- confissões, admissão de culpa ou de responsabilidade; 

- falta de controle sobre risos ou lágrimas. 

 

 A partir do conflito inerente ao processo interativo, que se estabelece entre a 

necessidade de preservação das faces e as ameaças a que estão submetidas, Brown e 

Levinson (1987) afirmam que os participantes das interações sociais recorrem a 

determinadas estratégias de polidez com o objetivo de mitigar o AAF, caso decidam 

realizá-lo.   

 Segundo afirmam os autores, o faltante pode (i) realizar um AAF de forma direta e 

sem ação reparadora, isto é, assumindo seu ato de fala sem se preocupar com a preservação 

da face de seu interlocutor; (ii) de forma indireta, que lhe permite realizar o AAF sem se 

responsabilizar por um eventual desdobramento negativo provocado por sua realização, 

deixando certas interpretações por conta do interlocutor; (iii) com reparação à face 

positiva, recorrendo a estratégias de polidez positiva, por meio das quais o falante sugere 

ter interesses comuns com o interlocutor e pertencer ao mesmo grupo; (iv) com reparação à 

face negativa, recorrendo a estratégias de polidez negativa,  o faltante suaviza o AAF ao 

procurar manter distância social do interlocutor, mostrando respeito e deferência e 

sinalizando não pertencimento ao mesmo grupo. O falante pode também desistir de realizar 

o AAF, evitando ofender seu parceiro e abalar a interação. 

 Partindo dessas considerações gerais, Brown e Levinson (1987) formularam 

estratégias de atenuação de atos de ameaça à face cujo emprego estaria condicionado à 

capacidade do falante de medir o risco de cada ato e de avaliar a melhor estratégia para 
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suavizá-lo. Além disso, segundo afirmam, há três variáveis sociológicas envolvidas na 

escolha de determinada estratégia de polidez: (1) distância social entre falante e o ouvinte, 

(2) a relação de poder existente entre os interlocutores e (3) o grau de imposição de um ato 

em determinada cultura.  

 Abaixo, segue a relação de estratégias de polidez positiva, de polidez negativa e de 

polidez indireta formulada pelos autores. 

 

Quadro 6 – Estratégias de polidez positiva, de polidez negativa e de polidez indireta 

formuladas por Brown e Levinson (1987) 
 

Estratégias de polidez 

positiva 

Estratégias de polidez 

negativa 

Estratégias de polidez 

indireta 

Mostre-se interessado pelo 

interlocutor 

 

Seja convencionalmente 

indireto 

Forneça pistas e sugestões 

indiretas 

Exagere na aprovação e na 

simpatia pelo outro 

 

Seja evasivo, não se 

comprometa 

 

Dê chaves de associação 

Intensifique o interesse 

pelo interlocutor 

 

Seja pessimista Pressuponha 

Use marcadores de 

identidade de grupo 

 

Minimize a imposição Minimize a importância 

Procure concordar 

 
Mostre respeito Exagere a importância 

Evite discordância 

 
Peça desculpas Use tautologia 

Mostre os pontos em 

comum 

 

Impessoalize locutor/ 

interlocutor. Evite 

pronomes “eu” e “você” 

Recorra a contradições 

Pressuponha familiaridade 

na relação 

Afirme o AAF como uma 

regra geral 
Seja irônico 

Faça oferecimentos e 

promessas 
Nominalize Use metáforas 

Seja otimista 

Seja direto, assuma o 

débito e ofereça 

compensações 

Faça perguntas retóricas 

Inclua o interlocutor na 

conversa 
---------- Seja ambíguo 

Dê ou peça razões ---------- Seja vago 

Demonstre reciprocidade ---------- Generalize 

Dê presentes ---------- Desloque o destinatário 

  Seja incompleto, 
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Fonte: BROWN; LEVINSON (1987) 

 

 

 

4 DESCRIÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

4.1 Resultados gerais 

 

Nesta seção, serão apresentados os resultados da análise qualitativa dos dados à luz 

dos postulados teóricos de Brown e Gilman (1960) e de Brown e Levinson (1987) e das 

pesquisas realizadas em diferentes corpora, apresentadas no capítulo em que são 

contemplados os pressupostos teórico-metodológicos. 

A análise dos dados apontou para o uso híbrido da forma você, convergindo para os 

resultados obtidos pelos trabalhos de Lopes et al. (2011), Lopes e Marcotulio (2011) 

Pereira (2012), Silva (2012 e Rumeu (2012). Nesses trabalhos, os autores identificaram a 

forma inovadora ocupando os mesmos espaços funcionais da forma pronominal tu e 

funcionando como forma de mitigar ameaças inerentes à determinados atos, como ordens e 

solicitações.  

Segundo esses trabalhos, no último quartel no século XIX e nos primeiros anos do 

século XX, a forma inovadora ainda não havia perdido completamente os traços de 

deferência da forma nominal de que se originou, característica, de acordo com Lopes e 

Marcotulio (2011), do processo de mudança da expressão nominal de origem para forma 

pronominal. De acordo com os autores, nesse processo, você não havia adquirido 

completamente propriedades pronominais e nem perdido totalmente os traços da expressão 

nominal Vossa Mercê.  

A manutenção da indiretividade de cortesia de Vossa Mercê pode ser verificada a 

partir do exemplo (34), retirado da carta enviada por João Pinheiro à esposa, 1890, na qual 

o remetente emprega a forma inovadora por tratar-se de uma estratégia de tratamento 

menos invasiva, menos ameaçadora, por assim dizer, à face da destinatária. 

 

(34) “Recebeu o berço? Como é que | você diz que eu não lembro | do nosso bemsinho? 

Tudo que | eu digo para a minha negra | também pertence a elle e por | isso lembrando a 

---------- Use a elipse 
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todo o momento | de ti, minha Helena, eu lem[bro] | do nosso bemsinho.” (Carta a Helena 

Pinheiro, em 9 de novembro de 1890) 

 

 

De acordo com os trabalhos citados, a forma em questão foi, paulatinamente, 

concorrendo com tu pelos mesmos espaços funcionais, já se comportando como variante 

do pronominal original em ocorrências não motivadas pragmaticamente, conforme (35). 

