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“Quando abordadas numa perspectiva pragmática, as formas de tratamento apontam para
uma evidente sobreposição dos olhares antropológico e linguístico, mostrando que, no estudo
das línguas humanas, nem sempre é fácil (e produtivo) traçar linhas divisórias claras entre
disciplinas científicas diversas.”
Faraco (2017 [1996]: 114)

RESUMO

Esta pesquisa insere-se no âmbito da Linguística Histórica sócio-histórica (MATTOS E
SILVA, 2008a) e através do aparato teórico-metodológico da sociolinguística variacionista
laboviana (WEINREICH, LABOV E HERZOG, 2006 [1968]; LABOV, 2008 [1972])
apresenta um estudo sobre o sistema de tratamento em cartas pessoais de sertanejos baianos
pouco escolarizados. Nesse sentido, buscou-se descrever a variação entre as formas de
referência à segunda pessoa do discurso no singular, na posição de sujeito, relacionando-a ao
uso dos complementos verbais acusativos, dativos e oblíquos, considerando a relevância dos
fatores sociopragmáticos na escolha dos pronomes pelos remetentes das cartas. Para isso,
foram adotados os parâmetros da Teoria do Poder e Solidariedade (BROWN; GILMAN,
1960) e da Teoria da Polidez (BROWN; LEVINSON, 1987). A amostra analisada é composta
por cartas pessoais do século XX (1906-2000), editadas por Santiago (2012), que caracteriza
os remetentes como inábeis (MARQUILHAS, 2000), isto é, redatores adultos situados em
fase inicial de aquisição da escrita. Sendo assim, esses documentos são representativos da
variedade português popular brasileiro, que “[...] fez-se e faz-se, ainda, não tanto quanto
antes, é claro, na oralidade” (MATTOS E SILVA, 2008b, p. 23). Desse modo, a pesquisa
proposta anseia contribuir para o mapeamento do quadro pronominal brasileiro, no qual, de
acordo com Lopes e Cavalcante (2011), com base em Scherre et al. (2009; 2015), é
constituído por três subsistemas de tratamento na posição de sujeito: (I) você, (II) tu, (III) você
– tu. Os dados analisados demonstraram que vigora nas cartas de sertanejos baianos o
subsistema tratamental exclusivo de você, que correlaciona-se ao uso preponderante dos
clíticos te na função acusativa, lhe na função dativa e como complemento oblíquo exibe a
utilização majoritária de preposição + você. Dessa forma, observou-se que o você na amostra
comporta-se como estratégia mais solidária, empregada especialmente em relações sociais do
tipo simétrica.
Palavras-chave: Sistema de tratamento. Português popular brasileiro. Cartas pessoais
baianas. Século XX.

ABSTRACT

This work is part of the socio-historical Historical Linguistics (MATTOS E SILVA, 2008a)
and through the theoretical-methodological apparatus of labovian variantist sociolinguistics
(WEINREICH, LABOV E HERZOG, 2006 [1968]; LABOV, 2008 [1972]) presents a study
on the treatment system in personal letters of semiliterate sertanejos. In this sense, we intend
to describe the profile of the variation between the forms of reference to the second person of
the discourse in the singular, in the position of subject, relating it to the use of accusative,
dative and oblique verbal complements, considering the relevance of socio-pragmatic factors
in the choice of pronouns by senders of letters. For this, the parameters of the Theory of
Power and Solidarity (BROWN; GILMAN, 1960) and the Theory of Polity (BROWN and
LEVINSON, 1987) were adopted. The collection analyzed is composed of personal letters of
the twentieth century (1906-2000), edited by Santiago (2012), which characterizes the senders
as semiliterate (MARQUILHAS, 2000), that is, adult editors located in the initial phase of
acquiring writing. Thus, these documents are representative of the popular Brazilian
Portuguese variety, which "[...] was made and is still made, not so much as before, of course,
in orality." (MATTOS and SILVA, 2008b, p.23). The proposed research aims to contribute to
the studies that aim to produce a mapping of the Brazilian pronominal framework, which,
according to Lopes and Cavalcante (2011) based on Scherre et al. (2009; 2015), presents the
existence of three subsystems of treatment in the subject position: (I) você, (II) tu , (III) você tu. The data analyzed show that in the sertanejos letters from the semi-arid of Bahia of the
twentieth century, the exclusive treatment subsystem is você, which correlates with the
preponderant use of the clitics te an accusative function, lhe as dative complement, and as an
oblique complement exhibits the majority use of preposition + você. In this way, it was
observed that the você in the sample behave as a more solidary strategy, used especially in
social relations of the symmetrical type.
Keywords: Treatment system. Popular Brazilian Portuguese. Bahian personal letters.
Twentieth century.
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1 INTRODUÇÃO

Esta pesquisa apresenta um estudo sobre o perfil da variação entre as formas de
referência à segunda pessoa do discurso, na posição de sujeito e complemento verbal
acusativo, dativo e oblíquo, em uma amostra composta por 91 cartas, produzidas durante o
século XX (1906 – 2000), por sertanejos baianos, pouco escolarizados, oriundos das
localidades de Riachão do Jacuípe, Conceição do Coité e Ichu, no estado da Bahia.
Propõe-se contribuir com o mapeamento do sistema pronominal da língua portuguesa,
descrevendo, em um corpus representativo da variedade português popular brasileiro (PPB), a
alternância entre as formas de referência à segunda pessoa do discurso, identificando as
estratégias que condicionam os usos das formas de tratamento pelos remetentes através da
Teoria do Poder e Solidariedade (BROWN; GILMAN, 1960) e da Teoria da Polidez
(BROWN; LEVINSON, 1987). Esta pesquisa faz parte de um projeto maior sobre a
configuração diatópico-diacrônica do sistema de tratamento do PB, coordenado pela
Professora Doutora Célia Regina dos Santos Lopes, no âmbito do Projeto Para a História do
Português Brasileiro, para o qual, em publicação recente, Castilho e Lopes (2018) apresentam
aspectos históricos, teóricos e metodológicos sobre os pronomes de 2ª pessoa no PB.
Para Mattos e Silva (2004), o PPB tem como antecedente histórico o português geral
brasileiro, difundido pelo território através da população africana e afro-brasileira no período
colonial. Sendo assim, estudos que apresentem documentos representativos do PPB são de
essencial importância para a Linguística Histórica, pois, notadamente, auxiliam na
recomposição de aspectos sócio-históricos e linguísticos da vertente PPB.
Nos últimos anos, diversos estudos têm apontado divergências no sistema de
tratamento nas regiões brasileiras. Sabe-se que o português herdou do latim um sistema dual
de referência à segunda pessoa Tu, no singular, e Vós, no plural; entretanto, de acordo com
Cintra (1986 [1972]), no Brasil houve a fixação de duas formas, na esfera íntima, para
referência à segunda pessoa do discurso no singular, as quais são Tu e Você. O estudo de
Marcotulio (2010) sobre a escrita do 2º marquês do Lavradio no século XVIII também
destaca o uso do você, que, nas relações da esfera pública, ainda carregava traços de respeito
da forma primordial Vossa Mercê e, na esfera privada, é encontrado em relações solidárias. O
autor indica que, nesse período, em alguns contextos de uso, o você já havia abandonado a
categoria original de nome e estaria se conduzindo para uma forma pronominal de segunda
pessoa do singular, que concorreria nos mesmos contextos funcionais do tu. Lopes e Duarte
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(2007) relatam que, através da união do paradigma de 2ª com o de 3ª pessoa do singular e com
a supressão do paradigma de 2ª pessoa do plural, por meio das possibilidades combinatórias
de você com te~lhe, teu~seu/tua~sua, etc, e de vocês com lhes~vocês, etc., o pronome você já
se encontra “[...] perfeitamente integrado ao sistema de pronomes pessoais, substituindo tu em
grande parte do território nacional ou convivendo com tu sem que o verbo traga a marca
distintiva da chamada ‘segunda pessoa direta’.” (LOPES; DUARTE, 2007, p. 1). Além disso,
estudos recentes também apontam que as formas do paradigma pronominal tu mostram-se
vivas no uso do clítico te (e variantes), que se revela vigoroso, conforme as pesquisas de
Lopes, Rumeu e Carneiro (2013), Lopes e Duarte (2007), entre outras.
Portanto, percebe-se que os resultados da variação existente entre as formas de
tratamento em referência à segunda pessoa do singular no Brasil apresentam particularidades
a depender do contexto em que são utilizados. Com isso, na busca por evidências que
permitam uma melhor compreensão desses aspectos, procura-se especificar:

i. Quais fatores condicionam a alternância entre as formas de tratamento nas cartas de
sertanejos baianos?
ii. Como se apresentam, no corpus em questão, as relações entre as formas de tratamento e
os papéis sociais?
iii. O corpus a ser analisado apresenta indícios do português popular do passado e
representa as estratégias de uso do sistema de tratamento no semiárido baiano, durante
o século XX?

Nesse sentido, esta pesquisa busca descrever a variação entre as formas de tratamento,
em um corpus baiano representativo do português popular do século XX, contribuindo com os
estudos sobre o português do Brasil e com o entendimento do nosso quadro pronominal atual.
Para isso, esta pesquisa encontra-se inserida no âmbito da Linguística Histórica sóciohistórica (MATTOS E SILVA, 2008a), que contempla os fatores extralinguísticos, ou sociais,
e os intralinguísticos, e da análise através do aparato metodológico da Sociolinguística
Variacionista defendida por (WEINREICH, LABOV & HERZOG, 2006 [1968]; LABOV, 2008
[1972]), pela qual, o social é concebido como um contexto importante na constituição
linguística, de modo que a língua é vista como um conjunto de regras mutáveis cuja estrutura
é ordenada na comunidade de fala. Desse modo, busca-se elencar os fatores que condicionam
a variação das formas de tratamento no corpus dos sertanejos baianos, a partir das seguintes
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hipóteses:

1- A variação das formas de tratamento nesse corpus não seria aleatória, mas condicionada
por fatores linguísticos, sociais e discursivo-pragmáticos.

2- A amostra analisada demonstra uma proximidade com os dados da oralidade e revela
características que possivelmente se assemelham à vertente popular do português brasileiro,
sobretudo porque o mesmo “fez-se e faz-se na oralidade” (MATTOS E SILVA, 2008, p. 23).

3- O sistema de tratamento presente no corpus pode nos fornecer indícios de como as relações
entre formas linguísticas e papéis sociais se construíram ao longo dos tempos, uma vez que
serão delimitadas as características históricas e sociolinguísticas do ambiente de produção das
formas tratamentais, em uma amostra específica e controlada.

4- Vigora nas cartas de sertanejos baianos do século XX, a utilização da forma
gramaticalizada você, que, de acordo com os estudos de Rumeu (2013), Duarte (1993), Lopes
e Duarte (2007), entre outros, avança no quadro de pronomes do português brasileiro, nesse
período, especialmente em posição de sujeito.

Este trabalho está dividido em cinco partes (7 seções). Na Parte I, apresentam-se
algumas considerações sobre o quadro pronominal em referência à segunda pessoa no
português brasileiro (PB); na Parte II, expõe-se brevemente o percurso histórico das formas de
tratamento no português e os estudos antecedentes sobre o tema em corpora escritos e orais;
na Parte III, retrata-se à abordagem sócio-histórica do português do Brasil; na Parte IV,
descreve-se o aporte teórico-metodológico utilizado na pesquisa e as técnicas em análise; na
Parte V, apresentam-se os dados obtidos e a discussão dos resultados, assim como, um estudo
contrastivo entre os resultados das cartas de sertanejos e os de 2ª pessoa, na posição de sujeito
no PB, a partir do trabalho de Lopes et al. (2018); os dados de sertanejos e o tratamento em
corpora orais do semiárido baiano, com base na pesquisa de Lacerda et al. (2016); e por fim
uma análise da produção das formas de você na escrita baiana dos séculos XIX e XX, partindo
dos trabalhos de Andrade, Carneiro e Lacerda (2016), Batista (2017) e os dados desta
dissertação. Em seguida, encontram-se as referências e o Apêndice A, com a classificação e
os fac-símiles das cartas extraídos da edição de Santiago (2012), com destaques para as
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formas de tratamento selecionadas; e, posteriormente no Apêndice B, apresenta-se a edição
das cartas feita por Santiago (2012), com evidência para os tratamentos encontrados na
posição de sujeito e complemento verbal acusativo, dativo e oblíquo; em sequência, encontrase o Anexo A com o termo de anuência, no qual, ratifica a permissão de Santiago (2012) para
uso do material analisado nesta pesquisa.

PARTE I
Sobre as formas de tratamento no português brasileiro
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2 OS PRONOMES DE 2ª PESSOA NO PORTUGUÊS BRASILEIRO

Nesta seção, observa-se a abordagem sobre as formas nominais e pronominais de
referência à segunda pessoa do discurso no PB, com base em gramáticas descritivas como as
de Neves (2000) e Castilho (2010). Ambos os autores inserem as formas de tratamento na
seção dos pronomes ou pronomes pessoais. Os estudos linguísticos sobre o tema no PB
revelam que a entrada do você no paradigma dos pronomes pessoais ocasionou uma
readaptação do sistema pronominal. Entretanto, a visão tradicional1 ainda postula que esse
pronome pertence ao paradigma das formas de tratamento, o que vai de encontro aos estudos
que buscam descrever os usos correntes na língua.

2.1 SOBRE O QUADRO PRONOMINAL E NOMINAL NO PORTUGUÊS DO BRASIL

Com a entrada do você no quadro pronominal do PB em referência à segunda pessoa
do discurso, observa-se uma série de acontecimentos nas demais classes gramaticais.
Conforme Castilho (2010), a reestruturação ocorrida atinge outros pronomes do sistema, a
morfologia verbal, a concordância verbal e a estrutura operacional da sentença. O autor
apresenta uma abordagem que considera a criatividade do falante nos usos da língua, partindo
de uma concepção multissistêmica funcionalista-cognitivista, que retrata a diversidade
linguística do PB, evidenciando o uso da língua pelos falantes e o que é trazido pelos textos
históricos e pelas pesquisas científicas.
No capítulo onze, intitulado O sintagma nominal, a seção denominada Estatuto
categorial dos pronomes aborda a questão pronominal do PB. O autor apresenta os
argumentos da tradição gramatical ocidental para a especificação da classe dos pronomes, os
quais apresentam características semânticas, discursivas e gramaticais. No enfoque semântico-

1

Gramáticas normativas como as de Cunha e Cintra (2007) e Bechara (2009) apresentam o quadro dos pronomes
pessoais do caso reto, com as formas canônicas tu e vós, relativas à segunda pessoa do singular e plural,
respectivamente. Ambos os autores não incluem a forma você no quadro de pronomes pessoais, inserindo-a na
subseção Formas de Tratamento. No que tange à forma você, Bechara (2009) faz uma observação, sinalizando
que, atualmente, esse pronome é empregado na intimidade, tratando-se da redução da forma de reverência Vossa
Mercê. De acordo com o autor, o pronome vós é uma forma arcaica utilizada apenas nos domínios solenes e
religiosos, que é substituída por vocês no plural. Cunha e Cintra (2007) afirmam que os pronomes de tratamento
se constituem como verdadeiros pronomes pessoais. Contudo, ainda que representem a pessoa a quem se fala,
devem acompanhar o verbo, evitando, assim, conflitos com o sujeito de 3ª pessoa. Os pronomes de tratamento o
senhor e a senhora são formas que denotam respeito ou cortesia e opõem-se a tu e você em Portugal (formas de
intimidade), e a você na maior parte do Brasil. Desse modo, os autores evidenciam que a forma você age
precisamente nos campos pragmáticos e morfossintáticos do pronome tu, no entanto ainda a consideram
pronome de tratamento.
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discursivo, os pronomes constituem as pessoas do discurso pelo viés da dêixis e concedem a
retomada de integrantes, através da foricidade. Na perspectiva gramatical, essa classe
expressa características morfológicas de caso, pessoa, número e gênero. Quanto a estas
últimas, morfemas afixais e lexemas específicos representam tais propriedades. Sobre o caso,
o autor enfatiza que, apesar de o português ser uma língua de caso abstrato, a categoria dos
pronomes pessoais manteve a distinção de casos herdada do latim vulgar, a partir da marcação
de seus lexemas. “[...] É o caso dos itens nominativos (eu, tu, ele, nós), o acusativo (o), os
acusativos-dativos (me, te, se, nos), e o dativo (mim, ti, si, lhe). Essa marcação de caso
particulariza os pronomes pessoais dentre os demais.” (CASTILHO, 2010, p. 475).
O autor aponta que, hodiernamente, existe uma discussão com relação àquilo que os
pronomes da P1 e P2 substituem, contrapostos aos pronomes de P3. Será que os primeiros
substituem as pessoas do discurso ou as representam no enunciado? De acordo com Castilho
(2010), as línguas naturais constituem seu quadro pronominal beneficiando a categorização
das pessoas do discurso, dos lugares ocupados por elas no espaço físico e de seu tempo. Com
isso, os pronomes estabelecem-se como essencialmente dêiticos, enquanto o pronome de
terceira pessoa insere no quadro pronominal a característica de resgatar assuntos já referidos.
Assim, a terceira pessoa trouxe ao quadro pronominal um caráter anafórico, pois, enquanto a
dêixis indica um lugar físico, a anáfora determina um lugar abstrato. Portanto, a partir disso,
houve um acréscimo de propriedades nas categorias cognitivas de movimento, pessoa e tempo
dos pronomes.
O autor apresenta o quadro dos pronomes pessoais, demonstrando as formas que
geralmente se utilizam em situações formais e informais no PB.

Quadro 1 - Quadro pronominal do português brasileiro
PESSOA
Sujeito

PB FORMAL
Complemento
me, mim, comigo

1ª pessoa sg.

Eu

2ª pessoa sg.

tu, você, o senhor, a
senhora

3ª pessoa sg.

ele, ela

1ª pessoa pl.
2ª pessoa pl.

nós
vós, os senhores, as
senhoras

3ª pessoa pl.

eles, elas

PB INFORMAL
Complemento
eu, me, mim, Prep +
eu, mim
você, ocê, tu
você/ocê/cê, te, ti, Prep
+ você/ocê
(= docê, cocê)
ele/ei, ela
ele, ela, lhe, Prep + ele,
ela
a gente
a gente, Prep + a gente
vocês/ocês/cês
vocês/ocês/cês, Prep +
vocês/ocês
Sujeito
eu, a gente

te, ti, contigo, Prep
+ o senhor, com a
senhora
o/a, lhe, se, si,
consigo
nos, conosco
vos, convosco, Prep
+ os senhores, as
senhoras
os/ as, lhes, se, si, eles/eis, elas
consigo
Fonte: Castilho (2010, p. 477).

eles/eis, elas, Prep +
eles/eis, elas
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Percebe-se que são acrescentadas ao quadro pronominal em referência à segunda
pessoa do PB formal as formas você e o/a senhor/a, o autor também exibe as formas
utilizadas especialmente na oralidade (ocê, ocês, cês), indicando que no PB informal, o uso do
você e suas variantes pode ocorrer tanto na função de sujeito quanto na de complemento
verbal. Entretanto, Castilho (2010) exprime uma ressalva na utilização das variantes cê e ei,
que de acordo com o autor, só desempenham a função de complemento verbal se estiverem
preposicionadas.
Assim sendo, o autor afirma que no mínimo três processos podem ser visualizados na
reorganização do quadro pronominal brasileiro: “[...] (i) criação, substituição e alteração de
formas pronominais; (ii) perdas e ganhos no quadro dos reflexivos; (iii) transformação
progressiva dos pronomes pessoais em morfemas prefixais de pessoa” (CASTILHO, 2010, p.
478). Desse modo, observa-se que, na primeira pessoa do plural, o pronome nós tem sido
substituído pelo sintagma nominal a gente; na segunda pessoa do singular, diversas pesquisas
demonstram que o tu tem sido substituído pela forma você em grande parte do território
brasileiro. Segundo Castilho (2010), essa forma tem origem nominal no tratramento Vossa
Mercê e surge gramaticalizada a partir de alterações ocorridas nos seguintes domínios:
alterações fonológicas bilineares (derivação de Vossa Mercê > vosmecê > você > ocê > cê;
alterações sintáticas (em que um sintagma nominal passa a ser utilizado como pronome
pessoal); e alterações pragmáticas (inicialmente, o tratamento Vossa Mercê era destinado aos
reis; posteriormente, com a ampliação dos domínios da burguesia, passou a ser utilizado por
essa classe também, como forma de respeito; o você, entretanto, oriundo de Vossa Mercê,
passou a ser utilizado para o tratamento entre iguais, e a forma senhor se configurou como
tratamento cerimonioso). Conforme o autor, nas regiões brasileiras em que o pronome tu
vigora, o uso do você passa a demonstrar distanciamento, e onde o tu já não é mais frequente,
o pronome e os seus derivados surgem quando se deseja atingir o distanciamento.
Neves (2000) traz uma perspectiva de análise da língua que enfoca o seu uso pelos
falantes. A autora oferece uma abordagem que sistematiza as possibilidades de estruturas
linguísticas feitas no português do Brasil, contrapondo-se à visão tradicional, que defende
determinadas contenções habilmente utilizadas pelos falantes. Na seção denominada,
Pronome pessoal, Neves (2000) relata que essa categoria tem uma essência fórica, ou seja,
uma habilidade para fazer referência pessoal. Essa função pode ser feita em dois casos: o
primeiro diz respeito a uma pessoa ou coisa que foi ou será referenciada no texto (função
anafórica e catafórica, respectivamente), designando os pronomes pessoais de terceira pessoa;
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no segundo caso, a referência é feita a um dos interlocutores (função exofórica ou dêitica,
relativa a alguém que faz parte do contexto comunicativo), referindo-se à primeira e à
segunda pessoa. Assim sendo, a autora aponta que o pronome pessoal tem duas funções
básicas: a interacional (retratar os papéis do discurso nas situações interacionais) e a textual
(conduzir o seguimento do texto, referindo os elementos próprios a ele). Percebe-se que, nesse
ponto, a autora não se diferencia da abordagem trazida pelas gramáticas tradicionais, como as
analisadas anteriormente, que reiteram a natureza referenciadora dos pronomes pessoais,
conquanto apresenta um quadro dos pronomes pessoais diferente da proposta tradicional, pois
leva em conta a forma você, utilizada atualmente nos domínios funcionais do tu e vós
referente à pessoa com quem se fala (2ª pessoa), no singular e plural, respectivamente:

Quadro 2 - Pronomes pessoais para designar as três pessoas gramaticais

SINGULAR
eu
tu, você
ele, ela

1ª pessoa
2ª pessoa
3ª pessoa

PLURAL
nós
vós, vocês
eles, elas

Fonte: Neves (2000, p. 450).