 

(35) “A [his]toria do levantamento eco- | nomico do Mexico é para | nós muitissimo 

instructiva.| [espaço] E lembrar um homem | que este Brazil e estas | Minas, andão a brigar 

por | causa dos [penhachos] d. coroneis | da guarda nacional e das nome- | ações d. 

subdelegados d. policia! | [espaço] O peior d. tudo é que |o mal vem d. cima para | 

bai[xo],dos governos; agora | carecemos metter o [inint.] | em nome da Republica para | 

faser o movimento d. baixo para | cima. [espaço] Voce tem-[no] largo | e forte; pois é 

metter esta | envergadura muito propria d. | puchar no coice para [desatolar] | o progresso 

que no Brazil | anda em burros d. cangalha.” (Carta a Calógeras, em 25 de fevereiro de 

1905) 

 

 

No que diz respeito à distribuição geral das estratégias de tratamento do interlocutor 

na posição de sujeito, os resultados apontaram o uso categórico da forma pronominal tu, e 

o emprego equilibrado da forma você, que foi produtiva tanto na realização plena quanto 

preenchida, conforme demonstra a Tabela 1 a seguir. 

 

Tabela 1 – Distribuição de tu e você na posição de sujeito 

 

 

 Consoante o trabalho de Lopes et al. (2011), até os anos iniciais do século XX, 

havia alta ocorrência de sujeito nulo no português do Brasil, o que, segundo os autores, 

ocorre em função da morfologia verbal e do traço [+ animado], próprio da segunda pessoa 

do singular.  Em (36), correspondência enviada ao amigo Edmundo Lins por ocasião da 

morte da esposa do destinatário, observe-se o emprego de tu desinencial, categórico na 

produção epistolar de João Pinheiro.  

TIPO DE SUJEITO 

 

PLENO 

 

NULO TOTAL 

TU 
- 

- 

65 

100% 

65 

100% 

VOCÊ 
17 

49% 

18 

51% 

35 

100% 
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(36) “ella quer d. |certo que t[en]has della muita sau- | dade, mas ella quer que vivas | e 

cuides dos filhinhos della e | teos, que sejas forte, que [m]antenhas | na tua casa o respeito 

e aquella | atmosphera bemfaseja e santa.” (Carta a Edmundo Lins, em 29 de dezembro de 

1896) 

 

Em relação ao emprego de você, conforme mostra a Tabela 1, houve equilíbrio na 

distribuição da forma no que diz respeito às ocorrências nulas (37) e preenchidas (38), o 

que diverge de outros trabalhos sobre o tema, os quais registraram alta produtividade de 

preenchimento do sujeito com a forma inovadora, em oposição ao pronome tu desinencial.  

 

(37) “Por que o | Thestemunho faz-me a  | guerra velha e injusta que  | está fazendo? 

Talvez | intrigas cuja origem Ø conheça; | mas a ultima eleição é | a prova da maior 

[geno]ridade| com que tracto a inimigos | que contra mim vibraram | golpes que me tem 

causado | profunda amargura” (Carta a Luís Antônio Pinto, sem data) 

 

(38) “tendo recebido o seo telegrama | dizendo que o Laemert vendia | a 6:200, voltei ao 

homem que | fez o favór d. deixal-o por | 7.000. [espaço] Ell[e] te-escreverá e | você 

extranhe na resposta que | o mesmo começasse a negociar | assim.” (Carta a Quirino Alves 

de Carvalho, em 25 de outubro de 1891) 

 

De acordo com os estudos que se dedicaram à análise da variação entre tu e você 

em cartas produzidas nos anos finais do século XIX e nos anos iniciais do século XX, a 

posição de sujeito é uma das funções sintáticas favorecedoras da forma inovadora. Essa 

característica do processo de formação do sistema suplementar de tratamento do português 

brasileiro vai de encontro àquilo que se observou na amostra, visto o número relativamente 

alto, em comparação com esses trabalhos, de formas relacionadas a você não preenchido. 

No que concerne às demais formas relacionadas a tu e a você, registraram-se 

percentuais que corroboram os dados obtidos por  Lopes et al. (2011) no que diz respeito 

aos contextos favorecedores e de resistência das formas em análise, conforme observa-se 

na Tabela 2 a seguir.  
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Tabela 2 – Distribuição geral das formas relacionadas a tu e a você 

 

Os percentuais relacionados na Tabela 2 mostram a maior produtividade de formas 

relacionadas a tu exatamente nos mesmos contextos relacionados por Lopes et al. (2011) 

como contextos de resistência à entrada de você no sistema pronominal, como formas 

verbais não imperativas e complementos não preposicionados, conforme os exemplos (39) 

e (40), respectivamente. 

 

(39) “É resposta da tua carta d. 5. Podias e | devias contar commigo para o negocio. | 
[espaço] Para janeiro mando entregar os meos | 500$000. [espaço] Nem calculas [meo] 
[velho] o | abatimento d. que fui accomettido ao verifi- | car realmente o falecimento do 
[Diario]; mas | [ainda] bem que elle ressu[ci]ta no ‘Jornal | do Povo’.”(Carta a Pimentel, 
em 8 de dezembro de 1899) 

 

(40) “Hontem estando | a ler deitado na cama jor- | naes e com o pensamento de | te-

escrever, sempre te-escrevo na | hora d. deitar, d[or]mi sem que | o tivesse feito. Vou 

passar-te | telegrammas para que a minha | negrinha não fique afflicta; por | que eu não 

gosto d. saber que | a minha negrinha esteve afflicta.” (Carta a Helena Pinheiro, em 9 de 

novembro de 1890) 

 

 

A tabela apresenta ainda percentuais que convergem para os resultados de Lopes et 

al. (2011) em relação aos contextos favorecedores  de você, quais sejam: formas verbais 

imperativas e complementos preposicionados, conforme (41) e (42), respectivamente. 