Desse modo, compreende-se que a autora leva em conta o uso da forma você em
relação à segunda pessoa, mas também não exclui as formas canônicas tu e vós do quadro
pronominal. Neves (2000) aponta que as formas você e vocês referem-se à segunda pessoa,
entrentanto conduzem o verbo para a terceira pessoa, da mesma forma que ocorre com os
pronomes de tratamento, como Vossa Senhoria, Vossa Excelência, o(a) Senhor(a). Em
relação ao emprego do você, a autora afirma que essa forma é mais utilizada do que o tu para
menção à segunda pessoa, principalmente na língua falada, de modo que, em enunciados que
empregam o você, ocorre mistura de referência pessoal de segunda e terceira pessoa. Além
desse aspecto, o você também é utilizado para referência genérica, ou seja, embora o pronome
seja uma forma de se remeter à pessoa envolvida na situação comunicativa, ele pode designar
também uma pessoa indeterminada.
Sobre o pronome vós, a autora apresenta diversos contextos em que essa forma é
utilizada, em referência singular ou plural, a saber: na oratória, a referência singular fica
explícita quando o pronome está seguido de uma outra forma que com ele concorda; no
gênero literário, o vós pode ser empregado quando o escritor quer se dirigir aos seus leitores
ou quando quer reproduzir o tratamento feito para um integrante do clero ou da nobreza; o vós
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também pode ser encontrado nas preces e invocações a Deus, em que habitualmente o
pronome é escrito com a consoante inicial maiúscula; e, ainda, na linguagem realizada por
cerimoniais, sobretudo os acadêmicos ou parlamentares. Em referência plural, o vós pode ser
encontrado no vocabulário bíblico ou religioso oficial; e, no gênero dramático, essa forma
pode ser vista quando um personagem se dirige ao seu público. Sendo assim, partindo da
análise de Neves (2000), demonstra-se que a forma você ocupa os mesmos contextos
situacionais dos pronomes tu e vós, entretanto, constata-se que essas formas não caíram
totalmente em desuso, pois ainda são utilizadas em determinados contextos ou regiões
brasileiras.
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2.2 SÍNTESE

Nesta primeira seção, fez-se algumas considerações sobre o atual quadro pronominal
do português do Brasil, a partir das obras de Castilho (2010) e Neves (2000). Os autores
apresentam um quadro pronominal com a inserção do você(s) como referência à segunda
pessoa do discurso no singular e plural, respectivamente. A gramática de Castilho (2010)
ainda apresenta uma descrição do sistema pronominal na posição de sujeito e complemento
verbal, do PB formal e informal, adicionando formas usuais na oralidade de determinadas
regiões brasileiras. Por conseguinte, também observa-se que gramáticas normativas como as
de Cunha e Cintra (2007) e Bechara (2009) confirmam que a forma você age precisamente
nos campos pragmáticos e morfossintáticos da forma tu. Entretanto ambos os autores apontam
essa forma como pronome de tratamento, apresentando os pronomes tu e vós como
representativos da segunda pessoa do singular e plural, respectivamente.
Assim sendo, constata-se que as obras consultadas reiteram a amplitude e algumas
particularidades da questão pronominal no PB, que, como mostraremos adiante, iniciou-se a
partir da entrada, no sistema pronominal, da forma de origem nominal você.

PARTE II
A constituição diatópico-diacrônica do sistema pronominal de tratamento
no português do Brasil
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3 UM PANORAMA DO SISTEMA DE TRATAMENTO NO PORTUGUÊS DO
BRASIL

Nesta seção, busca-se apresentar uma breve exposição do sistema pronominal de
tratamento no PB, a partir da análise de pesquisas sobre o tema. Na subseção 3.1, apresenta-se
sucintamente o percurso histórico das formas de tratamento do português ao latim, com base
nos trabalhos de Biderman (1972-1973), Brown e Gilman (1960), Cintra (1986 [1972]),
Nascentes (1956) e Menon (2009); a partir da subseção 3.2, exibe-se uma análise diacrônica
das formas de tratamento em português, baseada em corpora escritos, com os trabalhos de:
Domingos (2000), Lopes e Duarte (2003), Marcotulio (2010), Barcia (2006), Lopes et al.
(2006), Machado (2006) e Silva (2012); por fim, na subseção 3.3, apresentam-se resultados da
variação tu/você, em corpora orais das cinco regiões brasileiras, com base nos trabalhos de:
Costa (2013), Martins (2010), Nogueira (2013), Alves (2012), Andrade (2010), Dias (2007),
Modesto (2006), Calmon (2010), Loregian-Penkal (2004), Franceschini (2011), Atlas
Linguístico do Brasil (2014) e Scherre et al. (2015).

3.1 DO LATIM AO PORTUGUÊS: CONTEXTUALIZANDO A TRAJETÓRIA DAS
FORMAS DE TRATAMENTO

Biderman (1972-1973), partindo do trabalho de Brown e Gilman (1960), analisa as
formas de tratamento e a sua relação com a organização social nas sociedades latinas,
especialmente na Península Ibérica e na América Latina. De acordo com a autora, as
sociedades isoladas do passado foram, ao longo do tempo, transformando-se em sociedades
abertas no presente; a força da solidariedade foi tomando os espaços nos quais vigoravam as
estruturas em torno do poder. A Idade Média apresentava os princípios das sociedades
fechadas que dominavam a Europa, e esses princípios foram passados de geração a geração
até alcançarem o Novo Mundo, sendo levados por colonos europeus, fundantes de novos
territórios. Conforme a autora, na Europa, os séculos após a Idade Média mantiveram os
costumes do passado e os hábitos linguísticos que difundiam as formas de conduta. Com isso,
uma herança desse passado patriciado pode ser observada em todas as sociedades ocidentais,
que se espelharam nos modos ou etiqueta vindos da Europa. Sendo assim, qualquer sociedade
que seja determinada por classes tende a produzir uma norma que individualize a elite do
povo: “[...] Em francês, em hindi, em inglês e em português há formas de tratamento que
distinguem os aristocratas e a ‘alta sociedade’.” (BIDERMAN, 1972-1973, p. 341).
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Sobre as formas de tratamento no português, a autora afirma, a partir de obras
literárias, que, na Idade Média, o uso das formas de tratamento era diferenciado entre os
membros da realeza, da nobreza e o povo. O pronome tu possuía um traço duplo, que
demonstrava

intimidade,

afetuosidade

e

também

inferioridade;

o

pronome

vós,

semelhantemente, refletia dois traços: indicava distanciamento e respeito ou superioridade; o
você, conforme a autora, surgiu como tratamento intermediário entre tu e vossa mercê,
provavelmente no século XVIII. Ao considerar as variantes de vossa mercê destacadas pelo
estudioso Plá Cárceres nos séculos XVI, XVII e XVIII, Biderman (1972-1973) salienta a
hipótese de que essa forma deve ter sido importada da Espanha, pois, no fim do século XVI e
na primeira parte do século XVII, Portugal era dominado pela Espanha: “Compare-se agora
variantes espanholas como: voaçed, vueçed, vassuncê, vuaçed, voazé vuazé, vuezé, todas
registradas por Cárceres. Note-se quão vizinhas se encontram foneticamente de você”
(BIDERMAN, 1972-1973, p. 363). Com isso, a autora expõe que a forma você pode ser
apenas mais uma variante que circulava na Espanha ou em toda Península Ibérica. Após os
estágios subsequentes, o usted espanhol substituiu o vós e passou a ser utilizado como forma
de respeito, já o você substituiu a forma íntima tu no Brasil, ou é utilizado de forma
intermediária entre o tu íntimo e a formalidade através das formas o senhor, V. Excia. entre
outras em Portugal.
No estudo intitulado The Pronouns of Power and Solidarity (1960), Roger Brown e
Albert Gilman explanam a evolução semântica dos pronomes de tratamento em línguas indoeuropeias, especialmente o inglês, o francês, o italiano, o espanhol e o alemão. De acordo com
os autores, no latim antigo usava-se apenas o tu no singular. O vós, inicialmente, era utilizado
para referência no singular ao imperador. Posteriormente, no século IV, o uso do vós passou a
designar o plural, pois, naquele período, existiam dois imperadores: um no Império Oriental,
com trono em Constantinopla, e o outro no Império Ocidental, com trono em Roma. A partir
da reforma do imperador Diocleciano, a sede imperial foi unificada, ainda que dois
imperadores permanecessem no poder. Logo, ao referir-se a um dos imperadores, estava-se
dirigindo aos dois, ou seja, o uso do vós carregava um plural implícito. Ainda assim, o
imperador utilizava o plural, por considerar que em sua pessoa retratavam-se todos os seus
súditos. Conforme os autores, o imperador romano, muitas vezes, utilizava o nós em
referência a si mesmo e recebia em troca o vós. Com isso, o plural latino de 2ª pessoa foi
ampliado para outras personalidades do poder.
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Lindley Cintra, na obra Sobre “Formas de Tratamento” na Língua Portuguesa (1986
[1972]), percorre textos portugueses antigos, como crônicas e novelas de cavalaria dos
séculos XIV ou final do século XIII, e relata a oposição entre o sistema tratamental desse
período e o atual. Os pronomes tu ou vós no singular demonstravam intimidade e/ou cortesia,
respectivamente, sendo o pronome vós, no plural, uma demonstração de indiferença. Nos
textos do cronista Fernão Lopes, na terceira ou quarta década do século XV, tanto os nobres
quanto os eclesiásticos e os plebeus eram tratados por vós. Contudo, em alguns momentos,
observam-se nos textos, conforme Cintra (1986 [1972]), formas de tratamento distintas do
pronome para o tratamento do rei, da rainha e de um duque estrangeiro (duque de Lencastre).
A forma de tratamento Vossa Mercê aparece nos textos usada pelas cortes de 1331, no
entanto Fernão Lopes só a demonstra através das falas de estrangeiros, sobretudo os
Castelhanos, ao se referirem ao seu rei ou ao rei de Portugal. A forma Vossa Alteza só foi
usada em relação ao rei nas cortes de 1455, porém pode ser vista nos textos do cronista
empregada como uma expressão substantiva, acompanhada de adjetivos como “vossa real
alteza”, “vossa grande alteza”. A forma Vossa Senhoria foi encontrada nas cortes para o rei, a
partir de 1442, todavia, conforme o autor, documenta-se no texto de Fernão Lopes, em tempos
de D. João I, sendo utilizada por um doutor em leis para referência ao duque de Lencastre. Em
1490, o pronome de tratamento Vossa Mercê deixa de ser empregado para o rei e aparece
sendo utilizado primeiro para duques e infantes, posteriormente para fidalgos, e, na época de
Gil Vicente, início do século XVI, aparece sendo usado para a burguesia.
A forma Vossa Alteza passa a ser o tratamento favorito para o rei a partir das cortes de
1468. O pronome Vossa Senhoria primeiramente era o tratamento próprio para o rei, em
seguida passa a ser o tratamento utilizado para fidalgos da elevada nobreza. Sobre o
tratamento Vossa Mercê, Nascentes (1956) afirma que o nome mercede ou mercê é dado às
recompensas e aos bons serviços oferecidos pelos reinantes, e que os súditos, dependentes
dessa mercê ou gratificação, sabiamente pediam por mercê, utilizando o vossa mercê no lugar
de vós – fazia-se menção não à pessoa, mas à graça que do soberano provinha. Sendo assim,
conforme o autor, favor, graça e mercê nascem da inclinação benevolente, da vontade e
arbítrio do príncipe: “[...] Mercê denota ora o ato de bem fazer, ora a vontade de quem
pratica.” (NASCENTES, 1956, p. 115).
No século XIV, a noção de reverência era focada nos pronomes vós, vosso e verbo na
2ª pessoa do plural, mais tarde, de acordo com Nascentes (1956), a forma vossa mercê passa a
ser título honorífico, com o verbo na 3ª pessoa do singular. No entanto, quando os fidalgos
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começaram a exigir tal título dos seus criados, buscou-se utilizar uma forma que diferenciasse
o tratamento para o rei, a saber, a forma senhoria. Contudo não tardou para que o tratamento
vossa mercê chegasse às classes humildes, que, conforme o autor, abreviaram-no em
vossancê, vossemecê, vossecê e, finalmente, você.
Cintra (1986 [1972]) aponta que o pronome você já se encontra, raramente, em textos do
século XVIII como tratamento de emprego possível de igual para igual. Contudo, desde fins do
século XVIII e início do XIX, o uso do vós e das formas nominais Vossa Excelência e Vossa
Senhoria entrava em desuso, e o novo pronome você ganhava cada vez mais vida. Era
semelhante, na sua procedência, às formas citadas, porém muito mais desenvolvido do ponto de
vista semântico e fonético. O autor constata que, nas peças de Gil Vicente, só foi encontrado o
pronome tu e as suas formas verbais correspondentes como tratamento de intimidade, e, como
cortesia, o vós, com as formas dos verbos que lhe correspondem. De acordo com o autor, outras
fontes confirmaram que, somente após a época de Gil Vicente, adentrou em Portugal, dirigido
aos reis, o tratamento Vossa Majestade. A lei promulgada em 1597 pelo monarca Filipe II,
chamada “lei das Cortesias”, definia a forma citada anteriormente como a única admissível
para dirigir-se ao rei, enquanto a forma Vossa Alteza seria destinada aos príncipes e aos seus
sucessores. Os empregos dos tratamentos Vossa Mercê e Vossa Senhoria são vistos sempre em
alternância com o vós, sendo Vossa Senhoria um tratamento que denotava superioridade em
relação a Vossa Mercê.
A respeito da datação do você, Menon (2009) aponta a necessidade de se reconhecer o
período em que essa forma passou a ser utilizada, no intuito de possibilitar a compreensão
sobre quando o você se tornou, no PE, referência à 2ª pessoa do discurso, em relações entre
iguais ou de superior para inferior, “[...] invertendo a significação histórica da forma
honorífica, que era usada de inferior para superior” (MENON, 2009, p. 46), bem como
identificar, no PB, o momento em que o você passou a ser utilizado em relações entre
membros do mesmo grupo social e em relações de superior para inferior e vice-versa. Dessa
forma, a autora afirma, com base em análises das obras de D. Francisco Manuel de Mello
(1608-1666), que o você, no PE, não obtém o seu primeiro registro escrito na farsa Fidalgo
Aprendiz, cuja edição foi de 1865 – data contestada por Oliveira (1943), que defende 1646
como o ano de produção da farsa – mas, sim, na raríssima obra intitulada Feira dos Anexins,
datada pelo Dicionário Houaiss (HOUAISS; VILLAR, 2001) com o ano da morte do autor
(1666), por não se saber exatamente qual o ano da sua composição. Contudo Menon (2009)
afirma que, se não há possibilidade de saber com a exatidão o ano de produção da Feira dos
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Anexins, pode-se, com certeza, averiguar que o emprego do você já ocorre em 1665, data da
publicação de Obras Métricas, de D. Francisco Manuel de Mello, ainda em vida. Nessa obra,
Menon (2009) encontrou registros da forma “voffa mercê” grafada no singular e plural,
“vocé” ou “vocés”, como também a forma “Voffa Senhoria” e “Vô Senhoria”. Sendo assim, a
autora declara que “[...] como as Obras foram publicadas em vida do autor, podemos afirmar,
com alguma segurança, levando-se em consideração a sua data de nascimento (1608), que
você(s) já seria moeda corrente em Portugal, pelo menos em Lisboa, desde o início do século
XVII” (MENON, 2009, p. 50-1).
No Brasil, conforme a autora, a primeira datação de você é reportada ao músico
Domingos Caldas Barbosa (1738-1800), em uma de suas canções da coletânea, “Viola de
Lereno (vol. I, Lisboa, 1798, 1806; Bahia, 1813; Lisboa, 1819 e 1825; vol. II, Lisboa, 1826)”
(MENON, 2009, p. 51). Entretanto Menon (2009) afirma que a primeira anotação de você
feita por um brasileiro ocorreu praticamente no mesmo período em que D. Francisco Manuel
de Mello apresentava sua obra poética, sendo esse brasileiro o famoso poeta do século XVII,
Gregório de Matos (1633-1696). A autora encontrou duas ocorrências de você na publicação
de um códice inédito do autor; dessa forma, pode-se concluir que o você já se fazia presente
no PB do século XVII. A seguir, apresenta-se o uso das formas de tratamento, no PE e no PB
em corpora escritos.

3.2 AS FORMAS DE TRATAMENTO EM CORPORA ESCRITOS DO PORTUGUÊS
EUROPEU E DO PORTUGUÊS DO BRASIL

Nesta subseção, apresenta-se um estudo diacrônico sobre as formas de tratamento
provenientes do PE e do PB a partir de corpora escritos dos séculos XVI, XVIII, XIX e XX.
Ainda não há trabalhos no âmbito do PB sobre formas de tratamento em corpora escritos do
século XVII. As amostras utilizadas nos estudos analisados são constituídas por peças teatrais
ou cartas da esfera pública e privada, o que denota, conforme Barbosa (2006), uma escrita
cotidiana. O autor afirma que, “[...] para irmos além das sensações, um dos caminhos de
verificação empírica é tentar encontrar dados que façam recuar no tempo, em fenômenos
variáveis, o registro escrito de variantes comuns, hoje, na oralidade” (BARBOSA, 2006, p.
761). Nesse sentido, os documentos escritos têm um importantíssimo papel para o estudo de
sincronias passadas, considerando-se a impossibilidade de acesso à fala dos indivíduos dessas
sincronias. Inicialmente, será apresentado o estudo de Domingos (2000), com o levantamento
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das formas de tratamento no século XVI, a partir de peças teatrais do dramaturgo português
Gil Vicente; posteriormente, apresentam-se as pesquisas de Lopes e Duarte (2003) e
Marcotulio (2010), nas quais analisam as formas de tratamento no Brasil do século XVIII, os
estudos de Barcia (2006) e Lopes et al. (2006), que apresentam uma análise sobre as formas
de tratamento no século XIX, e, por fim, as pesquisas de Machado (2006) e Silva (2012), que
explanam sobre as formas de tratamento no século XX.

3.2.1 Século XVI

Domingos (2000) analisa os diferentes usos das formas de tratamento nas relações
sociais de diferentes tipos humanos, a partir de treze autos do teatro de Gil Vicente. De acordo
com a autora, “[...] esses textos foram escolhidos porque o teatro medieval é o único registro
que nos resta da verdadeira atuação dos falantes do português quinhentista, inclusive das
diversas classes sociais e dos diversos tipos humanos” (DOMINGOS, 2000, p. 13). Sendo
assim, a análise dessa obra se torna pertinente para o entendimento do percurso histórico do
uso das formas de tratamento em português. Conforme a autora, o português que está
evidenciado nas falas dos personagens da literatura de cordel do século XVI é justamente o
português trazido para o Brasil pelos colonizadores.
A posição social do ouvinte em relação ao falante torna-se essencial para a escolha da
forma de tratamento a ser utilizada. O emprego dos pronomes tu e vós é encontrado nas
relações

de

superioridade,

inferioridade,

igualdade,

[+intimidade],

[-intimidade],

[+afetividade], insulto, modéstia e ordem. A autora destaca o uso do pronome tu como sinal
do relacionamento de superior para inferior. Essa forma foi constatada nas relações de
[+intimidade] entre desiguais, iguais, namorados, nas relações de [+afetividade] e nas relações
de insulto; a utilização do pronome vós foi observada no tratamento de inferior para superior
em relações de modéstia, ordem, quando há relação de igualdade social, quando há [intimidade] nas relações entre iguais, nas relações de [+intimidade] entre casados, quando há
pluralização de pessoas, para reverência a Deus ou entes religiosos, e, por fim, nos
chamamentos.
Com isso, o uso das formas de tratamento no teatro vicentino fornece indícios de como
se apresentava a sociedade portuguesa do século XVI. Nesse contexto, percebe-se que o poder
exercido por um personagem sobre outro determina a utilização do pronome. Desse modo,
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conforme Domingos (2000), o tu e o vós possuem uma maior expressão semântica: “[...] TU
aparece como regra geral entre personagens de nível social superior falando com personagem
de nível social inferior [...] VÓS aparece entre personagem de nível social inferior falando
com superior” (DOMINGOS, 2000, p. 78).

3.2.2 Século XVIII

Lopes

e

Duarte

(2003)

analisam

o

percurso

histórico

do

processo

de

gramaticalização/pronominalização de vossa mercê > você no PB e no PE, a partir de uma
amostra constituída por peças teatrais populares escritas no Brasil e em Portugal nos séculos
XVIII e XIX. As peças brasileiras são comédias de costumes, e as portuguesas se constituem
por “entremezes”, farsas de um só ato, de caráter jocoso. Os dados são analisados levando-se
em consideração a perspectiva da gramaticalização, conforme Hopper (1991) e a
Sociolinguística Variacionista laboviana.
As formas de tratamento encontradas foram: vossa mercê, você, tu, vós e outras, como
Senhor, Sua Senhoria, Vossa Excelência e Vossa Senhoria. Os resultados apontaram para o
uso predominante do pronome tu na primeira metade do século XVIII, no português europeu e
brasileiro. O uso de você, no português europeu, obteve a menor porcentagem: 4%. No
transcurso do século XVIII para o XIX, demonstra-se um significativo aumento no uso do
pronome tu, e as outras formas pronominais retrataram percentuais menores que 13%. O você
consegue se manter com 4% de produtividade até meados do século XIX e, no fim desse
período, passa a contabilizar apenas 1% das ocorrências, o que revela a distinção recorrente
entre as variedades brasileira e europeia do português, na transição do século XVIII para o
XIX. A Figura 1, a seguir, exibe a porcentagem das formas de tratamento nas peças brasileiras
entre os séculos XVIII e XIX.
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Figura 1 - Formas nominais e pronominais em peças brasileiras

Fonte: Lopes e Duarte (2003, p. 7).

De acordo com a Figura 1, nas peças teatrais brasileiras do início do século XVIII,
ocorre praticamente o mesmo percentual de uso das formas de tratamento encontradas: vossa
mercê (33%), tu (29%), vós (25%). O pronome você aparece, nesse período, com apenas 13%
de uso. Conforme as autoras, outras formas nominais, como Senhor, Sua Senhoria, Vossa
Excelência e Vossa Senhoria, começariam a aparecer somente a partir da segunda metade do
século XVIII. Nesse período, o uso do pronome tu aumenta consideravelmente, chegando a
90% na primeira metade do século XIX e, no fim do mesmo século, passa por um decréscimo,
voltando ao percentual de 60% registrado no início do século XVIII. Já o você mantém-se
equilibrado, com percentual em torno de 10%, entre a segunda metade do século XVIII e
início do século XIX. De acordo com as autoras, essa forma começa a sua implementação no
quadro pronominal a partir da segunda fase do século XIX, contrastando com o tu.
Sobre a inserção do você no quadro pronominal brasileiro, as autoras concluem que a
realização do traço de número plural, a mistura de tratamento e a superioridade da utilização
do sujeito nulo indicam que a pronominalização do você iniciou-se no século XVIII, e a sua
implementação, de forma vertiginosa, em fins do século XIX, especialmente ao sobrepor a
forma pronominal vós.
Marcotulio (2010) trabalha com uma seleção de textos pertencentes ao século XVIII,
no que se denomina português no Brasil. O autor escolheu setenta cartas, entre públicas e
privadas (pertencentes ao Fundo Marquês do Lavradio, inventariado pelo Arquivo Nacional),
compostas pelo marquês do Lavradio, durante a sua permanência e governo no Brasil colônia.
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Marcotulio (2010) analisa as formas de tratamento que eram utilizadas pelo marquês do
Lavradio em cartas a diferentes destinatários da esfera pública e privada, cujas relações são
mediadas em torno do poder e da solidariedade.
O autor apresenta o contexto histórico e sociolinguístico do marquês do Lavradio,
apontando que a hierarquização e os processos de subordinação na administração colonial do
Brasil se davam entre: 1º, Rei/secretários e ministros; 2º, governadores e capitãesgenerais/vice-rei – marquês do Lavradio; 3º, governadores subordinados à capitania do Rio de
Janeiro, ou seja, ao marquês do Lavradio. Na esfera privada, o autor verifica que as relações
de parentesco indicadas pelos rótulos usados pelos remetentes e destinatários, em muitos
casos, não correspondiam à realidade histórica, uma vez que os limites dos laços familiares
são ampliados, tornando-se necessária a elaboração da genealogia dos destinatários do
marquês, através de uma análise que considere o grau de parentesco, ou laços de família.
Marcotulio (2010) aponta que, dentre todas as formas de tratamento utilizadas, a forma
pronominal tu apresentou a maior produtividade, contabilizando 50% das ocorrências, e as
formas de tratamento de base nominal foram mais facilmente evidenciadas nas relações
assimétricas ascendentes, enquanto as formas pronominais estariam mais propensas a
aparecer nas relações simétricas, configurando um menor distanciamento entre os
personagens das cartas. Nas relações assimétricas descendentes, o emprego das formas de
tratamento atuou com o intuito de garantir o distanciamento social entre os interlocutores. O
autor também destaca o uso de Vossa Excelência, com 25% de ocorrências, e você, com 12%,
que, nas relações da esfera pública, ainda carregava traços de respeito da forma primordial
Vossa Mercê e, nas relações da esfera privada, é encontrado em relações solidárias. O autor
salienta que, nesse período, em alguns contextos de uso, o você já havia abandonado a
categoria original de nome e estaria se conduzindo para uma forma pronominal de segunda
pessoa do singular que concorreria nos mesmos contextos funcionais do tu. Marcotulio (2010)
destaca que as relações da esfera simétrica reproduziam um “campo minado” para o marquês
do Lavradio, que utilizava os tratamentos Vossa Excelência, Vossa Senhoria, você, vós e tu
para determinar a distância social entre os interlocutores, aproximando ou retardando o
vínculo. O autor afirma que o marquês do Lavradio consegue separar as relações sociais e
mostra-se, na esfera privada, de uma maneira moderadamente distinta em relação à esfera
pública, afirmado que “as relações sociais existem, mas é a linguagem que ‘costura’ as redes
de relações e garante a tessitura da trama” (MARCOTULIO, 2010, p. 191), o que demonstra o
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papel importantíssimo desempenhado pela língua na construção e no desenvolvimento da
sociedade em que é usada.
Portanto, viu-se que o século XVIII apresenta a inserção de modo restrito da forma
você no quadro pronominal. Nesse período, o pronome tu apresentava altos índices de uso,
especialmente nas relações simétricas mais íntimas, enquanto o você apresentava um
percentual de uso em torno de 10%. Na esfera pública, essa forma demonstra marcas de
respeito e, nas relações no âmbito privado, é encontrada em relações solidárias. Logo, os
resultados apontam para a pronominalização do você, no século XVIII e a sua implementação
expandida no fim do século XIX.

3.2.3 Século XIX

O estudo de Barcia (2006) analisa as formas de tratamentos nominais e pronominais
em uma amostra estabelecida por cartas de leitores de jornais brasileiros do século XIX,
veiculadas nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. De acordo com a autora,
essa amostra constitui relevância para os estudos linguísticos, “[...] devido à própria
distribuição regional e à heterogeneidade das cartas e dos emissores – que pertencem a
diferentes estratos sociais” (BARCIA, 2006, p. 17). O aporte teórico-metodológico utilizado
segue os pressupostos do sociofuncionalismo2 e busca demarcar o estágio da gramaticalização
de vossa mercê > você no século XIX. Os resultados apontaram o uso de estratégias nominais
e pronominais como: Vossa Excelência, Vossa Senhoria, Vossa Mercê, variantes de Vossa
Mercê (vocemecê, voçuncê, mecê etc.), você, vós e tu. Observou-se uma maior produtividade
das formas nominais de tratamento, destacando-se a forma Vossa Excelência, com um índice
de 25% em relação às demais. No que tange às formas pronominais, o vós apresentou índices
maiores, contabilizando 19% das ocorrências, seguido de tu e você.
Ao analisar o emprego das formas tratamentais, a autora salienta que o pronome tu é
utilizado como menos formal e mais íntimo, tendo uma baixa produtividade, e, para
tratamento mais formal e menos íntimo, utiliza-se a forma nominal Vossa Excelência, que
obteve grande produtividade. Essa alta produtividade está relacionada à especificidade do

Conforme a autora: “Explicitam-se os princípios gerais da Teoria Sociolingüística, destacando a importância
dos fatores sociais e em que consistem a proposta Funcionalista e o fenômeno da Gramaticalização.” (BARCIA,
2006, p. 18-9).
2
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corpus, pois 73% da amostra são cartas de caráter transacional3, ou seja, pertencem à relações
assimétricas em que há um objeto de negociação ou uma finalidade precisa. A forma Vossa
Excelência aparece exclusivamente nas relações transacionais, seguida das formas Vossa
Senhoria e Vossa Mercê, com 6% e 21% dos dados gerais, respectivamente. Entretanto, das
formas nominais, Vossa Mercê e variantes são as únicas encontradas nas relações
interpessoais. Com isso, os dados das relações transacionais apresentam uma hierarquia na
escala de formalidade, que se inicia com Vossa Excelência, seguida de Vossa Senhoria e, por
último, Vossa Mercê.
No tocante às relações interpessoais (marcadas pela proximidade social entre os
interlocutores), as variantes de Vossa Mercê revelam uma distribuição equilibrada entre as
relações interpessoais e transacionais (52% e 48%, respectivamente). A convivência de você e
tu nos mesmos contextos funcionais fica clara, contudo o você denota um comportamento
diferenciado em relação à Vossa Mercê, pois já é encontrado preferencialmente em relações
interpessoais, ainda que mantenha similaridade com a sua antiga forma, porque também
aparece, com um percentual menor, em cartas das relações transacionais. Em relação ao
pronome vós, foram encontrados altos índices nas cartas transacionais, embora essa forma
também apareça, em menor percentual, nas cartas das relações interpessoais, demonstrando
resquícios do vós cerimonioso. Essas ocorrências revelam a preservação de estruturas
cristalizadas provenientes do emprego de formas de tratamento no gênero carta,
especialmente as formais.
Portanto, a forma de origem nominal você apresenta, nesse período, um
comportamento hibrido, pois se encontra em um estágio interveniente do curso de mudança
categorial de nome > pronome, ou seja, vossa mercê > você, apresentando traços que, às
vezes, a aproxima da sua forma primordial ou dos pronomes pessoais.
Lopes et al. (2006) apresenta estudos morfossintáticos elaborados com base em um
mesmo corpus, as cartas pessoais dos avós Ottoni. Essa correspondência é composta por 41
cartas, escritas no Rio de Janeiro em fins do século XIX, entre 1872 e 1879, por Christiano
Benedicto Ottoni e Barbara Balbina de Araújo Maia Ottoni a seus netos Mizael e Christiano,
filhos dos Barões de Madalena. Ao analisar o emprego de tu e você no corpus, percebe-se o
uso majoritário do pronome tu, especialmente nas cartas do avô. Contudo, as cartas da avó

3

Barcia (2006) adota a proposta de divisão dos tipos de interação entre interpessoais e transacionais, partindo de
Briz (2004). Nas relações interpessoais, existe proximidade social entre os interlocutores (relações simétricas), já
nas relações transacionais, há uma distância social que se configura numa relação assimétrica.
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Barbara Ottoni revelam um alto índice da forma inovadora você, conforme demonstra o
quadro abaixo:

Quadro 3 - Os pronomes de 2ª pessoa nas cartas dos avós Ottoni

Formas utilizadas
Avô
Avó
Sub-total

VOCÊ
4/94 – 4%
08/14 – 57%
12/108 – 11%

TU
90/94 – 96%
06/14 – 43%
96/108 – 89%

Total
94
14
108

Fonte: Lopes et al. (2006, p. 784).

A alta produtividade da forma você, em fins do século XIX, principalmente na esfera
privada, exibe o avanço dessa forma nos contextos funcionais do pronome tu. De acordo com
os autores, o percentual inferior de uso do você nas cartas do avô demonstra que essa
estratégia ainda está vinculada à circunstâncias específicas. Entretanto o comportamento da
avó faz referência à hipótese laboviana sobre a inovação feminina. Sendo assim, os resultados
exibidos demonstram que: “[...] talvez as mulheres tenham dado início a tal processo de
mudança linguística, confirmando o que foi observado em outros trabalhos (Lopes: 2002
:36).” (LOPES et al., 2006, p. 785).
As ocorrências de você encontradas no plural, em posição de sujeito, ratificam a
hipótese de que, nesse período, tal forma teria precedido completamente o pronome vós,
encarado como forma arcaica no século XVIII. Com isso, os autores relatam que a forma
plural vocês adentrou primeiro no quadro pronominal do português, em relação a sua
contraparte no singular, você.
No que diz respeito ao preenchimento ou não da posição de sujeito entre tu e você,
demonstra-se que o tu age predominantemente nulo (98%), ao contrário de você, com uso de
83% na forma plena. Entretanto a utilização de você para especificação da segunda pessoa do
discurso gerou algumas incompatibilidades entre os traços formais e semântico-discursivos,
pois vigora a especificação da terceira pessoa, herança da sua forma original vossa mercê,
embora represente a segunda pessoa do discurso. Assim, tal característica proporcionou que a
forma inovadora você se compatibilizasse com formas pronominais de 2ª pessoa (te/teu) e de
3ª pessoa (seu). As cartas dos avós, principalmente as escritas por Barbara Ottoni, registram
essa característica, denominada de “mistura de tratamento”. Sobre essa questão, os autores
concluem que o pronome-complemento te deixa essa situação mais perceptível, por aparecer
combinando-se a tu, você e você~tu. Dessa forma: “[...] o sincretismo entre P2 e P3, causado
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pela inserção de você no sistema pronominal, dá seus primeiros reflexos formais na
combinação de você com te no século XIX.” (LOPES et al., 2006, p. 788).
Portanto, o século XIX, especialmente em suas últimas décadas, apresenta-se como
período intermediário da gramaticalização/pronominalização da forma você nos mesmos
contextos funcionais do pronome tu, o qual ainda demonstra vitalidade, especialmente em
posição de sujeito não preenchido. Todavia a forma inovadora você já exprime vigor ao
ocupar, especialmente, a posição de sujeito preenchido, o que acaba desencadeando a
“mistura de tratamento” observável, principalmente, na combinação de você com
complementos verbais de segunda e terceira pessoa.

3.2.4 Século XX

Machado (2006) analisa as formas de referência à segunda pessoa do discurso em oito
peças teatrais escritas e ambientadas no Rio de Janeiro do século XX. A autora utiliza o
aparato metodológico que aborda os fenômenos de cortesia, a partir de Brown e Gilman
(1960) e Brown e Levinson (1987), e os da gramaticalização com base em Lehmann (1985),
Hopper (1991), Heine (2003) e Bybee (2003).
A autora salienta que, na obra localizada em 1908 e nas ambientadas a partir de 1918,
verifica-se uma modificação no comportamento das estratégias de referência à segunda pessoa
no singular, pois, na primeira, predomina o uso das formas tu, te, ti, teu(s), tua(s), e, nas
demais, demonstra-se um favoritismo às formas de 3ª pessoa (você, o/a, lhe, seu(s), suas(s)).
Conforme a autora, esses resultados referem-se à diminuição do uso do pronome tu, o que
ocorreu no fim das primeiras quatro décadas do século XX, substituído pela forma você. As
peças que apresentaram a manutenção das formas pronominais em referência à segunda
pessoa demonstraram a conservação do emprego das formas te, teu(s)/tua(s), tendo o
pronome-complemento te um alto índice de uso. As ocorrências no plural denotaram uma
predominância dos pronomes de 3ª pessoa no decorrer de todo o período analisado. Assim, os
resultados relataram que o uso do você, durante o século XX, ocorre em todas as relações
sociais, sendo elas assimétricas ou simétricas. Com isso, “[...] se, por um lado, a interpretação
formal desse item aponta para sua relação com pronomes oblíquos e possessivos de 3a pessoa,
por outro, sua interpretação semântica indica uma associação com formas pronominais de 2a
pessoa” (MACHADO, 2006, p. 100). Além disso, revelam-se a conservação da flexão verbal
de 3ª pessoa da forma você e a preservação da flexão de número, com possibilidade de ocorrer
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em diversas funções, distinguindo-se dos outros pronomes pessoais, que modificam a sua
forma ao mudarem de função.
O estudo de Silva (2012) apresenta uma análise das estratégias em referência à
segunda pessoa do discurso, na posição de sujeito, em cartas pessoais da família Land
Avellar, que residiu no Rio de Janeiro no início do século XX (1908-1918). A autora analisa
os fatores que levaram à variação entre as formas de tratamento na amostra selecionada, com
base nos princípios da Teoria do Poder e Solidariedade de Brown e Gilman (1960), da Teoria
da Polidez, de Brown e Levinson (1987), e da Sociolinguística Variacionista (LABOV, 1994).
As formas de tratamento encontradas em posição de sujeito na amostra foram: você,
tu, o senhor e a senhora. Os resultados gerais apontam que a forma você é a mais utilizada,
com 49% do total, aparecendo em sua expressão tanto nula quanto plena, seguida das formas
a senhora e tu, ambas com 21% de ocorrência, sendo que esta última aparece categoricamente
de forma nula. A forma o senhor obteve a menor percentagem, 9%. Conforme a autora, apesar
de os resultados não corroborarem os de outros estudos4 do mesmo período, que apontam uma
maior frequência do pronome tu, Soto (2001) também aponta que, no início do século XX,
“[...] a forma inovadora passa a concorrer com o tu pelos mesmos espaços funcionais, se
desvinculando da noção de polidez herdada do tratamento Vossa Mercê.” (SILVA, 2012, p.
137). O fator gênero revelou o favoritismo pela forma você em cartas masculinas, contudo os
índices percentuais demonstram uma maior ocorrência dessa forma nas cartas de Helena e
Chuchinha (80%), enquanto nas cartas masculinas tal forma obteve 57% de uso. Sendo assim,
nota-se que as missivas femininas analisadas utilizam o tu e o você, enquanto as masculinas,
em alguns contextos, demonstram o uso categórico de determinada forma. Tais resultados
confirmam a hipótese de que as mulheres demonstram um comportamento inovador no
processo de mudança linguística.
Por conseguinte, conforme a autora, a maior utilização da forma você no corpus revela
indícios de um emprego generalizado dessa forma, nesse período, não se relacionando
absolutamente a fatores de assimetria de tratamento. Logo, a forma você revela, no começo do
século XX, características de hibridismo, ou seja, ora aparece como estratégia de mitigação,
“[...] aproximando-se do uso cerimonioso herdado da forma nominal que lhe deu origem,
[ora] verifica-se a ocorrência desta forma nos mesmos espaços funcionais de tu, sem que haja
motivação pragmática.” (SILVA, 2012, p. 140).

4

Cf. Lopes; Machado (2005); Lopes (2011); Rumeu (2013); Pereira, (2012).
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Desse modo, no século XX, apresenta-se o contexto do avanço da inserção do você no
quadro pronominal brasileiro, que aparece em todas as relações sociais. As pesquisas
analisadas demonstram que, no início do século, o pronome tu já não apresentava vitalidade,
principalmente na sua forma plena, sendo essencialmente observado na forma nula; por outro
lado, o você é utilizado nos contextos funcionais do tu, utilizando formas de 3ª pessoa. A
flutuação entre o tu e você, nesse período, demonstra a formação de um paradigma
pronominal misto, que apresenta formas relacionadas ao pronome tu, ligadas a formas do
paradigma você. Conforme Silva (2012, p. 138), “[...] comprova-se que o subsistema tu~você,
proposto por Scherre et al. (2009), já começava a se delinear no início do século XX”.
Pesquisas5 posteriores demonstram o retorno do pronome tu à fala carioca em fins do século
XX, sem a marca flexional de 2ª pessoa.

3.3 AS FORMAS DE TRATAMENTO EM CORPORA ORAIS DO PORTUGUÊS
BRASILEIRO

Nesta seção, propõe-se abordar o uso das formas de tratamento em corpora orais do
PB. Sabe-se que ainda não há um completo mapeamento do quadro pronominal brasileiro,
contudo diversas pesquisas apontam haver usos distintos dos pronomes tu/você a depender da
região do Brasil. Os estudos de Lopes e Cavalcante (2011), partindo da descrição de Scherre
et al. (2009) sobre a variação você/tu no PB, indicam que na atualidade coexistem no mínimo
três subsistemas de tratamento na posição de sujeito: (i) você,(ii) tu e (iii) você/tu. De acordo
com as autoras, “[...] em certas localidades o uso de você é prioritário ou exclusivo, em outras
prevalece o tu majoritário com ou sem concordância. Na maior parte do Brasil, entretanto,
identifica-se a variação você/tu.” (LOPES; CAVALCANTE, 2011, p. 37).
Desse modo, esta seção apresenta resultados de estudos sincrônicos, a partir das
pesquisas de: Costa (2013) e Martins (2010), com dados da Região Norte; Nogueira (2013) e
Alves (2012), com resultados da Região Nordeste; Andrade (2010) e Dias (2007),
apresentando resultados da Região Centro-Oeste; Modesto (2006) e Calmon (2010), com
dados da Região Sudeste; Loregian-Penkal (2004) e Franceschini (2011), com resultados da
Região Sul. E, por fim, também serão demonstrados os resultados da variação na P2,
apresentados pelo Atlas Linguístico do Brasil (2014) e por Scherre et al. (2015).