 

(41) “Va desculpand[o] o | desalinhado destes diseres; não | os [e]screve a logica más o | 

proprio coração. E não serião | muitas paginas que bastassem | ao seo desafogo. Tendo d. 

fazel-o | em poucas irá trun[c]ado o desabafar | [ilegível], por ventura incompre-| hensivel a 

outros, que não a | [ilegível] di[c]ta.” (Carta a Luís Antônio Pinto, em 8 de fevereiro de 

1893) 

CATEGORIA 

GRAMATICAL 

 

TU 
 

 

VOCÊ 

Pronome oblíquo 

preposicionado 

8 

44% 

10 

46% 

 

Pronome oblíquo 

sem preposição 

27 

77% 

8 

23 

 

Verbo imperativo 10 

43% 

13 

67% 

 

Verbo não imperativo 

 

64 

72% 

25 

28% 
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(42) “Você | não quiz mandar medida para | um vestido; mas comprei um corte | d. seda 

para você; ahi mesmo elles | farão por que você precisa d. um | bom vestido; comprei o 

fecho para | minha mai; chapéu d. sol para | você meias [pretas] e sapatos. O | calor está 

horrivel. Quasi não como mais | adoentado do estomago.” (Carta a Helena Pinheiro, em 15 

de fevereiro de 1891) 

 

 

A análise da distribuição das formas relacionadas a tu e a você nas missivas escritas 

por João Pinheiro corrobora os resultados de outros estudos e contribui para ratificar o 

estágio do processo de gramaticalização da então forma inovadora no período coberto por 

este trabalho e por aqueles que mais detidamente se debruçaram sobre o referido processo, 

como Lopes et al. (2011) e Rumeu (2012). 

De acordo com esses trabalhos, baseados nos princípios formulados por Hopper 

(1991) acerca da gramaticalização, a entrada de você no sistema pronominal provocou a 

formação de um sistema supletivo, com formas de você se correlacionando com formas do 

paradigma de tu, o que está em consonância com o processo de estratificação, o qual prevê 

a coexistência da forma inovadora ao lado da forma mais antiga. 

 

 

4.2 O uso das formas de tratamento de acordo com o destinatário 

 

 No levantamento e na análise das formas de tratamento empregadas por João 

Pinheiro em função do destinatário de suas cartas, foram levados em conta a relação que o 

remetente mantinha com eles e a motivação pragmática envolvida no emprego das formas 

tu e você.  

Partindo das formulações de Brown e Gilman (1960) sobre a semântica do poder e 

a semântica da solidariedade, discutidas na seção 4, as relações estabelecidas nas cartas de 

João Pinheiro com seus destinatários foram classificadas em (i) simétricas, quando não 

havia diferença de poder entre os interlocutores, e (ii) assimétricas descendentes, quando o 

remetente exercia poder sobre o destinatário. As relações assimétricas ascendentes, isto é, 

aquelas travadas com destinatários que detinham poder sobre o remetente, foram excluídas 

da análise em razão da natureza deste trabalho, que não contempla formas nominais de 
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tratamento (43) e nem formas de tratamento indireto (44), ambas muito produtivas nas 

relações assimétricas verificadas no corpus.  

 

(43) “É o fim d’ esta pedir-vos a tirardes | minha certidão de baptismo a fim | de ser 

matriculado até o dia 15 de | Março em S. Paulo.| [espaço] Vossa merce naturalmente deve 

admirar-se de | tal resolução visto estar eu matriculado | no 2º anno da Eschola de Minas; | 

mas a incerteza do futuro de tal Es-| chola, e o exemplo de estarem todos | os ahi formados, 

com pouca excepção, | desempregados, determinarão tal medida. | [espaço] Tendo pois 

necessidade de ma- | tricular-me até o dia 15 peço-vos | a brevidade possivel; e a certidão | 

Vossa merce ha de tirar em duplicata.| [espaço] Visito aos [inint.] com quem a[hi] | estive, 

e as Exelentíssimas Senhoras cujos nomes, | já não me-lembra.” (Carta a Luís Antônio 

Pinto, em 10 de fevereiro de 1882) 

 

 

(44) “Ja uma vez me dice o meo tio ter | o custume de não responder as cartas | que se-lhe-

enviavam. Em todo caso | é uma franquesa [espaço] bem pode ser uma | medida positiva de 

praticas vantagens – | que isso de cartas metaphisicas sem fim | certo, vagas, qualquer que 

lhe seja o | genero é mesmo muito massante.| [espaço] Mas tratando-se d. cousas 

reaes, para | o meu tio ser logico, deve immediatamente | dar-lhe os andamentos. Eu sei 

que | assim é. Ja tive no meo primeiro an- | no occasião d. experimentar com as | certidões. 

[espaço] Pois agora – ahi vai um | negocio real e muitissimo positivo. | [espaço] É o caso 

que abri em Ouro Preto o meu | escriptorio de advogacia deixando em | São Paulo 400$00 

mensaes seguros que | era o que ganhava. É um golpe d. | estado e como todos parecendo 

temerario | e como todos tendo contra e a favor rasões | fortissimas. [espaço] Pois creia o 

meu tio | que sem o-saber andou influindo com | moti[vo] poderoso do meu referido 

golpe.” (Carta a Luís Antônio Pinto, em 6 de fevereiro de 1888) 

 

 

4.2.1 Relações simétricas  

 

Destinatária: Helena Pinheiro 

 

 Em carta de 9/11/1890, endereçada à esposa, na qual João Pinheiro comunica o 

envio de uma chave e mostra-se preocupado com a família, a forma inovadora surge como 

uma estratégia mitigadora de um ato de ameaça à face de Helena Pinheiro, evidenciando a 

intenção do remetente de ser polido com a esposa no momento em que a repreende por tê-

lo cobrado a respeito de um suposto descuido dele em relação ao filho.  
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(39) “Antes d. hontem te escrevi | por um cartão mandando a | chave da caixinha que o 

Comendador-mor | Attrayde levou com o serviço | do chá. Hontem estando | a ler deitado 

na cama jor-| naes e com o pensamento de | te-escrever, sempre te-escrevo na | hora d. 

deitar, d[or]mi sem que | o tivesse feito. Vou passar-te | telegrammas para que a minha | 

negrinha não fique afflicta; por | que eu não gosto d. saber que | a minha negrinha esteve 

afflicta. | [espaço] Recebeu o berço? Como é que | você diz que eu não lembro | do nosso 

bemsinho? Tudo que | eu digo para a minha negra | também pertence a elle e por | isso 

lembrando a todo o momento | de ti, minha Helena, eu lem[bro] |do nosso bemsinho.” 

(Carta a Helena Pinheiro, em 9 de novembro de 1890) 

 

 Observe-se que João Pinheiro trata a esposa carinhosamente, empregando tanto 

formas do paradigma de segunda pessoa do singular quanto formas afetuosas, como minha 

negrinha e minha negra. O predomínio dessas formas está em consonância com a 

discussão empreendida por Brown e Gilman (1960) sobre a semântica da solidariedade, 

presente nas relações em que não há diferença de poder entre os interlocutores e que é, em 

razão disso, segundo os autores, favorecedora de formas de tratamento mais íntimas. 