5

Cf. Lopes (2007).
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3.3.1 Região Norte

Costa (2013) apresenta um estudo sobre a variação você/tu em seis capitais da Região
Norte brasileira. O autor utiliza o aparato metodologico da Sociolinguística laboviana
(LABOV, 2008), analisando um corpus formado por dados de fala de oito informantes, de
cada capital considerada, quais sejam: Belém, Boa Vista, Macapá, Manaus, Porto Velho e Rio
Branco. As entrevistas seguiram o modelo do questionário proposto pelo Projeto ALiB6 –
Universidade Federal do Pará. Os resultados apresentaram um alto índice de uso do pronome
tu (431 ocorrências) em relação ao pronome você (296). Entretanto, mesmo com um elevado
índice de uso, não há o predomínio do pronome tu nas regiões analisadas, pois apenas três
localidades apresentaram favorecimento do uso desse pronome (Belém, Manaus e Rio
Branco). As outras três localidades (Boa Vista, Macapá e Porto Velho) favoreceram o uso de
você. Manaus foi a cidade que mais favoreceu a concordância do pronome tu com formas de
segunda pessoa, seguida por Boa Vista, Porto Velho, Belém e Macapá, tendo sido Rio Branco
a única cidade analisada da Região Norte a desfavorecer o uso de tu flexionado à segunda
pessoa.
Sobre os fatores selecionados, o autor salienta que a escolaridade não demonstrou
influência sobre o uso de tu/você nas capitais analisadas. Contudo, no que tange ao uso do
pronome tu, a pesquisa revelou que quanto maior o grau de instrução, maior será o índice de
utilização do tu com a flexão de segunda pessoa; e quanto menor o grau de instrução, maior
será a concordância desse pronome com formas de terceira pessoa. A explicitação do
pronome na posição de sujeito também favorece o uso do tu com formas de terceira pessoa,
enquanto a sua não explicitação favorece o uso com a flexão canônica de segunda pessoa. Os
fatores gênero e faixa etária não demonstraram relevância no emprego dos pronomes
analisados.
Martins (2010) analisa a variação tu/você/senhor no município de Tefé, estado do
Amazonas, a partir do aparato teórico-metodológico da Teoria da Variação e Mudança
Linguística (WEINREICH; LABOV; HERZOG, 2006 [1968]). Foram entrevistados 30
informantes, nascidos na cidade de Tefé, divididos em três faixas etárias (7-10, 20-35 e mais
de 50 anos de idade) e dois níveis de escolaridade (fundamental e superior). No intuito de
6

O projeto Atlas Linguístico do Brasil (ALiB) foi criado por iniciativa de um grupo de pesquisadores do
Instituto de Letras da Universidade Federal da Bahia (UFBa), possui caráter nacional e tem por objetivo a
construção de um atlas geral do Brasil, com base nos princípios gerais da Geolinguística contemporânea. Para
mais informações, consultar o site: https://alib.ufba.br.
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minimizar os efeitos negativos da presença do entrevistador, fenômeno conhecido como
paradoxo do observador (LABOV, 2008, p. 244), o autor coletou os dados através de
entrevistas em que os entrevistados sabiam que estavam sendo gravados; em que os mesmos
não sabiam, sendo avisados posteriormente sobre a gravação; e por fim, entrevistas em que os
informantes tinham parte da sua fala gravada ocultamente e outra parte gravada com a
autorização prévia. Todas as gravações coletadas foram autorizadas pelos informantes.
Os resultados apresentaram um total de 1.213 ocorrências, sendo 42,9% do pronome
tu; 22,9% de você; 0,7% de cê; e 4,9% de senhor. Houve um alto índice de uso de casos zero,
28,6%, porém esse resultado não foi levado em conta na análise, por conta da incerteza a
respeito do pronome que estaria implícito. Conforme o autor, praticamente metade dos
informantes utilizaram os três pronomes em análise (tu/você/senhor). O tu foi utilizado por
todos os entrevistados, e nenhum dos informantes utilizou apenas os pronomes você e senhor,
o que demonstra, conforme o autor, que a localidade de Tefé apresenta um sistema ternário
dos pronomes de 2ª pessoa,“[...] ficando assim justificada a presença do pronome senhor
nessa análise, e que a variação está presente tanto na comunidade, como também no indivíduo
(quase 87% da amostra apresenta variação no indivíduo)” (MARTINS, 2010, p. 40-1). O
pronome tu apresenta-se como forma menos marcada, evidente em todas as faixas etárias e
níveis de escolaridade, contudo é utilizado com baixos índices de concordância em relação à
flexão de segunda pessoa. Quanto ao gênero, evidenciou-se que as mulheres utilizam mais
esse pronome do que os homens, sendo o tu também usado nas relações de filhos para pais, o
que não foi encontrado em referência à forma você, cuja utilização foi confirmada em
contextos menos íntimos, apresentando indícios de pronome de contato com pessoas estranhas
e uso em referências genéricas. A forma senhor, mesmo tratando-se de um pronome mais
formal, foi também encontrada em relações íntimas assimétricas, especialmente entre pais e
filhos. O elevado índice de casos zero, conforme o autor, indica uma tendência do português
brasileiro para a eliminação no preenchimento de algumas funções, ou também pode revelar
uma estratégia de esquiva do falante, ao não se comprometer em utilizar determinado
pronome em determinada situação.
Portanto, os estudos analisados demonstram que, na Região Norte do Brasil, há uma
forte presença do uso do pronome tu em referência à segunda pessoa do discurso. Contudo
percebe-se que esse pronome não apresenta altos índices de uso flexionado à segunda pessoa
do discurso. Observou-se também que a forma você é especialmente utilizada em
determinados contextos, como os de não intimidade.
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3.3.2 Região Nordeste

Nogueira (2013) verifica a alternância entre os pronomes tu/você no português culto e
popular dos municípios de Feira de Santana e Salvador, no estado da Bahia, com base no
aporte teórico-metodológico da Teoria da Variação e Mudança Linguística (WEINREICH;
LABOV; HERZOG, 1968). O corpus analisado é composto por 48 entrevistas, divididas em
três corpora distintos: para o estudo do português culto e popular da cidade de Feira de
Santana, utilizaram-se 24 entrevistas pertencentes ao projeto A Língua Portuguesa no
Semiárido Baiano; para a análise do português culto e popular da cidade de Salvador, foram
utilizados 12 inquéritos do Projeto Norma Urbana Culta de Salvador NURC/SSA e 12
inquéritos do Programa de Estudos sobre o Português Popular Falado em Salvador – PEPP.
Também foram acrescidos ao corpus dados de 07 gravações espontâneas entre falantes do
município de Feira de Santana. De acordo com a autora, adotou-se a concepção de Lucchesi
(1998) sobre norma culta – que se constitui do desempenho linguístico de falantes com
formação universitária – e norma popular, concebida como desempenho linguístico de
falantes com Ensino Fundamental ou sem escolaridade.
Os resultados apresentaram um total de 1.804 ocorrências, sendo que 88,3% referemse a você; 4,6% a tu; 5,4% a senhor(a) e 2,3% a cê. Conforme a autora, os dados de cê foram
agrupados aos de você na análise; e, apesar de encontrar quatro variantes no corpus
selecionado, a atenção especial foi dada aos pronomes tu e você. Sendo assim, o pronome
você apresenta-se com maior frequência em função subjetiva, e, em ambas as cidades (Feira
de Santana e Salvador), é favorecido pela função sintática de sujeito, com ocorrências de 94%
e 99,3%, respectivamente.
Em relação ao pronome tu, os resultados indicaram que ocorre com maior frequência
quando não aparece em função subjetiva, ocupando 29% de ocorrências em Feira de Santana
e 3,6% em Salvador. Sobre o fator sexo e escolaridade, a autora conclui que, em Feira de
Santana, os homens com nível superior completo são os que mais utilizam o pronome tu (17%
de produtividade), já as mulheres com o mesmo nível de instrução optam pela utilização da
variante você. Contudo, ao analisar os dados referentes ao português popular dessa cidade,
observou-se o inverso, pois as mulheres são as que mais utilizam o pronome tu (13,2% de
produtividade).
Em Salvador, tanto homens quanto mulheres com nível superior utilizam de forma
absoluta o pronome você. A análise do português popular, nesse município, demonstrou que,
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assim como aconteceu em Feira de Santana, as mulheres lideraram o uso da variante tu, com
3,4% de ocorrências.
Alves (2012), a partir de um estudo geossociolinguístico7, analisa a variação entre os
pronomes tu/você no falar maranhense. A autora utiliza um corpus com base no banco de
dados do Atlas Linguístico do Maranhão – Projeto ALIMA, selecionando 28 entrevistas com
informantes divididos em números iguais de homens e mulheres, organizados em duas faixas
etárias (18-30 anos e 50-65 anos), moradores das localidades de São Luís e Pinheiro
(Mesorregião Norte), Bacabale Tuntum (Mesorregião Centro), Alto Parnaíba e Balsas
(Mesorregião Sul).
Inicialmente, os resultados contrariaram a hipótese geral da pesquisa, a qual supunha
que, no português falado no Maranhão, houvesse maior incidência de uso do pronome tu em
relação ao você. A distribuição dos dados, porém, revelou uma alternância entre os pronomes
analisados, sendo que a forma você apresenta-se mais utilizada pelos informantes em
referência à segunda pessoa do discurso.
O fator faixa etária demonstrou ser o mais relevante, com favorecimento dos mais
jovens à utilização do pronome tu. Conforme a autora, a influência da idade denota um
processo de mudança em curso. O cruzamento dos fatores faixa etária e localidade indicou
que, na localidade de São Luís e Tuntum, foram os mais jovens que contribuíram para a
utilização de tu, com 65% e 57% de produtividade, respectivamente. Nas cidades de Pinheiro,
Bacabal e Balsas, os resultados revelaram que jovens e idosos exibem aproximadamente os
mesmos índices percentuais para o comportamento linguístico, o que, de acordo com a autora,
demonstra um processo de variação estável. Em relação ao fator discurso relatado, os
informantes expressaram empregar mais o pronome tu do que você, todavia os resultados
sobre a concordância verbal revelaram que grande parte das ocorrências de tu são seguidas de
verbo flexionado em terceira pessoa.
A autora ressalta que, no município de São Luís, há um forte favorecimento ao uso de
tu com a concordância canônica de segunda pessoa pelos mais escolarizados. No entanto
observou-se, na amostra, que os informantes mais escolarizados inclinam-se a utilizar o tu
com a concordância de segunda pessoa e, quando reproduzem a fala de terceiros,
desfavorecem esse uso, o que indica “[...] uma possível consciência linguística da mudança,
uma vez que esses falantes atribuem ao outro a ocorrência da forma não padrão, que nesse
caso é o tu com verbo na terceira pessoa” (ALVES, 2012, p. 28).
De acordo com a autora, se configura “um estudo de natureza geossociolinguística, ao aliar dois enfoques
teóricos da variação regional – a dialetologia e a sociolinguística”. (ALVES, 2012, p. 13).
7
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3.3.3 Região Centro-Oeste

Andrade (2010) analisa a variação entre as formas você/ocê/tu em Brasília, através do
aparato metodológico da Teoria da Variação e Mudança Linguística (WEINREICH; LABOV;
HERZOG, 1968), em um corpus constituído por 16 inquéritos (14 transcrições, pois duas
gravações eram continuação).
A amostra analisada pertence à fala de crianças e adolescentes entre 7 e 15 anos (24
meninas e 18 meninos); além deles, há 68 dados pertencentes a uma menina de 5 anos, 6
dados referentes a uma mulher de, aproximadamente, 50 anos e 23 dados de um rapaz de 20
anos. O foco desse estudo concentrou-se na região da Vila Planalto, pois os resultados gerais
apresentaram 953 ocorrências, com cerca de 70% dos dados referentes aos moradores da Vila
Planalto e 30% a moradores das localidades do Jardim Botânico, Asa Norte e Sudoeste.
Quanto ao fator sexo, 413 ocorrências são de meninos (43,3%) e 540 ocorrências são de
meninas (56,7%). De acordo com a autora, o pronome você obteve destaque na fala de
meninas, em referência genérica, em construções que apresentam verbos, em relações
assimétricas e em enunciados não interrogativos. A forma cê ressaltou-se na fala utilizada em
posição de sujeito, em orações interrogativas e em relações assimétricas. O pronome tu
destacou-se em falas masculinas, interrogativas, em referência específica, relações simétricas
e parcialmente fora da função de sujeito.
Conforme a autora, confirmou-se a aquisição de tu pelos brasilienses a partir dos cinco
anos de idade, o que demonstra que esse pronome tem ganhado cada vez mais espaço. Sua
presença não revela variação estável, mas mudança linguística, pois, no período inicial de
investigação (5 anos de idade), foi possível constatar mudanças consideráveis na utilização do
pronome tu pelos brasilienses. Sendo assim, a autora acredita que a capital do Brasil passa por
estágio de focalização8, pois ainda transita por fase de difusão dialetal, em razão da recepção
de imigrantes e expansão vertiginosa.
Dias (2007) investiga a variação entre tu/você em Brasília, empregando os
pressupostos da sociolinguística variacionista (WEINREICH; LABOV; HERZOG, 1968), em
amostras de fala de 18 informantes de três faixas etárias (13-19 anos, 20-29 anos e mais de 30
anos), oriundos de Brasília ou que passaram a residir nele a partir dos 5 anos de idade. A
Conforme Andrade (2010, p. 32): “[...] segundo Hanna (1986, p. 151) e Corrêa (1998, p. 87), os brasilienses
tendem a focalizar um dialeto em direção a um dialeto suprarregional. [...] podemos inferir que a forma tu, por
ser uma forma marcada no português brasileiro para referência da segunda pessoa e, ainda, por ser uma forma
inovadora no ‘dialeto brasiliense’, poderia ser compreendida então como um aspecto da eminente focalização
dialetal que ocorre em Brasília”.
8
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região analisada chama-se, popularmente, Plano Piloto de Brasília, por ser a união de três
regiões administrativas: A RAI – Brasília; a RAXVI – Lago Sul; e a RAXVIII – Lago Norte.
Utilizaram-se, nessa pesquisa, gravações de conversas espontâneas, pois, segundo a autora, o
pronome tu inclina-se a aparecer em diálogos informais. Os resultados gerais apresentaram
1.080 dados em referência à segunda pessoa do discurso: 115 ocorrências de tu (10,6%), 555
de cê (51,4%), 286 de você (26,5%) e 124 ocorrências de formas nulas (11,5%). Conforme a
autora, não foram encontrados dados de tu com a concordância canônica de segunda pessoa.
Os casos de sujeito nulo foram excluídos da análise do peso relativo, por não ser possível,
através da desinência verbal, observar a intenção do locutor. O fator sexo apresentou uma
distribuição uniforme dos dados: 51,6% eram mulheres, 48,4% eram homens. A análise da
faixa etária com maior representação foi a II (20-29 anos), com 47,1% de ocorrências, sendo
que o sexo feminino apresentou a maior quantidade de dados. A III faixa etária (mais de 30
anos) obteve 33,9% do total de ocorrências, tendo o sexo masculino contribuído para uma
maior quantidade de dados. A faixa etária I (13-19 anos) apresentou menor quantidade de
ocorrências, 19% de produtividade, sendo o maior número de ocorrências produzido por
mulheres.
A autora utilizou para análise duas rodadas do programa GoldVarb X, a primeira com
todos os informantes, e a segunda exclusivamente com onze informantes que empregaram o
pronome tu nos diálogos. Dessa forma, os principais fatores selecionados foram os mesmos e
os pesos relativos apresentaram similitude. Assim sendo, a autora conclui que o pronome tu
faz parte do cenário linguístico da cidade de Brasília e é utilizado em oposição às variantes cê
e você, sinalizando distintos graus de intimidade ou respeito em referência ao interlocutor.

3.3.4 Região Sudeste

Modesto (2006) evidencia a alternância entre as formas de tratamento tu e você na
cidade de Santos, localizada no estado de São Paulo, partindo das ideias funcionalistas
propostas por Halliday (1974; 1975; 1976) e da metodologia apresentada por Labov (1972;
1983). O autor utiliza uma amostra constituída por 20 inquéritos (10 gravações secretas e 10
gravações não secretas) de moradores nascidos na cidade ou que passaram a residir nela a
partir dos 7 anos. Os dados foram coletados no período de 2003 a 2005. Todas as gravações
obtiveram permissão dos informantes para a pesquisa. Os resultados gerais apresentaram 708
ocorrências das formas tu e você, com 232 (45%) e 476 (93%) ocorrências, respectivamente.
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Conforme o autor, esperava-se uma maior utilização da forma tu no litoral santista, entretanto
a forma você alcançou maiores percentuais, chegando ao dobro de ocorrências do tu.
No tocante ao fator gênero, homens e mulheres demonstraram preferência pela
utilização do você, com 67% e 65% de produtividade, respectivamente. Ao analisar o fator
faixa etária, o autor também afirma não haver discrepância na produtividade das formas,
tendo o você a preferência de uso. Em relação à escolaridade, os informantes com grau de
instrução maior utilizaram menos a forma tu, enquanto os informantes de menor escolaridade
a utilizaram com maior frequência. O fator monitoramento da fala foi considerado o mais
relevante pelo programa GoldVarb X. Demonstrou-se que, nos contextos em que havia menor
monitoramento, o pronome tu era favorecido, e o você, desfavorecido.
O fator expressividade também se mostrou importante, confirmando a hipótese do
autor de que a forma tu revela um traço [+] expressivo no falar santista. A função sintática foi
o terceiro fator selecionado, sendo relevante para a utilização do tu, especialmente na função
de objeto, através da forma te, que obteve 60% de produtividade, em oposição a você, com
39%. O fator referenciação indicou que a preferência de uso recai para a forma você,
favorecida pela referência direta. Sendo assim, o autor conclui que a utilização das formas tu e
você no litoral santista não estão relacionadas ao status dos informantes, mas aos contextos
situacionais e à interpretação das atitudes de cada interlocutor.
Calmon (2010) verifica a alternância dos pronomes você, cê, ocê e te em referência à
segunda pessoa do discurso no município de Vitória, capital do estado do Espírito Santo. A
autora utiliza uma amostra constituída por dados de fala de dois corpora: o primeiro pertence
ao banco de dados do PORTVIX – português falado na cidade de Vitória, com 24 entrevistas
utilizadas; e o segundo é composto por duas gravações de conversas casuais, em que os
informantes não tinham conhecimento prévio sobre a gravação. A autora analisa os dados
seguindo o aparato teórico-metodológico da Sociolinguística Quantitativa (LABOV, 1994).
No PORTVIX, foram controladas as falas dos entrevistados e dos entrevistadores,
sendo quantificadas 4.976 ocorrências: 3.328 de você, 1.043 de cê, 22 de ocê, 130 de te, 329
de ø de você, 123 de ø de cê e 1 de ø de ocê. No segundo corpus, foram contabilizadas 363
ocorrências: 173 de você, 10 de ø de você, 141 de cê, 12 de ø de cê, 27 de te; não ocorreram
casos de ocê, nem ø de ocê. De forma geral, a autora constata que, na fala de Vitória (ES), a
forma você foi a mais corrente nos corpora analisados. Não houve casos do pronome tu. O
pronome você é utilizado em situações mais formais e informais, já a forma cê revela um
aspecto maior de informalidade, pois ocorreu com maior regularidade na fala casual. Não
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houve ocorrências de cê como complemento verbal preposicionado. Sobre o clítico te e o
pronome você, constatou-se a hipótese de que variam quando utilizados em posição de
complemento verbal.
Conforme a autora, conclui-se que, na cidade de Vitória (ES), há grandes indícios de
que a forma cê encontre-se em fase de implementação, porém essa forma apresentou uma
redução, especialmente na faixa etária de jovens entre 7-14 anos, os quais demonstraram um
retorno à utilização do você. A autora apresenta a existência de dois padrões de mudança
linguística: o primeiro em relação à forma cê, amplamente utilizada pelas faixas etárias de 25
a 49 anos e de 15 a 25 anos, e outro movimento relacionado à forma você, que se inicia na
faixa de 15 a 25 anos, revelando uma leve retomada a essa forma, quando comparada à faixa
etária de 25 a 49 anos. A forma ocê foi praticamente inexistente no corpus analisado, com
realização correspondente a apenas 0,5% de frequência.

3.3.5 Região Sul

Loregian-Penkal (2004) investiga a variação tu/você, com base em amostras de fala do
corpus VARSUL, pertencentes aos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e do
corpus BRESCANCINI com dados de Ribeirão da Ilha. Além desse aspecto, a autora
apresenta uma análise sobre a concordância verbal com o pronome tu, a partir de dados das
cidades de Florianópolis, Porto Alegre, Ribeirão da Ilha e de três cidades do interior de Santa
Catarina e do Rio Grande do Sul, utilizando o aporte metodológico da Sociolinguística
variacionista.
Os resultados gerais em relação à variação tu/você obtiveram um total de 6.234
ocorrências. Os dados referentes ao pronome tu alcançaram a quantidade de 4.090
ocorrências, e os de você apresentaram um total de 2.144 ocorrências. Sobre a concordância
verbal com o pronome tu, obteve-se um total de 4.090 dados: 709 ocorrências de verbos com
flexão canônica de segunda pessoa e 3.381 ocorrências de verbos sem flexão canônica.
De modo geral, na amostra analisada, há maior utilização do pronome tu, em relação
ao você. O uso de você é forte no Paraná; em Santa Catarina, houve uma distribuição
heterogênea do tu/você nas localidades de Lages e, em menor extensão, em Blumenau, que
apresentou maior utilização do você. O pronome tu atua com vigor no Rio Grande do Sul, e a
preservação desse pronome na região Sul do país, conforme a autora, ocorre de duas
maneiras: nas cidades de Porto Alegre, Flores da Cunha, Panambi e São Borja (RS) e, em
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Chapecó (SC), verifica-se o uso de tu + forma verbal não marcada; nas cidades de
Florianópolis e Ribeirão da Ilha (SC), encontra-se o uso preponderante da forma verbal
canônica de segunda pessoa. Em geral, as mulheres empregam mais o pronome tu. Essa
distribuição demonstra que esse pronome, nas regiões analisadas, possui um traço de
prestígio, que, de acordo com a autora, pode ser constatado, pois as mulheres tendem a utilizar
a variante prestigiada socialmente. Sobre a preservação do tu no Sul do país, constata-se que
esse pronome demonstra ser muito frutífero em grande parte das localidades analisadas.
Franceschini (2011) analisa a alternância entre os pronomes nós/a gente e tu/você na
cidade de Concórdia, estado de Santa Catarina, a partir dos pressupostos da Teoria da
Variação e Mudança (WEINREICH; LABOV; HERZOG, 1968) e (LABOV, 1972). O corpus
analisado constitui-se de amostras de fala (24 entrevistas) coletadas entre 2007 e 2010 e
divididas por duas faixas etárias (26-45 anos e 50 anos ou mais), sexo e três níveis de
escolaridade (Fundamental I, II e Ensino Médio).
Os resultados gerais apresentam 1.553 dados para a variação nós/a gente, 770 dados
do primeiro pronome e 783 dados do segundo, respectivamente, o que representa,
aproximadamente, o mesmo percentual de ocorrências (50%) para os dados desse fenômeno.
Em relação à variação tu/você, obteve-se um total de 926 ocorrências, 512 do primeiro
pronome e 414 do segundo, respectivamente, apresentando maior utilização do pronome
canônico de segunda pessoa tu, com 55% de produtividade. Sobre a análise da faixa etária,
observou-se que os informantes de 50 anos ou mais empregam os pronomes clássicos nós e tu
com 55% e 64% de produtividade, respectivamente, enquanto a faixa etária mais jovem (2645 anos) revela o predomínio da forma inovadora a gente, com 55% de uso, e utilização
semelhante dos pronomes tu/você, com 50% de produtividade.
No tocante à variável sexo, observa-se que as mulheres utilizam as variantes
conservadoras nós e tu com 53% e 61%, respectivamente, à medida que os homens empregam
a variante inovadora a gente, com 55% de produtividade, e apresentam a mesma frequência
de uso (50%) para a variação tu/você. Sobre a escolaridade, a autora demonstra que, na
variação nós/a gente, os informantes com nível Fundamental I e II utilizam mais a variante
inovadora, com 54% e 53%, respectivamente. Já em relação à variação tu/você, os
informantes com maior grau de escolaridade empregam a variante inovadora você (53% de
produtividade), e o pronome tu é amplamente difundido na fala dos entrevistados com nível
Fundamental I e II (59% e 76%, respectivamente).
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De acordo com a autora, os contextos de indeterminação favorecem o uso dos
pronomes inovadores a gente e você, e os contextos de determinação favorecem o uso dos
pronomes canônicos nós e tu. Sobre os contextos de determinação, observou-se que o
pronome tu possui predominância em relação a você (com .72 de significância). Os resultados
gerais indicam que, em Concórdia (SC), há uma mudança em tempo aparente, pois as formas
analisadas já fazem parte da gramática de grande parte dos falantes, e os informantes mais
jovens apresentam uso significativo dos pronomes inovadores a gente (.55) e você (.53). A
análise da atitude e o comportamento linguístico dos informantes em relação aos pronomes
tu/você demonstraram que as mulheres apresentam contradição na utilização de tais formas,
pois grande parte afirmou usar mais você do que tu, contudo apenas uma minoria utilizou
mais você, o que revela um novo padrão de prestígio na oralidade de Concórdia, através da
forma você, a qual, entretanto, ainda não alcançou generalidade no uso efetivo, em que
predomina o uso do pronome tu.

3.3.6 Propostas de mapeamento do sistema pronominal brasileiro: Atlas Linguístico do
Brasil, Scherre et al. (2015), Lopes e Cavalcante (2011)

O Projeto Atlas Linguístico do Brasil (ALiB) de caráter nacional tem por objetivo a
construção de um atlas geral do Brasil, que visa apresentar, por meio da cartografia,
informações sobre a língua. De acordo com Cardoso e Mota (2012), a retomada da ideia de
produzir um atlas linguístico nacional ocorreu no Seminário Caminhos e Perspectivas para a
Geolinguística no Brasil (1996) no Instituto de Letras da Universidade Federal da Bahia. A
partir desse momento, estabeleceu-se um Comitê Nacional para coordenar o projeto.
O Atlas Linguístico do Brasil (2014) apresenta cartas linguísticas organizadas de
acordo com o fenômeno apresentado, distribuídas entre cartas fonético-fonológicas,
semântico-lexicais e cartas morfossintáticas, perfazendo um total de 159 cartas linguísticas e
10 cartas introdutórias, com um número total de 1.100 informantes (CARDOSO et al., 2014).
Os dados foram coletados com base em 200 informantes das cinco regiões do Brasil (25
capitais) – Palmas (TO) e Brasília (DF) foram excluídas da análise por terem datas de
fundação recentes, 1989 e 1961, respectivamente. Os informantes foram distribuídos por igual
número no que se refere às faixas etárias (I – 18 a 30 anos, II – 50 a 65 anos), sexo (masculino
e feminino) e escolaridade (nível fundamental e nível universitário). Assim, a produção desse
atlas visa apresentar, a partir de diferentes aspectos, um panorama de uso da língua
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portuguesa no Brasil. Conforme Cardoso e Mota (2012, p. 855), “[...] do ponto de vista
metodológico, o projeto se insere na geolinguística pluridimensional contemporânea,
priorizando não só a variação diatópica, mas também a variação diageracional, diagenérica e
diastrática”.
O uso de tu/você no português brasileiro foi apresentado na questão 24 do questionário
morfossintático do Atlas Linguístico. Os dados apresentados indicam uma tendência à
utilização do pronome você nas diversas regiões brasileiras, como se observa na Figura 2, a
seguir:

Figura 2 - O uso do tu/você no Atlas Linguístico do Brasil

Fonte: Extraído de Cardoso et al. (2014, p. 349).

Verifica-se que o pronome você é amplamente utilizado nas cinco regiões brasileiras,
tendo o uso categórico (realizações em 100%) nas seguintes capitais: Salvador (BA), Vitória
(ES), São Paulo (SP), Goiânia (GO) e Campo Grande (MS). As capitais da região Nordeste
apresentam uso de você em torno de 76-99%, o pronome tu aparece com baixos índices, em
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torno de 25%, exceto em São Luís (MA), local em que esse pronome tem realizações em volta
de 26-50%. As capitais da região Norte: Porto Velho (RO), Manaus (AM) e Boa Vista (RR)
apresentaram maior utilização do pronome você, com frequência em torno de 76-99% e as
outras três capitais analisadas, Macapá (AP), Belém (PA) e Rio Branco (AC) demonstraram
realização do pronome tu em torno de 26-50%; o que indica a existência, nessa região, de uma
polarização entre o uso dos pronomes de 2ª pessoa, com o você tendo seu índice de produção
aumentado deliberadamente. Já a região Centro-oeste apresenta, nas capitais em análise,
índices praticamente categóricos em relação ao pronome você (76-100%). Apenas a capital
Cuiabá (MT) revelou um percentual de uso de tu em torno de 1-25%. As capitais da região
Sudeste também exibiram uma alta frequência de uso do pronome você (76-100%), havendo
apenas a presença do tu, com frequência de 1-25%, nas capitais Belo Horizonte (MG) e Rio
de Janeiro (RJ). A região Sul apresentou os maiores índices de produção do pronome tu em
Porto Alegre (RS), com 76-99% de frequência. Em Florianópolis (SC), com 26-50%, houve
empate com a forma você. Curitiba (PR) demonstrou menor frequência de uso do tu, com
realizações em torno de 1-25%.
Portanto, observa-se que os dados exibidos pelo Atlas Linguístico do Brasil
convergem com os de outros estudos, como os apresentados anteriormente9, que evidenciam
uma grande utilização da forma você no PB. Os resultados apresentados também indicam que
o pronome tu não é apenas restrito às regiões Sul e Norte do país.
Os dados considerados no Atlas Linguístico do Brasil também se assemelham aos
exibidos por Scherre et al. (2015). Os autores reorganizam a proposta de mapeamento da
alternância tu/você no PB apresentada em Scherre et al. (2009), elaborada em seis subsistemas
que levam em conta a concordância feita pelo pronome; os dados utilizados nesse
mapeamento foram extraídos de estudos orientados pela sociolinguística laboviana, com base
em amostras orais. A Figura 3, a seguir, exibe o mapa com subsistemas de tratamento
apresentados pelos autores.

9

Ver seção 3.3.
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Figura 3 - Os subsistemas para referência à 2ª pessoa do discurso no Brasil

Fonte: Extraído de Scherre et al. (2015, p. 142)

De acordo com a Figura 3, o subsistema, só VOCÊ, é de uso restrito a essa forma e
suas variantes, sendo considerado pelos autores como suprarregional; contudo, observa-se que
esse subsistema concentra-se na região Centro-Oeste (Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do
Sul); na região Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais – exceto a cidade de São João da Ponte,
São Paulo – exceto a cidade de Santos); na região Nordeste encontra-se na Bahia –
basicamente Salvador; na região Norte (Tocantins); e na região Sul no Paraná. O subsistema
mais tu com concordância baixa apresenta uso do tu acima de 60% exibindo concordância
menor que 10%, esse subsistema tem representação nas regiões dos extremos Norte e Sul, nos
estados do Amazonas e Rio Grande do Sul, respectivamente.
O subsistema mais tu com concordância alta também apresenta uso majoritário do tu
(acima de 60%), entretanto a concordância feita pelo pronome é maior, evidenciando 40% a
60% de produtividade, tal subsistema é observado na região Norte através do estado do Pará e
na região Sul com o estado de Santa Catarina. Já o subsistema tu/VOCÊ com concordância
baixa indica uma menor produtividade do tu (menor que 60%) apresentando concordância
baixa (menor que 10%), sendo encontrado na região Nordeste (Maranhão e Tocantins) e na
região Sul (Santa Catarina). Enquanto isso, o subsistema tu/VOCÊ com concordância média
(10% a 39%), também pode ser encontrado na região Nordeste, nos estados do Maranhão,

56

Piauí, Ceará, Paraíba e Pernambuco, na região Norte no estado do Amazonas e na região Sul
em Santa Catarina. Por fim, o subsistema VOCÊ-tu sem concordância apresenta o uso de tu
com percentual de 1% a 90% sem concordância, esse subsistema pode ser encontrado na
região Centro-Oeste (Distrito Federal); na região Sudeste (Rio de Janeiro, São Paulo e Minas
Gerais); na região Nordeste (Maranhão e Bahia); e na região Norte (Roraima e Acre). Até o
momento, não houve representação desse subsistema na região Sul. Os autores salientam que
os espaços em branco no mapa, referem-se as localidades que ainda não têm dados
disponíveis ou suficientes para estudo, a saber: Rondônia, Amapá, Rio Grande do Norte,
Alagoas e Sergipe.
Outra proposta de mapeamento dos subsistemas de tratamento no PB é a de Lopes e
Cavalcante (2011), que também apresenta uma releitura de Scherre et al. (2009), segundo as
autoras coexistem no PB três subsistemas de tratamento na posição de sujeito: o primeiro é o
de você exclusivo ou prioritário; o segundo refere-se ao uso de tu preponderante com ou sem
concordância; e o terceiro evidencia o emprego de você/tu. O Quadro 4, a seguir, exibe a
representação dos três subsistemas de tratamento nas regiões brasileiras:

Quadro 4 – Os subsistemas de tratamento na posição de sujeito no PB

Subsistema/Região

Centro-Oeste

Sudeste

Sul

Nordeste

(1) Você

Você

Você

Você

Você

Tu

Tu

Tu

Você/Tu

Você/Tu

Você/Tu

(2) Tu
(3) Você/Tu

Você/Tu (DF)

Você/Tu

Norte

Fonte: Extraído de Lopes e Cavalcante (2011, p. 39)

De acordo com o quadro acima, observa-se a ampla utilização do subsistema de você
encontrado em quatro das cinco regiões brasileiras (Centro-Oeste, Sudeste, Sul e Nordeste);
também pode-se ressaltar a manutenção do pronome tu em três regiões brasileiras (Sul,
Nordeste e Norte); e por fim, nota-se que o subsistema que pode ser encontrado em todas as
regiões brasileiras é o de Você/Tu. Conforme Lopes e Cavalcante (2011), a identificação dos
subsistemas no PB é relevante por duas razões:

Em primeiro lugar, pretendemos mapear em que momento histórico o
pronome você começa a suplantar tu como pronome pessoal sujeito a partir
de um corpus de cartas pessoais. Em segundo lugar, desejamos discutir
como se configurou a implementação de você no restante do quadro
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pronominal, em particular, como complemento verbal direto e indireto
(acusativo, dativo e oblíquo) (LOPES E CAVALCANTE, 2011, p. 40).

Portanto, com base nos trabalhos analisados, verifica-se que o completo mapeamento
do quadro pronominal do PB ainda não pôde ser realizado, contudo os resultados vigentes
indicam que o você é o pronome de 2ª pessoa empregado em grande parte do Brasil, em
concordância com a 3ª pessoa do discurso, e, nos locais em que o pronome tu aparece, este,
apresenta-se com concordância média ou baixa, sendo utilizado com concordância alta apenas
no estado do Pará (região Norte) e Santa Catarina (região Sul).
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3.4 SÍNTESE

Nesta seção, buscou-se contextualizar a variação diatópico-diacrônica entre as formas
de tratamento no PB. Inicialmente, demonstrou-se o percurso histórico das formas
tratamentais do latim ao português; viu-se que no latim o tu e o vós eram utilizados no
singular, sendo o vós referência ao imperador, e, a partir do século IV, esse pronome passou a
ser utilizado no plural para tratamento aos dois imperadores existentes. No século XIII ou
XIV, os pronomes tu e vós, no singular, indicavam intimidade ou cortesia, já o vós, no plural,
denotava indiferença. A forma Vossa Mercê surge nos textos do cronista Fernão Lopes no
início do século XIV para referência ao rei de Portugal, e posteriormente é utilizada para
duques, fidalgos e, no início do século XVI, pela burguesia. A forma vossa alteza passa a ser
adotada para o rei a partir de 1468. O tratamento vossa senhoria primeiramente foi designado
para o rei e, subsequentemente, para fidalgos da nobreza. A lei das Cortesias, promulgada em
1597 por Filipe II, definiu a forma vossa majestade para uso exclusivo do rei e vossa alteza
para príncipes e seus sucessores. Vossa mercê e vossa senhoria alternavam com o vós, sendo
que o tratamento vossa senhoria expressava superioridade em relação ao vossa mercê, este
utilizado pelas classes humildes, que, conforme Nascentes (1956), abreviaram-no em
vossancê, vossemecê, vossecê e, finalmente, você. Menon (2009) salienta a importância de se
reconhecer o período em que uma palavra passa a ser empregada em determinada língua; a
autora afirma que a datação do primeiro registro escrito de você, em português, provém do
século XVII, das obras de Dom Francisco Manuel de Melo (1665).
A análise das formas de tratamento em corpora escritos dos séculos XVI, XVIII, XIX
e XX retrata a inserção do pronome você no quadro pronominal do PB. No século XVI,
apresenta-se o emprego dos pronomes tu e vós, o primeiro utilizado como sinal da relação de
superior para inferior, e o segundo, entre personagens de nível social inferior falando com
superior. O século XVIII aponta para o uso predominante do pronome tu, na primeira metade
desse período, no PE e no PB. No século XVIII, o você foi pronominalizado, tendo sua
implementação expandida no século XIX, período no qual passou por um estágio
intermediário de mudança categorial, de nome para pronome. O século XX indica o avanço da
inserção do você no sistema pronominal brasileiro, sendo utilizado em todas as relações
sociais com concordância à 3ª pessoa do discurso.
Em corpora orais, os trabalhos referentes às localidades das cinco regiões do país
explicitam que a forma você é amplamente utilizada em todo o Brasil. Entretanto, em
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contrapartida o pronome tu também demonstra vitalidade em algumas cidades brasileiras,
sendo preponderantemente empregado fazendo concordância ao verbo na 3ª pessoa do
discurso.

PARTE III
Uma perspectiva sócio-histórica do português brasileiro
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4 SOBRE A SÓCIO-HISTÓRIA DO PORTUGUÊS BRASILEIRO

Esta seção tem por objetivo abordar, brevemente, a formação sócio-histórica do PB.
No item 4.1, retratam-se fatores relevantes sobre a constituição histórica do PB; em 4.2,
apresentam-se aspectos da polarização sociolinguística existente no Brasil; e, em 4.3, discutese a importância de corpora para o estudo do PPB.

4.1 PORTUGUÊS BRASILEIRO: ALGUNS ASPECTOS SOBRE A SUA FORMAÇÃO E
TRAJETÓRIA

A história do PB revela-se ampla, por isso ainda é necessário reconstruí-la levando em
conta os diferentes processos ocorridos na sua formação. Mattos e Silva (2004) afirma que,
mesmo passados quase cinco séculos, ainda é preciso recompor com o máximo de detalhes
possíveis, o decurso do encontro, ocorrido de forma desigual no Brasil, entre a língua do
colonizador português, as inúmeras línguas indígenas, africanas e, posteriormente, as línguas
de imigrantes. Conforme a autora, torna-se fundamental observar que, para uma história do
PB, “[...] muitas histórias têm de ser reconstruídas para que se venha a ter uma história do
diversificado português brasileiro, inexoravelmente nascido do encontro da ‘linguagem
adulterada de negros e índios’ e da koiné portuguesa, além de outras línguas aqui chegadas”
(MATTOS E SILVA, 2004, p. 12). Sendo assim, observa-se a presença de diversas línguas no
território brasileiro no período de sua formação. Essa diversidade linguística, juntamente com
outros fatores sociais refletirá na formação da língua a ser estabelecida no Brasil. A autora
salienta que o PB resulta do multilinguismo existente no território, aliado a cinco fatores
sócio-históricos, a saber:

A. a demografia histórica do Brasil do século XVI ao XIX;
B. a mobilidade populacional dos africanos e afro-descendentes no Brasil
colonial e pós-colonial;
C. a escolarização ou sua ausência do século XVI ao XIX;
D. as reconfigurações socioculturais, políticas e linguísticas ao longo do
século XIX. (MATTOS E SILVA, 2004, p. 125).

Sobre a demografia histórica, baseando-se nos dados apresentados por Alberto Mussa
(1991), Mattos e Silva (2004) afirma que, ao longo do período colonial e ainda no pós-
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colonial, prevaleceram etnias não brancas, cerca de 70%, enquanto a etnia branca
representava aproximadamente 30% da população, o que revela um ambiente de grande
diversidade linguística, no qual a língua do colonizador possuía parcela minoritária de
falantes. Ao abordar a mobilidade populacional dos africanos, a autora concentra a sua análise
na obra de Kátia Mattoso (1990 [1979]) e afirma que a população africana e afrodescendente
era majoritária no período colonial e até a metade do século XIX – a parcela “[...] ‘sem voz’
da população a expandir o português geral brasileiro, [...] uma das bases do português
brasileiro popular ou vernáculo” (MATTOS E SILVA, 2004, p. 127). Sobre o fator
escolarização, partindo dos dados apresentados por Houaiss (1985), em fins do século XVIII,
apenas 0,5% da população do Brasil era letrada; contudo, entre 1890 e 1920, há um aumento
em relação à taxa de escolarizados no país, que, na segunda década do século XX, passa a
25% da população; sendo que, na década de 1990, apenas 10% da população consegue
avançar ao nível superior. Logo, Mattos e Silva (2004), ao avaliar os impactos da
escolarização precária na história do PB considera que as normas10 vernáculas apresentam o
genuíno português brasileiro. Ao tratar sobre as reconfigurações socioculturais, políticas e
linguísticas no decorrer do século XIX, a autora afirma que:

Do ponto de vista linguístico, pode-se dizer que havia, ao longo do Brasil
colonial, um multi/bilinguismo generalizado, principalmente entre a
população africana e afro-descendente e a lusitana e luso-descendente,
reduzidas, certamente, a certas comunidades as línguas indígenas. No século
XIX, se pode dizer que o multi/bilinguismo se torna localizado,
caracterizando certas áreas brasileiras, mas já com outra configuração: as
línguas dos imigrantes no Sudeste/Sul e as línguas indígenas,
principalmente, no Centro-oeste e na Amazônia, onde se concentraram os
indígenas remanescentes. (MATTOS E SILVA, 2004, p. 132).

Percebe-se, portanto, que há diversas razões a serem consideradas para uma análise da
formação do PB. A visão de Rosa Virgínia Mattos e Silva, grande estudiosa da língua
portuguesa no Brasil, revela que os fatores sócio-históricos passados e presentes fazem com
que o PB seja, portanto, “[...] na heterogeneidade complexa e mestiça [...] fruto renovado do
português europeu”, ou seja, uma língua marcada, de diferentes formas, pelos múltiplos
fatores linguísticos e sociais presentes no seu desenvolvimento.

10

De acordo com a autora, Lucchesi (1994) revela que o português brasileiro não é somente heterogêneo e
variável, como também plural e polarizado: “[...] Define, dentro do diassistema heterogêneo do português
brasileiro, dois sistemas igualmente heterogêneos, daí a pluralidade e a polarização, que designará por norma
culta e norma vernácula” (MATTOS E SILVA, 2004, p. 49).
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A forte divisão social e a situação de multilinguísmo vivida no período de colonização
do Brasil, também refletiu no uso da língua corrente no território brasileiro, gerando uma forte
polarização entre a língua do colonizador e a da população comum. A seguir, serão
apresentados alguns aspectos que definem essa polarização presente até os dias atuais.

4.2 A POLARIZAÇÃO SOCIOLINGUÍSTICA DO BRASIL: PORTUGUÊS CULTO VERSUS
PORTUGUÊS POPULAR

A realidade linguística do Brasil é marcada pela forte distinção entre classes sociais,
fato que decorre desde o período da colonização do território a partir da forte exclusão e
exploração da população indígena e africana, essa segregação deu origem a uma extrema
clivagem social, que se reflete no uso da língua de uma população que convive no mesmo
território, mas não tem acesso aos mesmos bens de consumo ou direitos de cidadania.
Lucchesi (2001) afirma que do século XVI ao início do século XIX, tem-se nos centros
urbanos uma elite colonial que buscava preservar a língua e os costumes advindos da
metrópole portuguesa; enquanto, do outro lado, especialmente no interior do território,
encontrava-se a grande parcela da população com poucos recursos econômicos, que
adquiriam a língua portuguesa em uma situação irregular de aprendizagem, desse modo, sob
“[...] ásperas condições, a língua portuguesa se foi disseminando entre a população pobre, de
origem predominantemente indígena e africana, nos três primeiros séculos da história do
Brasil” (LUCCHESI, 2001, p. 102).
Logo, esse cenário deu origem a configuração das duas grandes vertentes do português
brasileiro: a norma culta e a norma popular, sendo a primeira resultante da língua utilizada
pela elite colonial que obtinha acesso aos meios de escolarização, e a segunda sendo oriunda
do uso da grande parcela da população, sem acesso à educação escolar e direitos básicos de
cidadania, tendo ainda refletido na língua a diversidade ocorrida em razão do contato
linguístico entre povos distintos. O conceito de norma linguística é definido por Lucchesi
(1994, 2001, 2002, 2015) com base em Labov (1974), a partir do conceito de comunidade de
fala11; segundo Lucchesi (2006) a caracterização do conceito de norma linguística está
atrelada ao compartilhamento de um conjunto de regras para uso da língua em uma

Os limites da comunidade de fala consistem na “[...] avaliação subjetiva dos usos lingüísticos que seria comum
aos indivíduos de uma mesma comunidade [...] ou seja, um padrão lingüístico ideal que orienta o comportamento
de todos os seus membros” (LUCCHESI, 2006, p. 89).
11
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determinada comunidade de fala, que inclui um sistema de avaliação subjetiva em relação ao
emprego de variantes linguísticas e da mudança linguística, sendo resultado da presença de
diferentes normas linguísticas no seio de uma mesma comunidade de fala.
A compreensão de uma realidade linguística polarizada já havia sido exposta por Silva
Neto (1950), que de acordo com Lucchesi (2001), através do seu conhecimento em relação a
história da língua portuguesa, trouxe à tona declarações históricas que evidenciavam
mudanças linguísticas do tipo crioulizantes ocorridas no PB desde o período colonial até
meados do século XX; conforme o autor:

Se não é possível determinar com absoluta segurança a intensidade desses
processos crioulizantes e a sua repercussão para a língua do país como um
todo, o certo é que o português sofreu profundas alterações ao ser adquirido
inicialmente pelos índios aculturados, e posteriormente por contingentes
cada vez mais expressivos de escravos trazidos da África, desencadeando um
processo de transmissão lingüística irregular que marcou decisivamente a
formação das atuais variedades populares da língua portuguesa no Brasil
(LUCCHESI, 2001, p. 104).