 No trecho da correspondência em que João Pinheiro cobra de Helena uma posição a 

respeito da crítica feita por ela sobre o comportamento dele em relação ao filho, porém, o 

remetente ameaça a face negativa da esposa, na medida em que invade o território pessoal 

da destinatária, criando uma situação em que ela precisa se explicar e, por conseguinte, 

limitando sua liberdade de ação.  

Segundo Brown e Levinson (1987), atos que de alguma forma comprometem as 

ações futuras do interlocutor, via imposição do locutor, podem ser mitigados por meio de 

estratégias de polidez, caso haja a intenção de realizar o ato com ação reparadora. Na carta, 

João Pinheiro opta por realizar um ato de ameaça à face (AAF) com compensação, 

empregando a forma você como estratégia de polidez negativa do tipo “minimize a 

imposição/mostre respeito”. O remetente pretende atenuar a cobrança por uma explicação 

valendo-se da forma você, que, à época, segundo Lopes et al. (2011), Lopes e Marcotulio 

(2011), Pereira (2012) e Silva (2012), apresentava ainda algum traço de cortesia. Após a 

compensação, João Pinheiro retoma o tom afetuoso com que iniciou a carta. Esse tom 

afetuoso, presente na sequência da realização da estratégia, manifesto em minha negra e 

em minha Helena, também é um expediente empregado pelo missivista para atenuar o 

AAF. A nominalização, prevista na teoria de Brown e Levinson (1987), também funciona 

como uma estratégia potencialmente capaz de mitigar um ato de ameaça à face negativa do 

interlocutor.  
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Em relação à presença do pronome oblíquo sem preposição de segunda pessoa te, 

pode-se afirmar que se trata de um desdobramento da inserção de você no sistema 

pronominal do português do Brasil (PB), conforme afirmam Lopes et al. (2011). Segundo 

os autores, baseados em outras pesquisas realizadas em cartas pessoais nos séculos XIX e 

XX, essa forma apresenta alta produtividade, tanto nas missivas em que predomina tu 

quanto naquelas com o predomínio de você. Para Lopes e Marcotulio (2011:274), essas 

ocorrências “confirmam a hipótese de que a inserção de você no sistema pronominal não se 

implementou da mesma maneira em todos os contextos ou subtipos pronominais.” De 

acordo com os autores, o sincretismo entre a segunda e a terceira pessoa do singular, como 

ocorre no excerto (39), mostra-se, ainda que timidamente, presente em missivas analisadas 

em fins do século XIX e início do século XX. Os autores ressaltam, entretanto, que marcas 

formais e discurso-pragmáticas de você legitimam seu uso como forma de tratamento 

polida e indireta, afirmação que endossa a análise do trecho em questão. 

 

De elevado teor confessional, na carta escrita a Helena, em (40), na qual João 

Pinheiro faz referências emocionadas à época em que era estudante, à importância da 

esposa em sua vida e trata de maneira notadamente triste de seu desencanto pela política e 

pelos homens, é possível observar claramente a variação de formas relacionadas a tu e a 

você.  

 

(40) “Hoje é domingo. Aproveito estes | dias para meo descanço. Fico | em casa. Desde que 

vim hontem | do Congresso não sahi a rua.| [espaço] Tambem para que? Eu | sou um triste, 

não acho graça | em cousa nenhuma desde mundo. | [espaço] Não tivesse eu a você e talvez 

| nem quisesse viver! Ando enojado | da miséria dos homens, da ingratidão | d. uns, da 

infamia d. outros....| boas no mundo ainda existe | a minha Helena. Pudesse | eu viver 

isolado com tigo e | meu filho, bem longe d. tudo | d. todos e eu teria uma im- | mensa 

alegria. Fico pensando | em arranjar a minha casa! Mas | quando lembro que ha impor- | 

[inint.]! ha cacetes! e sobre tudo | ha tanta gente falsa neste | mundo, da uma vontade de ir | 

para um roça e para sempre.| [espaço] Não tivesse eu a ti, te digo de coração, daria por | 

completa a minha tarefa. Muito | nojo e muito ódio sobre tudo | da política! E entretanto a 

minha | Helena sempre deixa para me | escrever quando o Paulo não | a deixa escrever. Se 

soubesses a | a afflicção com que espero o correio | para ler as tuas cartas, me | mandarias 

menos cartões! Mas | as cartas assim pedidas não | tem valor! Escreve mesmo os | teos 

cartões! Vai dentro dous | conhecimentos d. trastes. Ha | um caixão com pedra mármore | 

para o [ataque] que tomarás | cuidado para não porem em | carroça, deve ser condusido | na 

cabeça si não quebra-si | a pedra. Manda os trastes | da Estação para a Casa das | lages e 

manda um carpinteiro | para armal-os.  Penso que sabbado | está tudo terminado Quando eu 
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| te telegraphar você manda fazer | a mudança; será uns dous dias | antes de eu chegar. 

Desgraçadamente | acho que levo dous hospedes de im- | portancia, dous senadores do 

Amasonas,| digo isto por que desejava ficar | ahi muito pouco tempo e sahirmos | logo ou 

para São Paulo ou para | qualquer [logo] d. passeio. Você | não quiz mandar medida para | 

um vestido; mas comprei um corte | d. seda para você; ahi mesmo elles | farão por que você 

precisa d. um | bom vestido; comprei o fecho para | minha mai; chapéu d. sol para | você 

meias [pretas] e sapatos. O | calor está horrivel. Quasi não como mais | adoentado do 

estomago.” (Carta a Helena Pinheiro, em 14 de fevereiro de 1891) 

 

  

Em que pese o tom confessional e afetivo presente na missiva, João Pinheiro faz 

alguns pedidos à Helena que motivam o uso de estratégias de polidez, já que, por meio 

deles, o remetente compromete ações futuras da esposa, como na passagem em que solicita 

a realização de mudança, em (41), condicionada ao contato prévio do remetente.  Ao fazer 

a solicitação, implicando o comprometimento da esposa com o cumprimento do que lhe foi 

solicitado, João Pinheiro cerceia o direito de Helena de agir livremente, ameaçando a face 

negativa da esposa. Em função disso, nessa passagem, o remetente emprega você, com o 

propósito de, mais uma vez, mostrar respeito à face da esposa, recorrendo à estratégia de 

polidez negativa “minimize a imposição/mostre respeito”. Neste contexto, a forma pode 

assumir ainda a função de individualizar a remente, deixando claro que ela, e não outra 

pessoa deve realizar a mudança, conforme análise de Silva (2012), em (29). 

 

(41) “Quando eu | te telegraphar você manda fazer | a mudança; será uns dous dias | antes 

de eu chegar. Desgraçadamente | acho que levo dous hospedes de im- | portancia, dous 

senadores do Amasonas, | digo isto por que desejava ficar | ahi muito pouco tempo e 

sahirmos | logo ou para São Paulo ou para | qualquer [logo] d. passeio.” (Carta a Helena 

Pinheiro, em 15 de fevereiro de 1891) 

 

 

A passagem que trata da oferta de um vestido (42) que, pelo conteúdo da carta, 

infere-se ter sido rejeitado em outra ocasião, também se apresenta como um contexto 

favorecedor do uso pragmaticamente motivado de você. De acordo com Brown e Levinson 

(1987), oferecimentos também são atos que ameaçam à face negativa do interlocutor, pois, 

segundo afirmam, trata-se de uma ação positiva em direção ao locutor, o qual fica sujeito a 

incorrer em débito, caso rejeite-a.  

 

(42) “Você | não quiz mandar medida para | um vestido; mas comprei um corte | d. seda 

para você; ahi mesmo elles | farão por que você precisa d. um | bom vestido comprei o 
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fecho para | minha mai; chapéu d. sol para | você meias [pretas] e sapatos. O | calor está 

horrivel. Quasi não como mais | adoentado do estomago.” (Carta endereçada Helena 

Pinheiro, em 15 de fevereiro de 1891) 

 

 Embora Helena não tenha enviado as medidas para a confecção de um vestido 

oferecido por João Pinheiro, o missivista informa ter comprado um corte de seda para ela. 

Na sequência da carta, o missivista volta a ameaçar a face negativa de Helena, invadindo 

seu território ao afirmar que ela precisa de um vestido. Essa invasão de território impõe 

limites de ação à destinatária, privando-a da manifestação de um possível desejo de recusa 

daquilo que lhe foi oferecido. O remente também invade o território da esposa ao decidir 

por ela a necessidade da peça de vestuário. Hábil na transição entre os momentos mais 

íntimos da carta e aqueles que exigem um maior distanciamento, João Pinheiro recorre à 

forma inovadora como estratégia mitigadora de ato de ameaça à face negativa da esposa, o 

que lhe permite minimizar a imposição do ato e mostrar respeito à Helena.  

Ao lado do uso pragmaticamente motivado de você, contexto conservador [- 

inovador; + marcado], de acordo com Lopes et al. (2011), observe-se que a forma ocupa, 

sem motivação pragmática, os mesmos espaços funcionais originalmente ocupados pela 

forma pronominal tu, o que configura um emprego mais inovador [+ inovador; - marcado] 

de você, segundo os autores. Veja-se abaixo. 

 

(43) “Hoje é domingo. Aproveito estes | dias para meo descanço. Fico | em casa. Desde que 

vim hontem do Congresso não sahi a rua. | [espaço] Tambem para que? Eu | sou um triste, 

não acho graça | em cousa nenhuma desde mundo. | [espaço] Não tivesse eu a você e 

talvez | nem quisesse viver! Ando enojado | da miséria dos homens, da ingratidão  | d. uns, 

da infamia d. outros.... | boas no mundo ainda existe |a minha Helena. Pudesse  | eu viver 

isolado com tigo e | meu filho, bem longe d. tudo | d. todos e eu teria uma im- | mensa 

alegria. Fico pensando | em arranjar a minha casa! mas | quando lembro que ha impor- | 

[inint.]! ha cacetes! e sobre tudo | ha tanta gente falsa neste | mundo, da uma vontade de ir | 

para um roça e para sempre. | [espaço] Não tivesse eu a ti, e | te digo de coração, daria por 

| completa a minha tarefa.” (Carta a Helena Pinheiro, em 15 de fevereiro de 1891) 

 

 A variação presente no recorte acima corrobora o resultado da análise de Lopes et 

al. nos bilhetes de Robertina de Souza sobre a mescla de tratamento no português do 

Brasil, conforme observar-se no exemplo (13). Tanto nele quanto em (21), não se verifica 

motivação pragmática para a mistura no tratamento. Para os autores, a intercambialidade 

de tu e você em contextos menos marcados sinaliza a fusão dos dois paradigmas, o que 
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favorece a ocorrência de formas pronominais de segunda pessoa relacionadas com formas 

de terceira pessoa.  

 Outro fator considerado pelos autores como possível favorecedor da mescla de 

tratamento é o contexto mais solidário e informal. Os autores levantaram essa hipótese ao 

confrontar os bilhetes que Robertina escreveu ao amante e ao marido. Segundo afirmam, 

exemplo (21), não foram encontrados registros de mistura de tratamento em 

correspondências ao marido, que, como foi visto anteriormente, versavam sobre a 

preocupação dos filhos e a busca por perdão pelo adultério. Em razão disso, eram menos 

informais e afetivos. 

 Diferentemente do que ocorre nos trechos de cartas analisados neste subitem, o 

excerto abaixo traz uma passagem em que João Pinheiro queixa-se do constante envio de 

cartões a ele por Helena, enquanto esperava que ela lhe enviasse cartas, mas sem empregar 

qualquer tipo de estratégia com vistas à mitigação da cobrança, conforme abaixo. 

 

(44) “Muito | nojo e muito ódio sobre tudo | da política! E entretanto a minha | Helena 

sempre deixa para me | escrever quando o Paulo não | a deixa escrever. Se soubesses a | a 

afflicção com que espero o correio | para ler as tuas cartas, me | mandarias menos 

cartões! Mas | as cartas assim pedidas não | tem valor! Escreve mesmo os | teos cartões!” 

(Carta a Helena Pinheiro, em 15 de fevereiro de 1891) 

 

 

 Tomando por base as formulações de Brown e Levinson (1987), as cobranças são 

atos potencialmente ofensivos à face negativa do interlocutor, pois indicam que este deve 

lembrar-se de realizar determinada ação. No fragmento em análise, o remetente fala 

abertamente de seu descontentamento pelo recebimento dos cartões enviados por Helena. 