Assim sendo, à medida que o português era adquirido como segunda língua pela
população que não tinha acesso a uma educação formal e vivia marginalizada socialmente,
esse modelo, passou a ser o padrão de língua materna dos descendentes dessa população, e
com isso, a língua aprendida nesse processo continha diversas alterações em sua estrutura
gramatical, resultado de transferências de outras estruturas linguísticas. Esse processo também
é conhecido como transmissão linguística irregular12.
Contudo, Lucchesi (2015) afirma que em fins do século XIX, com o fim da escravidão
africana, e no início do século XX com a introdução de milhares de imigrantes no Brasil, esse
cenário acarretou uma redução entre as diferenças étnicas da polarização linguística; porém os
processos de urbanização e escolarização, instituídos a partir da década de 30 do século XX,
estabeleceram os traços atuais da polarização sociolinguística brasileira. Além disso, o
desenvolvimento tardio e subordinado ao capitalismo gerou uma difusão restrita ou
insuficiente da norma linguística prestigiada (norma culta), enquanto as camadas populares,

Conforme Lucchesi (2015, p. 95), “[...] A formulação do conceito de transmissão linguística irregular tem por
objetivo estender o escopo das mudanças que afetam a estrutura gramatical da língua em situações de contato
massivo, para além da pidginização e da crioulização típicas. Nessa perspectiva, o processo de formação de uma
variedade linguística em situação de contato é concebido como variável em seus resultados, em função da
gradação nos valores de certas variáveis sociais que o estruturam, de modo que o seu resultado pode não ser um
pidgin ou um crioulo, mas apenas uma variedade da língua que prevalece na situação de contato, com alterações
em sua estrutura gramatical.”
12
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vivendo em ambientes de miséria e subdesenvolvimento nos grandes centros urbanos,
juntamente com os migrantes rurais, resguardaram em sua maior parte, os costumes e a
linguagem do campo, ao mesmo tempo em que foram sobrecarregados pelos meios de
comunicação de massas que prestigiam a cultura das metrópoles urbanas e a modalidade culta
da língua, empregada pelos “bem-educados”; por outro lado, a modalidade linguística
realizada pelos membros de classes sociais inferiores é estigmatizada, sendo apontada como
um “desvio” ou uma corrupção da norma padrão. Em vista disso, Lucchesi (2015) salienta
existir no complexo diassistema do português brasileiro uma oposição entre norma linguística
culta (português culto brasileiro) e a norma linguística popular ou vernácula (português
popular brasileiro); Mattos e Silva (2004) aponta que através da evolução dos estudos
linguísticos e da contribuição na área, de disciplinas como história, antropologia e sociologia
não é mais possível a concordância com pareceres tradicionais, como variante padrão ou
língua ideologicamente prestigiada, pois, conforme a autora, uma interpretação em
consonância com a história social do Brasil revela que nas variantes populares, mas não
exclusivamente nessas, os traços inovadores ou simplificadores, com referência ao PE, na
esfera sintática ou fônica, referem-se à forma em que o português foi assimilado pela maioria
da população, sem acesso à escolarização, no período da colonização, assim “[...] A
polarização sociolinguística marca o português brasileiro e, sem dúvida, reflete a nossa
história passada e que se projeta no presente” (MATTOS E SILVA, 2004, p. 107).
A seguir, apresenta-se a importância de materiais que forneçam vestígios para a
formação sócio-histórica do português popular no Brasil.

4.3 A RELEVÂNCIA DE CORPORA PARA INDÍCIOS DO PORTUGUÊS POPULAR
BRASILEIRO

A partir dos estudos linguísticos contemporâneos, observa-se em relação ao PB uma
necessidade de recompor a sua história, que não é única, pois como se sabe o PB abarca uma
distinção entre normas vernáculares (português popular) e as normas cultas (português culto).
Assim sendo, no intuito de recompor a história dessas duas vertentes, Mattos e Silva (2008b)
sugere pautas de pesquisas que consideram a pluralidade e a heterogeneidade do PB, fazendose necessário reconhecer vias distintas de investigação para a reconstrução do passado do
português culto e do português popular. Sobre este último, a autora afirma que se fez e se faz,
nem tanto quanto antes, através da oralidade, e por esse motivo, a reconstrução da sua história
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é diferente da recomposição histórica do português culto, que foi concebido em uma tradição
escrita. Portanto, a partir da análise de fatores históricos e sociais, a autora afirma que o PPB
tem como antecedente histórico o português geral brasileiro, constituído na oralidade através
do contato entre as línguas indígenas, africanas e o português europeu. Logo, a investigação
do percurso histórico dessa variedade linguística deve ser feita com base em uma
metodologia, descrita pela autora como arqueológica, na qual, se aplica inúmeras evidencias
certificadas pelas teorias do contato linguístico e da história social do Brasil, no intuito de
chegar a delimitações relevantes, sendo esse processo semelhante ao sucedido na reconstrução
do “latim vulgar”.
Desse modo, o estudo sobre as variantes populares do PB não deve incluir apenas as
urbanas, mas também, as variantes rurais presentes em todo o território brasileiro, articulando
os usos do presente com os usos do passado dessas comunidades. A partir desse
levantamento, torna-se possível ultrapassar as pesquisas que retratam “influências” africanas e
indígenas no português do Brasil. Mattos e Silva (2008b) também relata a necessidade de se
analisar o contexto socioeconômico brasileiro, visto que, de acordo com a história social, a
língua predominante foi adquirida pelas famílias de origem não europeia, através da oralidade
e sem o efeito da normativização, o que deu origem a formas que configuram o PPB. Para o
estudo de tais formas, Barbosa (2006) afirma que são de extrema importância os materiais que
exibem uma escrita que se assemelhe a oralidade:

[...] chamamos escrita cotidiana, aquela menos opaca a aspectos da
oralidade. Para irmos além das sensações, um dos caminhos de verificação
empírica é tentar encontrar dados que façam recuar no tempo, em fenômenos
variáveis, o registro escrito de variantes comuns, hoje, na oralidade. Outro
caminho de confirmação desse caráter menos artificial pode ser tentar
identificar estratégias de fragmentação vinculadas à oralidade³ (BARBOSA,
2006, p.25).

Assim, materiais que forneçam indícios da oralidade de sincronias passadas é muito
significativo para os estudos no âmbito da linguística histórica e da filologia; dessa forma,
reconstruir o passado do PPB, torna-se uma tarefa difícil em razão da raridade de documentos
expressivos, mas não é uma questão impossível, posto que, tais materiais produzidos por
aqueles que não empregavam a norma culta da língua, evidenciam marcas da variedade
utilizada por esses segmentos sociais, o que proporciona circunstâncias para se desvendar
vozes que foram silenciadas no decorrer da história social brasileira. Barbosa (2006) também
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destaca que as pesquisas com corpora representativos do PB nos séculos XVIII, XIX e XX
avançaram nos últimos anos, contudo o autor aponta os principais empecilhos para se
constituir uma amostra de sincronias passadas, a saber:

a) reconhecer se os textos realmente são autógrafos;
b) a naturalidade dos redatores;
c) a tradição discursiva a qual recorreram;
d) o controle do sexo dos redatores;
e) grande quantidade de volume dos documentos, para estudo diacrônico;
f) edição de textos de diferentes partes do Brasil de acordo com os mesmos critérios;
g) confrontar textos impressos a manuscritos; e
h) trabalhar com tipologias diferenciadas e controle de elementos de uma escrita cotidiana.

Então, dentre os critérios selecionados, o autor ressalta, os que indicam a propriedade
da escrita de determinado grupo social em determinada época, sendo a escrita cotidiana o
mais próximo que a realidade escrita revela da oralidade, podendo exibir práticas de uso
vernáculas de uma dada comunidade. Um outro conflito resultante dos padrões da cultura
escrita de determinada época, reside no fato de saber reconhecer o que fazia parte dos hábitos
linguísticos dos missivistas e o que era colocado apenas no papel. Em razão desse conflito,
Barbosa (2006) recomenda a observação de três estratégias que visam amenizar esse
confronto: “1) reunir, quando possível, informações sobre o perfil sócio-cultural de cada autor
[...] 2) examinar gramáticas e manuais de cada período [...] 3) identificar redatores inábeis ou
pouco hábeis por meio de marcas paleográficas e supragráficas” (BARBOSA, 2006, p. 28).
Em relação a terceira estratégia, espera-se encontrar nos produtos gráficos de redatores
inábeis ou pouco hábeis um maior índice de marcas da oralidade na sua grafia, o que faz
desses documentos verdadeiros tesouros para o estudo histórico de variedades, que por muito
tempo foram deixadas de lado, sendo consideradas como erros ou equívocos, e que a partir de
pesquisas contemporâneas, revelaram-se a sistematicidade e os fatores condicionantes para os
usos distintos da variedade linguística brasileira.
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4.4 SÍNTESE

Nesta seção, apresentaram-se algumas considerações sobre a formação sócio-histórica
do PB e a sua relação com a polarização sociolinguística recorrente na realidade do território
brasileiro. No que se refere à formação da língua portuguesa no Brasil, observou-se a
necessidade de recomposição de várias histórias, para assim, ser possível abarcar a
configuração do heterogêneo PB, resultado do multilinguísmo generalizado e de fatores sóciohistóricos específicos.
Desse modo, a exclusão social sofrida pela maioria da população que era
majoritariamente indígena e africana, no período colonial, que não obteve acesso à educação
formal e qualidade de vida, e ainda foi obrigada a aprender uma língua em situação irregular
de aprendizagem, tais fatos contribuíram para a formação de uma variedade de português
distinta da variedade europeia, tendo esse cenário, sido a base da configuração das duas
grandes vertentes do PB: a norma culta e a norma popular. Assim, para o estudo histórico,
especialmente desta última, propagada com base na oralidade, faz-se necessário encontrar
documentos que denotem indícios do PPB em tempos pretéritos, sendo os materiais que
indiquem uma escrita cotidiana, principalmente os de redatores inábeis ou pouco hábeis, os
corpora mais desejados para o estudo histórico dessa vertente, pois, podem apresentar na
escrita uma forte presença de marcas da oralidade.

PARTE IV
Pressupostos teórico-metodológicos
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5 PRINCÍPIOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS

Nesta seção, serão apresentados os pressupostos que embasaram a análise quantitativa e
qualitativa ao longo deste trabalho. Em 5.1, abordam-se os princípios teóricos e metodológicos no âmbito da teoria da variação e mudança linguística; em 5.2, expõe-se a
dicotomia entre o Poder e Solidariedade, apresentada por Brown e Gilman (1960); em 5.3,
retrata-se a Teoria da Polidez, de Brown e Levinson (1987); no item 5.4, serão abordados
aspectos do gênero carta e as Tradições discursivas; em 5.5, apresenta-se o corpus em estudo;
e, em 5.6 as estratégias em análise.

5.1 TEORIA DA VARIAÇÃO E MUDANÇA LINGUÍSTICA

A

sociolinguística

definida

por

Labov

(2008

[1972])

é

denominada

de

“Sociolinguística variacionista”, “Sociolinguística quantitativa” ou, ainda, “Teoria da
variação”, por possuir uma metodologia refinada que proporciona ferramentas ao pesquisador
para elencar variáveis, coletar, codificar dados linguísticos, como também mecanismos
computacionais para análise do fenômeno desejado. Foi no Simpósio Directions for
Historical Linguistics, ocorrido na Universidade do Texas em 1966, numa comunicação, que
Weinreich, Labov e Herzog apresentaram o texto que impulsionou os estudos sobre a
mudança na história das línguas, denominado: Empirical Foundations for a Theory of
Language Change (Fundamentos empíricos para uma teoria da mudança linguística). O
simpósio, organizado pelos linguistas Winfred P. Lehmann e Yakov Malkiel, tinha como
propósito revitalizar os trabalhos no âmbito da linguística histórica. As pesquisas apresentadas
no simpósio foram reunidas pelos organizadores no livro Directions for Historical
Linguistics: A Symposium, publicado em 1968.
O trabalho de Weinreich, Labov e Herzog (1968) deu início aos estudos que defendem
os princípios de uma heterogeneidade ordenada na língua, cujo principal expoente é o
linguista William Labov, o qual, posteriormente, na obra intitulada Padrões sociolinguísticos
(Sociolinguistic patterns, 1972), apresenta uma abordagem centralizada no uso da língua no
interior da comunidade de fala. O autor afirma que, inicialmente, resistiu à utilização do termo
“sociolinguística”, por considerar que não existe teoria linguística ou língua que não seja
social. Labov propõe um modelo de análise da variação dentro de um esquema formal de
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regras variáveis, especialmente a partir dos seus estudos sobre a variação fonética de /ay/ e
/aw/ na ilha de Martha’s Vineyard, que considerou as diversas regiões, faixas etárias, grupos
profissionais e étnicos, e revelou os fatores sociais que afetaram diretamente a mudança
sonora na ilha, como também os estudos da estratificação social do (r) em três lojas de
departamento da cidade de Nova York, selecionadas pelos níveis de preços dos seus produtos,
pois, de acordo com o autor, “[...] no topo, no meio e na base da escala de preços e de moda,
poderemos esperar que os clientes sejam socialmente estratificados” (LABOV, 2008 [1972],
p. 65). De acordo com Tarallo (1986, p. 7), “[...] foi, portanto, William Labov quem, mais
veementemente, voltou a insistir na relação entre língua e sociedade e na possibilidade, virtual
e real, de se sistematizar a variação existente e própria da língua falada”. Com isso, o autor
cria um modelo de análise que será utilizado por pesquisadores de diversos países para o
estudo da língua.
A pesquisa sociolinguística busca analisar a estrutura e a evolução da língua na
comunidade de fala, dentro da qual ocorre a variação, motivo pelo qual toda língua é
heterogênea. Segundo Labov, “[...] uma comunidade de fala não pode ser concebida como um
grupo de falantes que usam todos as mesmas formas; ela é mais bem definida como um grupo
que compartilha as mesmas normas a respeito da língua” (LABOV, 2008 [1972], p. 188).
Nesse sentido, esta pesquisa insere-se no campo da Linguística Histórica sóciohistórica, conforme Mattos e Silva (2008a), que considera os fatores extralinguísticos ou
sociais e os intralinguísticos, e da análise através do aparato metodológico da Sociolinguística
Variacionista defendida por Labov (2008 [1972]), na qual o social é concebido como um
contexto importante na constituição linguística, de modo que a língua é vista como um
conjunto de regras mutáveis que possui uma estrutura ordenada na comunidade de fala, e as
relações sociolinguísticas são fatores condicionantes nas ocorrências de variação e mudança
linguística. Conforme o autor:

A variação no comportamento linguístico não exerce, em si mesma, uma
influência poderosa sobre o desenvolvimento social, nem afeta drasticamente
as perspectivas de vida do indivíduo; pelo contrário, a forma do
comportamento linguístico muda rapidamente à medida que muda a posição
social do falante. Essa maleabilidade da língua sustenta sua grande utilidade
como indicador de mudança social (LABOV, 2008 [1972], p. 140).

Por essa razão, procura-se observar quais fatores linguísticos e sociais condicionam a
variação entre as formas de referência à segunda pessoa nas cartas de sertanejos baianos. Para
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a constituição da sócio-história do PB, especialmente em sua vertente popular, faz-se
necessário o estudo de sincronias passadas, cuja fonte são os documentos escritos. Contudo,
verifica-se uma grande produção escrita em relação ao português culto e uma falta muito
grande de documentação no que tange ao português popular. Nesse sentido, Barbosa (2006)
afirma que a produção de inábeis em estudos de sincronias passadas é extremamente
relevante, principalmente por apresentar marcas da oralidade na escrita.
Com isso, a amostra em análise, representativa de localidades rurais baianas do século
XX, produzidas por redatores em nível incipiente de aquisição da escrita, revela-se
característica da variedade PPB e atende à agenda do projeto Para a História do Português
Brasileiro (PHPB), elaborada com base em três aspectos: (i) constituição de corpora
diacrônicos do português brasileiro; (ii) estudo sobre a história social linguística do Brasil;
(iii) estudos linguísticos (MATTOS E SILVA, 2002). Santiago (2012) atendeu aos três
aspectos de análise, ao editar e investigar o corpus em questão, demonstrando marcas de
inabilidade na escrita alfabética em vários planos. O presente estudo contempla dois aspectos
da agenda: o segundo (ii) por abordar a sócio-história dos missivistas na análise, e o terceiro
(iii) por demonstrar um estudo linguístico a partir das formas de tratamento em referência à
segunda pessoa do discurso no corpus em questão. A subseção, a seguir, aborda os princípios
que regem a dicotomia entre Poder e Solidariedade, definida por Brown e Gilman (1960).

5.2 A RELAÇÃO ENTRE PODER E SOLIDARIEDADE PROPOSTA POR BROWN E
GILMAN (1960)

A semântica do Poder e Solidariedade elaborada por Brown e Gilman (1960) é
amplamentente utilizada nos estudos sobre formas de tratamento, por demonstrar como os
papéis sociais estão intimamente relacionados ao uso de determinadas formas linguísticas e,
assim, possibilitar a compreensão sobre como a sociedade está estruturada.
Os autores salientam a evolução dos pronomes de tratamento em algumas línguas
indo-europeias, especialmente o inglês, o francês, o italiano, o espanhol e o alemão. Para os
autores, o emprego de determinada forma tratamental é vinculado a relações sociais que
podem ser de Poder ou Solidariedade. Os autores afirmam ainda que atualmente, no inglês,
utiliza-se apenas um pronome para o tratamento “you”, enquanto em outros idiomas, como
francês, alemão, italiano e espanhol, ainda se utilizam dois pronomes que estão relacionados à
semântica do poder ou da solidariedade. Brown e Gilman (1960) partem do sistema herdado
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do latim, em que o pronome Tu – T, utilizado no singular, possuía um caráter íntimo e o
pronome Vous – V, inicialmente empregado no singular para referência ao imperador,
demonstrava tratamento cerimonioso.
Conforme Brown e Gilman (1960), um indivíduo pode exercer poder sobre o outro até
o ponto em que seja possível dominar suas atitudes:

[...] Power13 is a relationship between at least two persons, and it is
nonreciprocal in the sense that both cannot have power in the same area of
behavior. The power semantic is similarly nonreciprocal; the superior says
T14 and receives V. (BROWN; GILMAN, 1960, p. 255).

Os autores apontam haver na sociedade muitas bases de poder/força: as físicas, como
bens, idade, sexo; e as institucionais, como a igreja, o Estado, o exército ou a família. No
século XV, na literatura italiana, conforme Grand (1930), os cristãos exprimiam Tu para os
turcos e judeus e recebiam destes Vós. De acordo com os autores, o uso do pronome em uma
relação de poder é assimétrico, ou seja, não recíproco, em que o maior recebe Vós e o menor
Tu. Na fala europeia, o Vós de respeito/cortesia adentrou como forma de referência à principal
autoridade do Estado e, de maneira geral, aos poderes que se localizam dentro desse núcleo.
Sendo assim, Brown e Gilman (1960) apontam que, ao longo de muitos séculos, o uso de T e
V em francês, inglês, italiano, espanhol e alemão seguiu a regra: T e V utilizados para pessoas
de níveis sociais distintos; e T ou V recíprocos, ou seja, entre pessoas de mesmo nível social.
Primordialmente, não havia regra de diferenciação pronominal entre as pessoas de
níveis sociais equivalentes, entretanto, progressivamente, emergiu uma característica que
distinguia os pronomes, T de intimidade e V de formalidade, distinção à qual os autores
denominaram Semântica da Solidariedade. As normas de solidariedade são simétricas ou
recíprocas. O uso do V torna-se mais provável à medida que a solidariedade diminui,
enquanto o uso do T pode ser compreendido a partir da frequência de contato ou por
finalidades em comum. Portanto, o conceito de solidariedade surge nos pronomes europeus
como um recurso para diferenciar o tratamento entre indivíduos da mesma esfera social.
Assim, neste estudo, utilizou-se a divisão da sociedade proposta por Brown e Gilman (1960) e
Tradução nossa: “[...] Poder é uma relação existente entre, no mínimo, duas pessoas. É uma força não
recíproca na medida em que não é possível que ambas as pessoas exerçam a mesma quantidade de poder sobre
os mesmos comportamentos. De maneira similar, a força semântica é não recíproca; o superior fala T e recebe
V.” (BROWN; GILMAN, 1960, p. 255).
14
Os autores utilizam T e V para seguir os modos latinos Tu e Vos, propondo caracterizar genericamente os
pronomes íntimos e de polidez, respectivamente, em qualquer língua.
13
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a readaptação terminológica dos eixos sociais proposta por Lopes (2001): quando a relação se
estabelece entre alguém que tem menos poder para o outro que é hierarquicamente superior,
tem-se uma relação assimétrica ascendente; nas relações inversas, tem-se uma relação
assimétrica descendente; e nas relações entre componentes do mesmo grupo social, nas quais
não se evidencia uma hierarquia, ocorre relação simétrica.