Ao fazê-lo, invade o território da destinatária, não tomando conhecimento, sempre de 

acordo com as formulações de Brown e Levinson (1987), do seu direito de não sofrer 

perturbação e de não sofrer imposição. 

 O conflito interativo que se instala em (43) é passível de mitigação via estratégia de 

polidez negativa, proposta por Brown e Levinson (1987), mas essa compensação não é 

obrigatória. Para estes autores, o emissor que realiza um ato de ameaça à face tem a 

prerrogativa, por assim dizer, de deixar de valer-se de qualquer estratégia capaz de 

minimizar esse ato. Para Brown e Levinson (1987), o falante tem a liberdade de realizar 

um ato de ameaça à face de forma direta e sem ação reparadora, assumindo esse ato como 

tal, sem preocupação com a face de seu interlocutor. 
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Destinatário: Edmundo Lins  

 

Na carta escrita a Edmundo Lins, por ocasião da morte da esposa do destinatário, o 

tratamento íntimo T, nos termos de Brown e Gilman (1960), é altamente produtivo, 

conforme demonstrado abaixo, o que se justifica pela relação de amizade mantida entre os 

interlocutores e pela temática da carta.  

 

Tabela 3 – Distribuição de tu e você na posição de sujeito em carta              

enviada a Edmundo Lins  

 

 

 

 

 

 

 

Os dados exibidos na Tabela 3 deixam clara a preferência do interlocutor pelo 

emprego do pronome original de segunda pessoa, que apresenta registro quase categórico. 

Tomando por base as formulações de Brown e Gilman (1960) no que diz respeito à 

semântica da solidariedade, pode-se afirmar que concorreram para a escolha de tu como 

forma predominante de tratamento do interlocutor, a relação de amizade estabelecida entre 

João Pinheiro e Edmundo e a temática da carta, que carrega forte apelo emocional, por 

levar ao destinatário condolências da família do remetente por ocasião da morte da esposa 

do amigo.  

A mudança no tratamento, isto é, a escolha de você em detrimento de tu, ocorre 

apenas em dois momentos: na passagem em que João Pinheiro afirma que Edmundo 

também ampararia um filho do remetente, em situações que o exigissem, e no trecho em 

que o remetente, preocupado com o estado emocional do destinatário, o convida para 

passar uns tempos com ele. Na primeira ocorrência, a estratégia da forma inovadora surge 

com dupla possibilidade de interpretação, conforme se observa abaixo. 

 

(45) “O teo consolo é faseres-te digno | do culto da memoria da santa | esposa que tiveste; e 

ella quer | que vivas para amp[a]rdes os | teos e os filhos della. Entre- | tanto, m[e]o bom 

amigo, só a [ridesa] | do golpe soffrido pod. explicar o teo | desanimo da vida, com os 

pensamentos | d. morte que vem na tua carta | e susto pela sorte d. teus filhos. | [espaço] 

TU VOCÊ TOTAL 

23 2 25 

92% 8% 100% 
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[espaço] É sem d[u]vida d. um peso | que esmaga este sentimento do des- | moronar das 

co[i]sas que pareciam | mais seguras, e então estas vertigens | d. vácuo como [são] as que 

sentes se | tradusem em medos exagerados. | [espaço] Ha entretanto a amisade | meo 

bom Edmundo. [espaço] O teo velho | amigo, agora, amanha, em qual- | quer tempo, se 

soubesse um teo | filho desamparado, se soubesse-o | precisando d. qualquer cousa, elle | 

estaria juncto d. teo filho, defen- | dendo-o como um leão, como tu, | com a alma cheia dos 

[san]ctos | pensamentos da tua amisade, da | veneração por t[u]a esposa, da  | consciência 

da fragilidad. deste mundo | e que Você não [deixaria] tambem | soffrer nunca um filho 

meo...”  

 

Ao afirmar que Edmundo também não deixaria seus filhos desemparados, João 

Pinheiro exerce algum tipo de pressão sobre o destinatário, já que deixa claro o que espera 

do amigo. Dessa forma, o remetente ameaça a face negativa de Edmundo, na medida em 

que, ao fazê-lo, compromete o destinatário, ainda que indiretamente, com a realização de 

uma ação futura. Por esse viés, você pode ser visto uma estratégia de polidez negativa do 

tipo “minimize a imposição/mostre respeito”, por meio da qual o remetente sinaliza a 

intenção de preservar a face do destinatário. 

Outra possibilidade interpretativa diz respeito à ameaça à face positiva do 

interlocutor. Embora se trate de uma relação de amizade, na qual certos comportamentos 

são esperados, como o auxílio mútuo em momentos difíceis, ao explicitar uma obrigação 

prevista pela natureza da relação entre João Pinheiro e Edmundo, o missivista sugere, 

tacitamente, que poderia haver possibilidade diferente da explicitada por ele. Dessa forma, 

João Pinheiro ameaça a face positiva de Edmundo, pois coloca em cheque a capacidade do 

interlocutor de agir em consonância com normas sociais previstas nas relações de amizade. 

A forma inovadora surge, então, como uma estratégia de polidez positiva do tipo “use 

marcadores de identidade de grupo”. 

A segunda ocorrência de você se alinha às formulações teóricas de Brown e 

Levinson (1987) acerca das estratégias de atenuação dos atos de ameaça à face do 

interlocutor, pois surge na passagem em que João Pinheiro não propriamente convida, mas 

intima o amigo a passar uns dias com ele. A opção do remetente por essa forma converge, 

também, para a afirmação de Lopes e Marcotulio (2011:269), para quem “a adoção de você 

revelaria em cartas íntimas com o tu solidário uma mensagem subjacente à referenciação 

de segunda pessoa do discurso, de modo a garantir a intencionalidade e o propósito 

comunicativo-pragmático do emissor.” Observe-se o excerto abaixo. 
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(46) “Precisas viv[er]; | acho conveniente que a Dona Nicota | e o [Neusinho] venhão ficar 

uns- | tempos em [tua] ca[s]a cuidando dos | meninos e que Você venha passar | uns tempos 

commigo. A [cri]an- | cinha d. poucos d[i]as não deve | viajar. E por amor d. [teos] | 

filhos, com o teo temperamento | nervoso precisas sahir.” (Carta a Edmundo Lins, em 29 

de dezembro de 1896) 

 

A interferência na liberdade de ação do interlocutor requer estratégias de mitigação 

desses atos de ameaça à face, nos casos em que há o desejo do locutor fazer acompanhar a 

ameaça de alguma compensação. Ao escrever ao amigo “Você venha passar uns dias 

commigo”, João Pinheiro manifesta de maneira impositiva o desejo de que Edmundo, para 

a própria segurança deste, passe uns dias com ele. Dessa forma, elege você, pela segunda 

vez na missiva, como estratégia de atenuação do cerceamento imposto às ações do amigo. 

 

4.2.2 Relações assimétricas descendentes 

 

Destinatário: João Bráulio Vilhena Jr. 

 

Em longa carta endereçada ao Secretário de Finanças de seu Governo, João Bráulio 

Vilhena Jr., à época em missão oficial na Europa, João Pinheiro delega ao destinatário o 

levantamento de várias informações sobre o processo industrial europeu, a fim de subsidiar 

a construção de uma fábrica de vidros em Minas Gerais e a adoção de medidas que 

pudessem nortear o desenvolvimento econômico do Estado. 

 De acordo com a formulação teórica de Brown e Gilman (1960), as formas de 

tratamento nas interações assimétricas, isto é, naquelas reguladas pela semântica do poder, 

como a estabelecida entre o Governador de Minas Gerais e seu Secretário de Finanças, o 

superior dá T e recebe V do seu interlocutor. Essa foi a opção feita por João Pinheiro, 

conforme trecho abaixo. 

 

(47) “Visitas affetuosas. Desejo muito | que [e]stejas restabelecido e com | a Companheira 

passem bem. [espaço] Sua fa- | milia aqui e na Campanha | está sem novidades; ainda hon- | 

tem estive na Gameleira com | um seu irmão e outra pessoa | vinda da Campanha que [sei] | 

o informaram. [espaço] Esta carta | está muito demorada e segue | absolutamente 

incompleta. Vejo | que não podes demorar longe | dos seus e me foi impossível | recolher 

todos os dados neces- | sarios.| [espaço] Fabrica de Vidros Queria | mandar-te a analyse das 

ar[eias]; | é provavel que nas proximidades | das pedreiras haja feldspa[tto], o | que 

diminuiria, talvez, na fabri- | cação a quantidade de alcalis; | mas tudo isso não chegou a | 

tempo como desejava.” (Carta a João Bráulio Vilhena, em 23 de maio de 1908) 
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 Legitimado pela relação assimétrica estabelecida entre os interlocutores, o 

paradigma de tu, mais informal, é substituído por você no momento em que João Pinheiro 

solicita a Vilhena que examine mais detidamente certas questões colocadas pelo remetente 

para que o destinatário lhe pudesse dar uma opinião industrial.  

 

(48) “Esta questão d. como está | organisada a administração não | é uma questão sem 

importancia. | [espaço] Saber como os serviços | differentes são organisados, que | pessoal 

occupa, quanto ganha | o pessoal, como a fiscalisação | está organisada, como é feita | a 

escripturação, muitas cousas | d. detalhes que aos espiritos | superficiaes parecem nada e | 

que, entretanto, para o home[m] | d. negocios e o industrial tem | uma seria importancia, | 

tudo isto eu desejaria  que | você examinasse bem, não | para faser um relatorio, | mas para 

ficar sabendo bem | nitidamente e poder dar | uma opiniao industrial sobre | o valor 

economico das agoas | mineraes d. Minas e de | como o Governo deve re- | tomar este 

problema sem- | pre recomendado e sempre | encravado.” (Carta endereçada a João Bráulio 

Vilhena, em 23 de maio de 1908) 

 

Com o objetivo de atenuar a ameaça à face do interlocutor, João Pinheiro opta pela 

forma você como estratégia de polidez negativa do tipo “minimize a imposição/mostre 

respeito”, que, ao lado do futuro do pretérito do verbo desejar, potencializa a indiretividade 

e o resquício de cerimônia preservados por você.  

 

 

Destinatário: Quirino Alves de Carvalho 

 

Em carta endereçada a Quirino Alves de Carvalho, gerente do jornal O Movimento, 

João Pinheiro pede ao destinatário que tome algumas providências em relação à aquisição 

de papel para a impressão do periódico. 

Nessa correspondência, a relação assimétrica do tipo patrão x empregado orienta o 

uso das estratégias de referência ao interlocutor para aquilo que Brown e Gilman (1960) 

postularam como a possibilidade de o superior empregar tanto V quanto T no trato com 

inferiores, conforme a semântica do poder, representada no Quadro 4. Dessa forma, 

enquanto T, nas relações simétricas, denota familiaridade entre os interlocutores, nas 

relações assimétricas descendentes funcionam para marcar o lugar de subordinação do 

outro. 

 

(49) “É preciso que te não descuides e | 3ª feira mesmo, dia em [que] recebe- | rás esta, 

procures o Barcellos, | o Doutor Ferreira [e] Costa, o Doutor Theo- | philo e o Doutor 
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Cypriano para in- | cumbirem o “Movimento” do for- | necimento do material para o ex-| 

pediente do anno futuro. Por que | a compra da machina Lyberty | que custou muito caro 

foi feita | para o fim de dentro do proprio | estado se poder fazer semelha[nte] | 

fornecimento para exped[i]ente. | [espaço] Quanto ao Thesouro do Estado | fale ao Augusto 

d. Lima para | se entender com [o] Doutor Augustinho | Carneiro que eu não conheço | 

pessoalmente e nem sei que | relações você mantem com o | mesmo: não descuides disto. 

(Carta endereçada a Quirino, em 25 de outubro de1891) 

 

 

No quadro teórico da teoria da polidez (BROWN; LEVINSON, 1987), as ordens 

ameaçam a face negativa do interlocutor porque, por meio delas, o locutor sinaliza que o 

interlocutor deve realizar determinado ato. Segundo os autores, há estratégias que são 

capazes de minimizar a imposição desses atos, caso seja do desejo do locutor. Consoante 

essa formulação, os contextos de ordem presentes na missiva poderiam vir acompanhados 

de estratégias que visassem mitigar a ameaça à face do destinatário inerente aos 

pedidos/ordens. Entretanto, João Pinheiro opta pelo tratamento informal, realizando o ato 

sem reparação à face de Quirino.  