5.3 A TEORIA DA POLIDEZ DE BROWN E LEVINSON (1987)

A teoria da polidez, apresentada por Brown e Levinson (1987), inspira-se nos
conceitos de face apresentados por Goffman (1967). Conforme os autores, a face diz respeito
à autoimagem, que, numa situação de interação social, apresenta-se vulnerável e tende a ser
preservada pelos interlocutores. Sendo assim, esse conceito retrata dois aspectos interrelacionados:

(i) Face positiva: compõe-se através da preservação da autoimagem, ou seja, da imagem
positiva dos interlocutores numa situação comunicativa. O desejo de ser compreendido e
aceito socialmente.

(ii) Face negativa: diz respeito aos territórios, resguardo pessoal, ou seja, liberdade de ação e
liberdade de não ser subjugado. Preservação pessoal.

De acordo com Brown e Levinson (1987), apesar de o “conteúdo” das faces ser
distinto a depender da cultura em que os interlocutores estejam inseridos, o desejo de
preservação da autoimagem (ou imagem pública) e das ações em uma interação social é
característica universal. Com isso, os autores atribuem à face negativa a carência apresentada
por cada indivíduo, a fim de não ter as suas ações impedidas ou contrariadas por outros; e à
face positiva, a necessidade que cada um possui de ter a sua personalidade e desejos
admirados por alguém. Sendo assim, o desejo de preservação das faces em uma interação
social pode ser ameaçado através de atos de fala, atribuídos na enunciação verbal, que se
constituem em atos ameaçadores às faces (doravante, AAF) dos interlocutores, a saber:
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a)

Atos que ameaçam a face positiva do emissor: ações que apresentam auto-humilhação,
admissão de erro, incompetência ou fraqueza, autocrítica, pedidos de desculpa, etc.

b)

Atos que ameaçam a face negativa do emissor: ações que colocam em risco a autonomia
ou o território do emissor, como uma promessa, expressar gratidão, aceitação do
agradecimento,

aceitação

de

ofertas,

confissões,

admissões

de

culpa

ou

responsabilidade, falta de controle do riso ou lágrimas, entre outras.

c)

Atos que ameaçam a face positiva do destinatário: atos em que o locutor não demonstra
preocupação com os sentimentos ou desejos do interlocutor, através de expressões de
desaprovação, crítica, desprezo ou ridicularização, reclamações e repreensões,
acusações, insultos, etc.

d)

Atos que ameaçam a face negativa do destinatário: predizem algum ato no futuro e
incluem pressionar o interlocutor através de ordens e solicitações, sugestões, conselhos,
lembretes, ameaças, avisos, perguntas indiscretas, entre outros.

Percebe-se que alguns atos ameaçam tanto a face positiva quanto a face negativa dos
interactantes, demonstrando o conflito existente numa situação comunicativa, em que, a todo
o momento, as faces dos interlocutores apresentam-se ameaçadas. Assim, no processo de
interação social, surge uma necessidade de preservação das faces em exposição. Para isso, os
envolvidos no processo utilizam estratégias que minimizam os efeitos dos atos de ameaça às
faces. Dentre as estratégias, os autores apresentam cinco: na primeira, o AAF pode ser feito
de maneira direta e sem ação compensatória, ou seja, o falante assume a intenção do seu ato
de fala; na segunda, de forma indireta com compensação, o falante evita pressionar o
interlocutor, preocupa-se em não afetar a face negativa do outro; a terceira, com base na
polidez positiva, que diz respeito à face positiva, à autoimagem, e baseia-se na expectativa de
reciprocidade: havendo diminuição de atos impositivos, os traços de personalidade são
conhecidos e apreciados, e os interlocutores compartilham pertencimento ao mesmo grupo; na
quarta, os AAF baseados nas estratégias de polidez negativa, que se referem à garantias de
que o locutor reconhece e respeita a face negativa do interlocutor (território), apresenta
formalidade e contenção, especialmente aos aspectos restritos à autoimagem, há uma distância
social entre os interactantes; a quinta estratégia corresponde simplesmente à não realização do
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AAF do interlocutor: “Don't do the FTA”, isto é, evita-se o conflito, contudo o locutor não
consegue alcançar a comunicação desejada.
Dessa forma, no intuito de avaliar a gravidade de um AAF, Brown e Levinson (1987)
apresentam os seguintes fatores a serem considerados em determinada cultura: a distância
social (D) entre os interlocutores, numa dimensão social simétrica; o poder relativo (P), ou
seja, a assimetria entre os interactantes; e o grau de imposição (G) do ato em uma cultura
específica. Assim, a proporção de um AAF pode ser calculada através de uma base somativa
simples entre os fatores analisados (D + P + G). Tendo em vista que as três dimensões
analisadas contribuem para a intensidade de um AAF, o indivíduo pode escolher estratégias,
como as mencionadas anteriormente, no intuito de amenizar os AAF e alcançar os propósitos
almejados em uma situação comunicativa.
Assim como no estudo de Marcotulio (2010), acredita-se que as formas de tratamento
podem funcionar como estratégias de atenuação dos AAF, agindo como recursos de polidez
positiva ou de polidez negativa. Conforme o autor, em referência às relações sociais,
“[...] a polidez positiva atua como um acelerador social, ao passo que a polidez negativa atua
como um freio social, aumentando ou diminuindo a distância social entre os participantes
desconsiderando o AAF” (MARCOTULIO, 2010, p. 71).
O trabalho de Brown e Levinson (1987), apesar de ser muito utilizado em estudos no
âmbito da sociopragmática, também foi alvo de críticas. Silva (2012), como também
Marcotulio (2010), aborda a posição de Kerbrat-Orecchioni (2005/2006) sobre a teoria da
polidez de Brown e Levinson (1987). A autora questiona alguns conceitos apresentados pelos
autores e afirma que alguns atos de fala não têm apenas a função de ameaçar, pois também
podem valorizar a face. Silva (2012), citando Kebrat-Orecchioni (2006), afirma que, para a
autora, há “[...] um caráter ‘pessimista’ deste modelo, que considera todos os atos linguísticos
como um verdadeiro ‘campo minado’, fonte constante de ameaça à face negativa e/ou
positiva.” (SILVA, 2012, p. 47).
Nesta pesquisa, decidiu-se trabalhar com teorias pragmáticas como a Teoria da
Polidez, examinada nesta seção, e a Teoria do Poder e Solidariedade (BROWN; GILMAN,
1960), no intuito de averiguar o emprego das formas de tratamento pelos redatores das cartas.
O corpus analisado é formado por missivas, relativas à esfera privada, escritas ao longo do
século XX (1906-2000), que abordam diversos assuntos. Entretanto não se pretende analisar
todas as estratégias de polidez apresentadas pelos autores. O foco recai sobre a utilização das
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formas tratamentais como reflexo das relações sociais em que os remetentes e destinatários
encontram-se inseridos.

5.4 O GÊNERO CARTA E AS TRADIÇÕES DISCURSIVAS

De acordo com Bakhtin (1997), a língua escrita, em cada fase de seu desenvolvimento,
é marcada pelos gêneros do discurso. Para o autor, o estudo da diversidade dos gêneros do
enunciado, nos diferentes domínios sociais, é de fundamental importância para todas as áreas
da linguística e da filologia, visto que uma pesquisa em torno de uma produção linguística
concreta trabalha com enunciados concretos escritos e orais, os quais estão interligados aos
diversos campos da comunicação humana. A análise de fatos linguísticos da língua torna-se
possível a partir de tais produções, como: “[...] crônicas, contratos, textos legislativos,
documentos oficiais e outros, escritos literários, científicos e ideológicos, cartas oficiais ou
pessoais, réplicas do diálogo cotidiano em toda a sua diversidade formal, etc.” (BAKHTIN,
1997, p. 282).
O gênero carta, segundo Pessoa (2002), é um dos gêneros mais importantes para o
estudo da história das línguas, especialmente para pesquisas diacrônicas, em razão do caráter
peculiar desse gênero, que pode apresentar indícios da oralidade na escrita. O autor apresenta
brevemente o percurso histórico do gênero carta, da Antiguidade até a utilização desse gênero
no Brasil.
Na Antiguidade, com base na citação de Rizzini (1977), o autor afirma que a função
da carta era informar. Elas eram utilizadas como jornais pelos letrados e políticos, com a
finalidade de formar uma opinião coletiva em um determinado grupo. Na Idade Média, até o
século XIV, as cartas eram escritas em latim. As coleções de cartas de personalidades da
Antiguidade eram admiradas, e começou-se a escrever cartas de natureza privada. Conforme o
autor, na Europa dos anos de 800-1400, as cartas adquiriram funções importantes, como:

[...] a passagem do sistema de troca de informações via mensageiro para a
escrita de cartas; a carta influenciada pela cultura eclesiástica; a carta como
instrumento de imperadores e do Papa; a secularização da carta com novas
funções na cultura urbana. (PESSOA, 2002, p. 198).

Assim, no fim da Idade Média e início da Idade Moderna, a propagação de cartas na
esfera privada favoreceu as línguas locais em relação ao latim. Segundo o autor, os diversos

78

documentos utilizados eram produzidos em formato de carta, razão por que, atualmente,
muitos documentos preservaram essa designação, como exemplo: carta de aviso, carta de
consciência, carta de fiança, carta de crédito, entre outras.
De acordo com Pessoa (2002), no século XVI, com o crescimento da burguesia,
ganham destaque as cartas de caráter burocrático, tendo os comerciantes utilizado relatórios
em formato de cartas. Na Alemanha, os escritos de Martinho Lutero proporcionaram o
surgimento do subgênero carta aberta, “[...] uma espécie de derivação de sua correspondência
com parentes, amigos e intelectuais.” (PESSOA, 2002, p. 199). No século XVII, o
desenvolvimento de uma literatura épica em versos, com protagonistas que trocam cartas de
amor, colabora para o aumento da produção de cartas íntimas. No século XVIII, conforme o
autor, a carta sofre uma ressignificação e passa a funcionar como uma “espécie de telefone da
época”. Nesse período, a carta também representa duas questões importantes: a competência
de ler e escrever. Sobre esses aspectos, o autor, citando uma entrevista com Robert Scarpit na
obra O livro ontem, hoje e amanhã (1979), afirma que no “[...] final do século XVIII em
alguns países europeus viveu[-se] uma espécie de ‘fome de ler’ e um aumento significativo da
alfabetização” (PESSOA, 2002, p. 203). Com isso, as cartas vão adquirindo um caráter mais
pessoal, apresentando conteúdos sobre o cotidiano de quem as utiliza.
Sobre a difusão da escrita no Brasil, o autor salienta que, desde o período colonial, a
veiculação de cartas enfrentou dificuldades, inicialmente em razão dos altos índices de
analfabetismo, bem como em virtude das relações pessoais. Somente a partir da urbanização,
a circulação de cartas no Brasil obteve maior importância. No século XIX, um gênero
correlacionado à carta, muito utilizado na imprensa brasileira, obteve destaque, denominado
opinião ou carta de leitor, enviado a editores de jornais. Sobre a história social da cultura
escrita no Brasil, Barbosa (2006, p. 33) afirma que “[...] os periódicos passaram, assim, a ser
os principais meios de difusão dos valores e usos da cultura letrada. Por meio deles, inclusive,
foi possível incrementar a difusão de textos literários na sociedade”.
Portanto, o gênero carta, inicialmente utilizado na Antiguidade por uma pequena
parcela da população prestigiada, passou por várias transformações identitárias até alcançar a
população comum. Conforme Andrade (2006), esse gênero possibilita uma pluralidade de
tipos de comunicação, como: “[...] pedido, agradecimento, conselho, congratulações,
desculpas, informações, notícias familiares, reclamações, intimação, entre outras.”
(ANDRADE, 2006, p. 551). A autora, citando Silva (1997), afirma que os tipos de
comunicação apresentados podem ser analisados como subgêneros provenientes do gênero
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carta, tendo em vista o compartilhamento de traços referentes à estrutura básica dos gêneros, a
saber: seção de contato, núcleo textual e seção de despedida. Entretanto evidencia-se o fato
de que tais gêneros, mesmo apresentando traços comuns, possuem naturezas distintas, por
desempenharem funções comunicativas diferentes.
Em relação aos gêneros textuais, Marcuschi (2002) afirma que são concebidos como
ações sócio-discursivas que atuam sobre o mundo e para dizer o mundo. Segundo o autor, os
gêneros textuais não podem ser definidos apenas em razão de concepções formais, sejam
estruturais ou linguísticas, mas por aspectos sócio-comunicativos e funcionais. O autor,
todavia, afirma não desprezar os elementos formais, pois, em determinados gêneros, são as
formas que os identificam, e, em outros, são as suas funções. Já que os “[...] gêneros são
formas verbais de ação social relativamente estáveis realizadas em textos situados em
comunidades de práticas sociais e em domínios discursivos específicos” (MARCUSCHI,
2002, p. 5), a carta pessoal, especialmente, pode apresentar características específicas de
determinado tempo ou comunidade, evidenciando “[...] o que mais se aproxime de uma escrita
cotidiana, aquela que tem maior chance de alcançar o limite possível de transparência na
escrita de dados da oralidade”. (BARBOSA, 2006, p. 28). Entretanto, conforme o autor,
apesar de encontrar uma documentação representativa de determinado período ou grupo
social, é preciso levar em conta que tais materiais não apresentam absolutamente a linguagem
de determinada época, pois podem estar condicionados a fórmulas ou tradições discursivas.
Sobre essa questão, Kabatek (2006) salienta que a noção de TD partiu da linguística
alemã, com base nos conceitos de Eugenio Coserio sobre os três níveis distintos do falar: o
falar geral, próprio a todos os seres humanos, o histórico das línguas, como sistemas de
significação realizados ou atualizados no terceiro nível, que correspondente aos textos ou
discursos concretos. Conforme o autor, o conceito de TD nasce dessa classificação e é
ampliado:

Entendemos por Tradição Discursiva (TD) a repetição de um texto ou de
uma forma textual ou de uma maneira particular de escrever ou falar que
adquire valor de signo próprio (portanto é significável). Pode-se formar em
relação a qualquer finalidade de expressão ou qualquer elemento de
conteúdo, cuja repetição estabelece uma relação de união entre atualização e
tradição; qualquer relação que se pode estabelecer semioticamente entre dois
elementos de tradição (atos de enunciação ou elementos referenciais) que
evocam uma determinada forma textual ou determinados elementos
linguísticos empregados. (KABATEK, 2006, p. 512).
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Para Kabatek (2006), uma TD é mais que um simples enunciado; constitui-se de um
ato linguístico que conecta um texto a uma realidade situacional, bem como relaciona um
texto a outros textos da mesma tradição.
Assim sendo, o conceito de TD, remete-se a estruturas recorrentes em uma forma
textual de determinada época ou comunidade. Longhin (2014) também afirma que o
paradigma das TD demonstra uma ligação entre a história da língua e dos textos e a história
social. Para a autora, as TD são constituídas por modelos textuais, social e historicamente
convencionalizados, que funcionam como estratégias para produção e obtenção do sentido.
Dessa maneira, as TD têm como perspectiva o texto, a história, a convenção e a cultura. O
texto diz respeito aos conjuntos de enunciados linguísticos associados a determinado contexto
e a outros textos já produzidos; no nível histórico, conforme a autora, Koch (1997) e
Öesterreicher (1997) propõem distinguir o domínio da língua histórica particular e o domínio
da tradição dos textos; essa diferenciação aponta que a produção do sentido está interrelacionada a dois aspectos: o primeiro refere-se às técnicas da língua, e o segundo às técnicas
da tradição dos textos. A perspectiva da convenção e cultura reconhece que a enunciação
ocorre por intermédio de textos, e o sentido empregado nos textos não se encontra apenas nas
palavras e construções, mas também nas pessoas e nos hábitos tradicionais. Assim, “[...] a
natureza das relações sociais entre os participantes, as determinações temáticas e as
finalidades de dizer evocam TD, que trazem por repetição, fragmentos do já dito ou escrito,
regulando decisões no nível da língua histórica” (LONGHIN, 2014, p. 23).
De acordo com Longhin (2014), todo gênero é uma tradição discursiva, mas nem toda
tradição discursiva é um gênero. Logo, sabe-se que o gênero textual carta é permeado por TD.
Tais estruturas não são propriedades da categoria em questão, como a seção de contato
inicial, núcleo e a seção de despedida, contudo trata-se de elementos que possuem uma
estrutura interna frequente. Conforme Marcotulio (2010), para que houvesse a perpetuação
das TD presentes no gênero carta, fez-se necessário que tais formas fossem passadas
sucessivamente entre os membros de uma sociedade, como um guia de regras para a produção
de cartas. Para o autor, as TD são “[...] microestruturas que foram se fixando ao longo dos
tempos, estando associadas ao gênero epistolar, apresentando-se como fórmulas fixas e
cristalizadas em relação aos modelos de escritura da época” (MARCOTULIO, 2010, p. 79).
Dessa maneira, para não haver um enviesamento dos dados, torna-se essencial analisar o que
seriam TD da época, contextos de fórmula presentes no gênero carta e o que faria parte dos
hábitos linguísticos dos redatores.
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A seguir, apresenta-se detalhadamente o corpus estudado, seus redatores, destinatários
e as localidades a que pertencem.

5.5 O CORPUS

A amostra analisada pertence ao acervo Cartas de Sisal: Riachão do Jacuípe,
Conceição do Coité e Ichu. É composta por 91 cartas15 pessoais, escritas entre 1906-2000,
por 43 sertanejos (23 mulheres e 20 homens), oriundos da zona rural dos municípios de
Riachão de Jacuípe, Conceição do Coité e Ichu, localizados na região do semiárido baiano,
conforme apresenta a Figura 4, a seguir.

Figura 4 - Mapa das localidades de Conceição do Coité, Riachão do Jacuípe e Ichu

Fonte: A autora.

Observa-se que os municípios analisados são circunvizinhos, contudo Riachão do
Jacuípe faz parte do Território Bacia do Jacuípe, e as cidades de Conceição do Coité e Ichu
15

As cartas fazem parte do banco de dados do projeto Corpus Eletrônico de Documentos Históricos do Sertão
(CE-DOHS) (Fapesb 5566/2010 – Consepe 202/2010) coordenado pelas Professoras Dras. Zenaide de Oliveira
Novais Carneiro e Mariana Fagundes de Oliveira Lacerda na Universidade Estadual de Feira de Santana.
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localizam-se no Território do Sisal. De acordo com Santiago (2012), esses municípios
contemplam historicamente relações políticas, econômicas e sociais. Riachão do Jacuípe,
mesmo não pertencendo ao Território do Sisal, também apresenta, em menor escala, o seu
cultivo e uma grande identificação histórico-cultural com os municípios de Conceição do
Coité e Ichu. Sendo assim, os remetentes, em sua totalidade, fazem parte do mesmo contexto
sociocultural16. Os homens são lavradores, trabalham na agricultura e na criação de animais e
possuem poucos recursos financeiros. As mulheres desempenham atividades domésticas e
muitas se dedicam ao trabalho no campo e criação de animais. A seguir, aborda-se
brevemente o contexto sociocultural em que viviam os missivistas, a partir da explanação
sobre os territórios de identidade, nos quais se encontram as localidades em análise.

5.5.1 Os Territórios de Identidade Bacia do Jacuípe e Sisal

Os territórios de identidade visam fornecer informações essenciais, bem como a
promoção e o desenvolvimento das localidades a eles inseridas. De acordo com Blatt e
Gondim (2013), o conceito de território foi implantado pelo Ministério de Desenvolvimento
Agrário (MDA) e posteriormente foi assumido pela Secretaria de Planejamento do Estado da
Bahia (SEPLAN) no ano de 2007. Atualmente, o estado baiano revela a existência de 27
territórios de identidade, com a participação de 417 municípios. Conforme as autoras, os
territórios de identidade são núcleos de planejamento do Governo, que visam fornecer
integração e execução de políticas públicas que atendam às necessidades de cada região.
Segundo o Decreto n° 12.354, de 25 de agosto de 2010, § 1º:

Considera-se Território de Identidade o agrupamento identitário municipal
formado de acordo com critérios sociais, culturais, econômicos e
geográficos, e reconhecido pela sua população como o espaço
historicamente construído ao qual pertence, com identidade que amplia as
possibilidades de coesão social e territorial (BRASIL, 2010).

A Figura 5, a seguir, apresenta as localidades em análise no território de identidade a
que pertencem:

16

Para mais informações sobre a sócio-história dos municípios de Conceição do Coité, Riachão do Jacuípe e
Ichu, conferir a dissertação de Santiago (2012), Um estudo do português popular brasileiro em cartas pessoais
de “mãos cândidas” do sertão baiano.

83

Figura 5 - Os territórios de identidade a que pertencem as localidades em análise

Fonte: A autora.