O único movimento do remetente no sentido de preservar a face do destinatário 

encontra-se no trecho em que pede a Quirino que fale ao “Augusto d. Lima para se 

entender com [o] Doutor Augustinho  Carneiro que eu não conheço | pessoalmente e nem 

sei que | relações você mantem com o | mesmo”, no qual João Pinheiro deixa claro que 

desconhece a natureza da relação estabelecida entre Quirino e Carneiro. Nessa passagem, 

João Pinheiro ameaça a face positiva do destinatário, isto é, a projeção social de uma 

imagem reivindicada pelo indivíduo, já que produz um enunciado que pode sugerir que o 

destinatário poderia estabelecer relações não aprováveis socialmente. Dessa forma, o 

emprego de você pode ser entendido como uma estratégia empregada por João Pinheiro 

com vistas à preservação da face de Quirino. 

A análise das cartas enviadas por João Pinheiro a Quirino Alves de Carvalho e a 

João Bráulio Vilhena reforça a aplicabilidade da teoria sociopragmática, visto que o uso de 

formas relacionadas a tu e a você nos excertos acima converge para as formulações teóricas 

de Brown e Gilman (1960) a respeito da semântica do poder e da solidariedade, e para as 

formulações de Brown e Levinson (1987) no que respeita às estratégias de atenuação de 

atos de ameaça à face. 

Enquanto Secretário de Finanças do então presidente do Estado, João Pinheiro, 

Bráulio ocupava uma posição social importante. Ainda que a relação entre o Secretário e o 

presidente do Estado fosse do mesmo tipo da estabelecida entre João Pinheiro e o gerente 
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de O Movimento, isto é, de patrão x empregado, nos termos de Brown e Gilman (1960), 

diferencia-se o suficiente para motivar o uso distinto de tratamento.  

A referência ao casamento de Quirino, em carta enviada a Helena (50), evidencia a 

relação amistosa entre João Pinheiro e o gerente de O Movimento, ao mesmo tempo em 

que contribui para reforçar o aspecto pragmático do tratamento a Quirino na relação 

hierárquica estabelecida entre eles no âmbito profissional. 

 

(50) “Queria partir amanhã para te levar | para Ouro Preto; pois não aceitei | nem ao menos 

que fizessem a hy- | pothese da questã[o] ministeri[a]. | [espaço] Os trabalhos do 

Congresso se-pro- | longarão por mais um mez talvez. | [espaço] As [bexigas] aqui 

continuam | cada vez [peior] e ja está aparecen- | do casos d. febre amarella. E com | 

[e]pedemia assim é uma grande | imprudencia ficar-se no Rio de | Janeiro. [espaço] Por 

outro lado vocês ahi | no Juiz d. Fora não podem estar | bem nesta vida assim no ar. | 

[espaço] Pelo que pretendia amanha ir | para Juiz d. Fora, depois seguiríamos | para 

Ouro Preto; tanto mais quanto | sabbado devo assistir o casamento do | Quirino. 

[espaço] E por falar nisto recebi | delle carta dizendo que o Movimento | tem rendido 

alguma cousa.” (Carta a Helena Pinheiro, em 1º de outubro de 1891) 

 

Quirino, conforme demonstrou-se por meio de trechos de cartas enviadas a ele por 

João Pinheiro, era responsável por atividades operacionais que envolviam a impressão e a 

distribuição do periódico republicano, um trabalho menor, do ponto de vista social, em 

relação à natureza das atividades de um político frente a uma Secretaria de Estado.  

Diante dessas considerações, é possível observar que o espaço temporal entre a 

escritura das cartas, de cerca de dezessete anos, e a generalização do emprego de você nas 

décadas iniciais do século XX, conforme observado por Pereira (2012) na produção 

epistolar de Maria Guilhermina, não podem, isoladamente, explicar o uso alternado das 

formas em análise a diferentes destinatários.  

 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Partindo da análise das motivações pragmáticas envolvidas no uso das formas tu e 

você, registradas na produção epistolar de João Pinheiro da Silva, e da observação das 

repercussões gramaticais desencadeadas pela então forma inovadora no sistema 

pronominal do português do Brasil, você, é possível levantar algumas considerações: 
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1) De forma geral, os resultados obtidos corroboram  trabalhos  nos quais se baseou esta 

pesquisa (LOPES et al., 2011; LOPES;MARCOTULIO, 2011; PEREIRA, 2012; SILVA, 

2012; RUMEU, 2012), que apontaram maior produtividade da forma pronominal tu nas 

cartas em que predominava a semântica da solidariedade. 

 

2) A forma você apresentou comportamento híbrido, ora funcionando como variante 

pronominal do legítimo pronome de segunda pessoa, ora como estratégia mitigadora de 

atos de ameaça à face do interlocutor. Esse comportamento, encontrado em pesquisas 

realizadas no mesmo período, está em consonância com a análise do processo de 

gramaticalização vossa mercê > você empreendida por Lopes e Marcotulio (2011) e 

Rumeu (2012), segundo os quais, no processo de pronominalização, a forma inovadora não 

se desvinculou de maneira abrupta da forma nominal de origem e nem assumiu de imediato 

as propriedades da categoria de destino. 

 

3) A forma inovadora  apresentou alta produtividade como estratégia de polidez e de 

indiretividade, propriedades herdadas por você da forma de origem. Essa característica 

motivou seu emprego tanto nas relações simétricas quanto nas relações assimétricas. 

Nestas, nos dois excertos analisados: 48 e 49. Naquelas, em todos os trechos recortados: 

39, 41, 42 e 44, com a exceção de 43, em que a forma em questão compete com tu pelo 

mesmo espaço funcional. Propriedade, consoante Lopes e Marcotulio (2011), do 

sincretismo que se instalava, lentamente, no sistema pronominal do Português do Brasil. 

 

4) Os contextos favorecedores de você, como pronome-sujeito, pronome complemento 

preposicionado e formas verbais imperativas, assim como os contextos de resistência de tu, 

como formas verbais não imperativas e pronomes complemento não preposicionado, 

presentes no corpus, convergem integralmente para o trabalho de Lopes et al. (2012). 

5) A mescla de tratamento, assim como nos trabalhos citados, ocorreu de maneiras 

distintas: em contextos inovadores, sem motivação pragmática, e em contextos 

conservadores, nos quais havia algum propósito comunicativo. 
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