O território de identidade Bacia do Jacuípe, de acordo com dados do Censo do IBGE
(2010), possui uma população de 237,2 mil habitantes e revela uma extensão territorial de
10,6 mil quilômetros quadrados. O bioma que prevalece nessa região é a Caatinga. Fazem
parte dessa área 14 municípios: Baixa Grande, Capela do Alto Alegre, Gavião, Ipirá, Mairi,
Nova Fátima, Pé de Serra, Pintadas, Quixabeira, Riachão do Jacuípe, São José do Jacuípe,
Serra Preta, Várzea da Roça e Várzea do Poço. Conforme dados apresentados pela Secretaria
de Desenvolvimento Rural (2015), o Território Bacia do Jacuípe apresenta, entre as principais
atividades agropecuárias, a criação de caprino-ovinocultura e o cultivo da mamona. A região
também dispõe de atividade pesqueira, proveniente dos municípios de Riachão do Jacuípe e
Várzea da Roça. A migração ainda tem forte influência sobre a população, “[...] entre 2005 e
2010, o território perdeu 2,87% de sua população: os 9,3 mil emigrantes foram compensados
pela chegada de apenas três mil imigrantes. Desse fluxo emigratório, mais de 6,8 mil pessoas
partiram com destino a São Paulo” (SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL,
2015, p. 6).
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O Território de Identidade do Sisal possui uma população de 582,3 mil habitantes
(IBGE, 2010) e uma expansão territorial de 20,4 mil quilômetros quadrados. O bioma que
prevalece nessa região é a Caatinga. A área é composta por 20 municípios: Araci, Barrocas,
Biritinga, Candeal, Cansanção, Conceição do Coité, Ichu, Itiúba, Lamarão, Monte Santo,
Nordestina, Queimadas, Quijingue, Retirolândia, Santaluz, São Domingos, Serrinha,
Teofilândia, Tucano e Valente. De acordo com o Censo do IBGE (2010), os municípios com
os maiores índices populacionais são Serrinha, com 76,7 mil habitantes, e Conceição do
Coité, com 62 mil habitantes. Consoante a Secretaria de Desenvolvimento Rural (2015), as
atividades econômicas que se destacam na região é o comércio e a mineração, apesar de a
cultura do sisal ainda se conservar como uma das mais importantes do território, além da
apicultura, da caprino-ovinocultura e do cultivo do milho. Sobre o fluxo migratório, a região
apresentou índices percentuais negativos: “[...] (-1,78%), entre os anos de 2005 e 2010,
acompanhando a tendência para a Bahia no período (-1,83%). Nesse intervalo, houve o aporte
de 5,4 mil imigrantes e a partida de 15 mil emigrantes, resultando no saldo negativo de 9,5
mil pessoas” (SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, 2015, p. 7).
Observa-se que o contexto sociocultural no qual os municípios em análise estão
inseridos revela certa continuidade. A agricultura e a criação de animais ainda é um dos
principiais meios de subsistência no sertão baiano, e o fluxo migratório ainda é uma constante
nessas regiões, de acordo com os dados da Secretaria de Desenvolvimento Rural (2015).
Santiago (2012), citando Silva e Barbosa (2006), salienta que, ao decorrer das décadas de 50,
60 e 70 do século XX, houve um crescimento do êxodo rural, especialmente a partir da região
Nordeste. Contudo, ainda que o êxodo rural tenha apresentado um movimento relevante
durante o século XX, os dados organizados pela Superintendência de Estudos Econômicos e
Sociais da Bahia (2003) revelam que a permanência da população em áreas rurais,
especialmente as que estão em análise, é muito expressiva nas últimas décadas do século XX.
Consoante Santiago (2012), com base em dados do IBGE (2010), hodiernamente o município
de Conceição do Coité revela o maior índice populacional, com 62.040 habitantes, seguido de
Riachão do Jacuípe, com 33.172 habitantes, e Ichu, com 5.255 moradores. A subseção a
seguir abordará de forma mais detalhada o perfil biográfico dos remetentes das cartas.
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5.5.1 Os remetentes das cartas

Santiago (2012) levantou o perfil biográfico dos remetentes e destinatários das cartas,
a partir de entrevistas com alguns destinatários, remetentes e familiares, observação de
documentos pessoais de remetentes e informações significativas encontradas nas cartas.
Todos os redatores são de nacionalidade brasileira, provenientes do estado da Bahia. A Figura
6, a seguir, ilustra as localidades de nascimento dos remetentes.

Figura 6 - Mapa apresentando as localidades de nascimento dos remetentes

Fonte: A autora.

A amostra analisada foi produzida por 43 remetentes, dentre os quais foi possível
constatar o local de nascimento de 38, destes: 24 nasceram em Riachão do Jacuípe (4 na
Fazenda Varjota, 4 na Fazenda Mamona, 4 na Fazenda Pau de Colher e 5 na Fazenda
Morrinho – não foi possível verificar a localidade de nascimento de 7 redatores jacuipenses,
contudo infere-se que pertençam à zona rural do município); 12 remetentes são naturais de
Conceição do Coité (4 nasceram na Fazenda Cachorrinha, 1 na Fazenda Flores, 2 na
Goiabeira, 1 na Fazenda Jiboia, 1 na Fazenda Lameiro Remoaldo e 1 na Fazenda Cipó – não
se pôde constatar precisamente o local de nascimento dos outros 2 missivistas dessa região,
entretanto infere-se que pertençam à zona rural do município); 2 remetentes pertencem à
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cidade de Ichu (1 da Fazenda Cabana, também conhecida como Mumbuca, e o outro da
Fazenda Pedra Branca). Logo, no tocante à naturalidade dos remetentes, as cartas em análise
dividem-se em três amostras:

Quadro 5 - Divisão do corpus por município

AMOSTRA

MUNICÍPIO

QUANTIDADE DE CARTAS

Amostra I

Riachão do Jacuípe

58 cartas

Amostra II

Conceição do Coité

24 cartas

Amostra III

Ichu

9 cartas

Total

91 cartas
Fonte: Informações extraídas de Santos (2017, p. 87).

De acordo com Santiago (2012), não foi possível certificar o local de nascimento de 5
redatores, porém é possível declarar, com base nas entrevistas feitas com destinatários e
alguns remetentes, bem como pelo conteúdo das missivas, que esses redatores são
procedentes dos mesmos municípios que os outros remetentes. A proximidade entre as
localidades pode ter sido um elemento importante para a circulação das correspondências.
Santos (2017), citando Sampaio (2010), argumenta que, na localidade de Riachão do Jacuípe,
“[...] até meados do século XX, os meios de comunicação eram precários e as notícias
demoravam dias para chegar ao destino, sendo, geralmente, trazidas por caixeiros viajantes,
tropeiros ou vaqueiros que conduziam as boiadas.” (SANTOS, 2017, p. 87). Esse aspecto
pode ser observado nas cartas de sertanejos baianos, pois se percebe que poucos envelopes
possuem selos.
A partir da investigação feita por Santiago (2012), foi possível identificar o período de
nascimento de 29 remetentes, e com base no cruzamento de dados entre a data de nascimento
do redator e a data de escrita da carta, tornou-se possível averiguar a idade do remetente ao
escrever a carta. A faixa etária apresentada pela amostra varia entre 15 e 56 anos, com uma
grande quantidade de missivistas (15 remetentes), com idade entre 20 e 28 anos. Sendo assim,
elaborou-se o seguinte agrupamento: década de 20 (5 remetentes), década de 30 (8
remetentes), década 40 (2 remetentes), década de 50 (6 remetentes), década de 60 (5
remetentes) e década de 70 (3 remetentes). Por falta de informações, seja sobre a data de
nascimento ou a data de escrita da carta, não foi possível identificar a idade de 18 redatores.
Contudo, através da data de escrita da carta, infere-se que quatro missivistas nasceram no
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século XIX (Antonio Marcellino de Lima, Firmina Petornilha dos Santos, João Saturnino
Santa Anna e Josepha Maria da Silva).
Como já mencionado, os remetentes participam do mesmo contexto sociocultural,
sendo 20 homens e 23 mulheres. Os homens trabalham com a agricultura e criação de
animais, tendo o redator Antonio Carneiro de Oliveira uma função diferenciada, pois
trabalhou como pedreiro e carpinteiro. As mulheres desempenhavam as funções domésticas e
muitas ainda se ocupavam do trabalho no campo, com o plantio e a criação de animais.
Apenas a remetente Doralice Carneiro de Oliveira praticava uma função diferenciada, pois
além de ser dona de casa, era também costureira.
Sobre a escolaridade dos remetentes, conforme Santiago (2012), observa-se que a
grande maioria possui pouca escolaridade, tendo ocorrido em casa o primeiro acesso às letras,
já que a ascensão ao ambiente escolar era de difícil acesso à população rural. Assim sendo, a
autora relata o nível de escolaridade de 35 missivistas, subdividindo-os em: estudou pouco em
casa (26 remetentes), estudou apenas os primeiros anos (2 remetentes), estudou até a quarta
série (6 remetentes), aprendeu através da convivência com amigos e leitura da Bíblia (1
remetente), sem identificação (8 remetentes). De acordo com a autora, em relação à
inabilidade da escrita, os remetentes que frequentaram a escola não apresentam diferença em
relação àqueles que só estudaram os primeiros anos. “[...] De modo geral, todos os
remetentes, independente de como tiveram acesso às primeiras letras, apresentam, nos seus
produtos gráficos, aspectos próprios a adultos em fase de aquisição da escrita” (SANTIAGO,
2012, p. 52). O quadro da página seguinte, elaborado por Santos (2017), fornece um
panorama geral das principais informações sobre cada remetente da amostra em análise.
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Quadro 6 - Principais informações sobre os remetentes das cartas

Nº DO
REMETENTE

NOME DO
REMETENTE (COMO
ESTÁ NA CARTA)

1

Antônio Fortunato da
Silva

2

Fernando José de Oliveira

3

Gildásio de Oliveira Rios

4

Jacob de Oliveira Matos

5

Jesuino Carneiro de
Oliveira

6

Lázaro Félix de Oliveira

7

Manoel Carneiro de
Oliveira

NATURALIDADE, GRAU DE ESCOLARIDADE, IDADE E OCUPAÇÃO
PRINCIPAL OU DE MAIOR DESTAQUE

Nascido em 06 de setembro de 1936, tinha entre 20-19 anos durante a escrita das
cartas. Não frequentou a escola, mas aprendeu através da convivência com os
amigos e leitura da Bíblia. Sua profissão é Lavrador. É natural da Fazenda
Varjota, em Riachão do Jacuípe, BA.

Sem data de nascimento declarada nem faixa etária quando da escrita da carta.
Não frequentou a escola, mas estudou um pouco em casa. Sua profissão é
Lavrador. É natural da zona rural de Riachão do Jacuípe, BA.
Nasceu em 1935 e tinha 20 anos (aproximadamente) quando escreveu as cartas.
Não frequentou a escola, mas estudou um pouco em casa. Sua profissão é
Lavrador. É natural da Zona rural de Conceição do Coité, BA.
Nasceu aproximadamente em 1950 e tinha aproximadamente 20 anos quando da
escrita da carta. Não frequentou a escola, mas estudou um pouco em casa. Sua
profissão é Lavrador. É natural da Fazenda Mamona, em Riachão de Jacuípe, BA.
Nasceu aproximadamente em 1940 e tinha 23 anos (idade aproximada). Não
frequentou a escola, mas estudou um pouco em casa. Sua profissão é Lavrador. É
natural da Fazenda Morrinho, em Riachão do Jacuípe, BA.
Sem data de nascimento declarada nem faixa etária quando da escrita da carta.
Não frequentou a escola, mas estudou um pouco em casa. Sua profissão é
Lavrador. É natural da Fazenda Morrinho, em Riachão do Jacuípe, BA.
Nasceu aproximadamente em 1930 e tinha 25 anos aproximadamente. Não
frequentou a escola, mas estudou um pouco em casa. Sua profissão é Lavrador. É

CÓDIGO
DO
REMENTE

CARTAS

AFS

DÉCADA DE 50: Carta
01
DÉCADA DE 60: Cartas
02, 03, 04, 05, 06, 07, 08,
09, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19 e 45
SEM DATA: Cartas 20,
21, 22, 23, 24 e 25

FJO

Carta 26

GOR

Cartas 27, 28 e 29.

JOM

Carta 30

JCO

Carta 31

LFO

Carta 32

MCO

DÉCADA DE 50: Carta
33
DÉCADA DE 60: Cartas
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34 e 35

natural da Fazenda Pau de Colher, em Riachão do Jacuípe, BA.

8

Mariazinha Carneiro de
Oliveira

9

Francisca/ Nina

10

Roque Carneiro de
Oliveira.

Nasceu em 1927 e tinha 28 anos quando da escrita da carta, por inferência. Não
frequentou a escola, mas estudou um pouco em casa. Sua profissão é dona de casa
e lavradora. É natural da Fazenda Pau de Colher, em Riachão do Jacuípe, BA.
Sem data de nascimento declarada nem faixa etária de quando da escrita da carta.
Não frequentou a escola, mas estudou um pouco em casa. Sua profissão é dona de
casa e lavradora. É natural da Fazenda Morrinho, em Riachão do Jacuípe, BA.
Nasceu aproximadamente em 1920 e não tinha a faixa etária declarada quando da
escrita da carta. Não frequentou a escola, mas estudou um pouco em casa. Sua
profissão é Lavrador. É Natural de Fazenda Morrinho, município de Riachão do
Jacuípe, BA.
Nasceu em 1925 e tinha entre 30 e 31 anos quando da escrita da carta. Não
frequentou a escola, mas estudou um pouco em casa. Sua profissão é Lavrador. É
natural da Fazenda Varjota, em Riachão do Jacuípe, BA.

11

Salomão Fortunato da
Silva

12

Angélica Pereira da Silva

13

Antônio Carneiro de
Oliveira

Nasceu em 1957 e tinha 18 anos quando da escrita da carta. Não frequentou a
escola, mas estudou um pouco em casa. Sua profissão é pedreiro e carpinteiro. É
natural da zona rural de Riachão do Jacuípe, BA.

14

Doralice Carneiro de
Oliveira Jesus

Nasceu em 23 de outubro de 1960, mas não tem idade declarada de quando da
escrita da carta. Sua profissão é dona de casa e costureira. Estudou até a 4ª série.
É natural de Riachão do Jacuípe, BA.

15

Filomena Pereira da Silva.

Nasceu em 1932 e tinha 24 anos quando da escrita da carta. Não frequentou a
escola, mas estudou um pouco em casa. Sua profissão é dona de casa e lavradora.
É natural da Fazenda Varjota, em Riachão do Jacuípe, BA.

Nasceu em 1934 e tinha 22 anos quando da escrita da carta. Não frequentou a
escola. Estudou um pouco em casa. Sua profissão é dona de casa e lavradora. É
natural da Fazenda Varjota, município de Riachão do Jacuípe.

MC

Cartas 36, 37 e 50

NIN

SEM DATA: Carta 38
DÉCADA DE 70: Carta
51

RCO

Carta 39

SFS

Cartas 40, 41 e 42

APS

Carta 43

ACO

Carta 44

DCO

Carta 46

FPS

Carta 47
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16

Iraildes Carneiro de
Oliveira

17

José Joaquim de Oliveira

18

Zenilta Bispo Oliveira

19

Zulmira Sampaio da Silva

20

Ana Helena Cordeiro de
Santana

21

João dos Santos

22

Ana Santana Cordeiro

23

José Mendes de Almeida

24

Josepha Maria da Silva.

Nasceu em 1957 e tinha 19 anos quando da escrita da carta. Não frequentou a
escola. Estudou um pouco em casa. Sua profissão é dona de casa e lavradora. É
natural da zona rural Riachão do Jacuípe, BA.
Nasceu em 1950, mas sem idade declarada de quando da escrita da carta. Não
frequentou a escola, mas estudou um pouco em casa. Sua profissão é lavrador. É
natural da zona rural de Riachão do Jacuípe, BA.
Sem data de nascimento declarada nem faixa etária de quando da escrita da carta.
Não frequentou a escola, mas estudou um pouco em casa. Sua profissão é dona de
casa e lavradora. É natural da zona rural de Riachão do Jacuípe, BA.
Nasceu em 1935 aproximadamente e tinha 35 anos (aproximadamente) quando da
escrita da carta. Não frequentou a escola, mas estudou um pouco em casa. Sua
profissão era dona de casa e lavradora. É natural de Fazenda Morrinho, em
Riachão do Jacuípe, BA.
Nasceu em 26 de abril de 1961 e tinha 15 anos quando da escrita da carta.
Estudou até a 4ª série. Sua profissão era lavradora e trabalhava na extração de
sisal. É natural da Fazenda Cabana, em Ichu, BA.
Sem data de nascimento nem idade de quando da escrita da carta declarada. Não
frequentou a escola, mas estudou um pouco em casa. Sua profissão era lavrador. É
natural de Goiabeira, em Conceição do Coité, BA.
Nasceu em 01 de janeiro de 1936 e tinha 56 anos quando da escrita da carta.
Estudou até a 4ª série. Sua profissão era dona de casa e lavradora. É natural da
Fazenda Lameiro Remoaldo, em Conceição do Coité, BA.
Nasceu em 14 de outubro de 1952 e tinha 25 anos quando da escrita da carta.
Estudou apenas os primeiros anos, até a 1ª série. Era lavrador e trabalhou na
extração do sisal. É natural de Goiabeira, em Conceição do Coité, BA.
Sem data de nascimento declarada, mas, por inferência, supõe-se, pela data da
carta, que seja anterior a 1900. Sem idade declarada de quando da escrita da carta.
Sem identificação quanto à escolaridade. É natural da Fazenda Cachorrinha, em

ICO

Carta 48

JJO

Carta 49

ZBO

Carta 52

ZSS

Carta 53

AHC

DÉCADA DE 70:Cartas
54, 55, 56, 57, 58, 59 e
60.
SEM DATA:Carta 61.

JS

Carta 62

ASC

Carta 63

JMA

Cartas 64 e 65

JMS

PRIMEIRA DÉCADA
DO SÉC. XX: Carta 66 e
67

91

SEM DATA: Carta68

Conceição do Coité, BA.
25

Maria Bernadete Carneiro
da Silva

26
Zita Lima Silva

27

Antonia Oliveira Lima.

28

Roma

29

Josefa Josina da Silva
Pinto. (Zezete)

Nasceu em 1960 aproximadamente e tinha 17 anos (aproximadamente). Não
frequentou a escola, mas estudou um pouco em casa. Sua profissão era dona de
casa e lavradora. Era natural da Fazenda Cachorrinha, em Conceição do Coité,
BA.
Nasceu em 1950 e tinha 28 anos quando da escrita da carta. Estudou apenas os
primeiros anos. Sua profissão era dona de casa e lavradora. É natural da Fazenda
Cipó, em Conceição do Coité, BA.
Nascida aproximadamente em 1960, tinha aproximadamente 20 anos quando da
escrita da carta. Não frequentou a escola, mas estudou um pouco em casa. Sua
profissão era dona de casa. É natural da Fazenda Cachorrinha, em Conceição do
Coité, BA.
Sem data de nascimento nem idade declarada quando da escrita da carta. Não
frequentou a escola, mas estudou um pouco em casa. Sua profissão era dona de
casa. É natural da Zona rural de Conceição do Coité, BA.
Nasceu em 13 de novembro de 1940 e tinha 38 anos quando da escrita da carta.
Não frequentou a escola, mas estudou um pouco em casa. Sua profissão era dona
de casa e lavradora. É natural da Fazenda Cachorrinha, município de Conceição
do Coité.
Nasceu em 1976 (aproximadamente) e tinha 20 anos (aproximadamente). Sem
identificação quanto a sua escolaridade. Sua profissão é dona de casa. É natural da
Fazenda Mamona, em Riachão do Jacuípe, BA.

30

Luciana Matos da Silva

31

Margarida Maria de
Oliveira

Nasceu, aproximadamente, em 1920, mas não tinha a idade declarada de quando
da escrita da carta. Sem identificação quanto a sua escolaridade. Sua profissão é
dona de casa. É natural da Fazenda Jiboia, município de Conceição do Coité, BA.

32

Maria Lucia Oliveira
Carneiro

Sem data de nascimento nem idade de quando da escrita da carta declarada. Sem
identificação quanto a sua escolaridade. Sua profissão é dona de casa. É natural de
Riachão do Jacuípe, BA.

DCS

Carta 69

ZLS

DÉCADA DE 70: Carta
70
SEM DATA: Carta 71

AOL

Carta 72

ROM

Carta 73

ZJS

Carta 74

LM

Carta 75

MMO

Carta 76

ML

Carta 77
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33

Firmina Petornilha dos
Santos

34

Antônio Marcellino de
Lima

35

João Carneiro de Oliveira.
(João Pintanga)

36

Antônio Pinheiro Costa

37

Maria Dalva Carneiro

38

Raimundo Adilson Cedraz

39

Pedro Vando Paulino de
Oliveira. (Vandinho)

40

Izaura

Sem data de nascimento declarada nem idade quando da escrita da carta. Porém,
pela data de escrita da carta, supõe-se que a remetente nasceu antes de 1900. Não
frequentou a escola, mas estudou um pouco em casa. Sua profissão era dona de
casa. Era natural da Zona rural de Conceição do Coité, BA.

Sem data de nascimento declarada nem idade quando da escrita da carta. Porém,
pela data de escrita da carta, supõe-se que o remetente nasceu antes de 1900. Sem
identificação quanto a sua escolaridade. Sua profissão era lavrador. Era natural da
Zona rural de Conceição do Coité, BA.
Nasceu em 14 de julho de 1929 e tinha 22 anos quando da escrita da carta. Não
frequentou a escola, mas estudou um pouco em casa. Sua profissão era lavrador. É
natural da Fazenda Pau de Colher, em de Riachão do Jacuípe, BA.
Nasceu aproximadamente em 1930 e tinha aproximadamente 23 anos. Não
frequentou a escola, mas estudou um pouco em casa. Sua profissão era lavrador. É
natural da Fazenda Mamona, em Riachão do Jacuípe, BA.
Sem data de nascimento declarada nem idade de quando da escrita da carta. Sem
identificação quanto a sua escolaridade. Sua profissão era dona de casa. É natural
da Zona rural de Conceição do Coité, BA.
Nasceu em 17 de abril de 1961 e tinha 22 anos quando da escrita da carta.
Estudou até a 4ª série. Sua profissão era lavrador. É natural da Zona rural de
Riachão do Jacuípe, BA.
Nasceu em 4 de junho de 1970 e tinha 25 anos quando da escrita da carta.
Estudou até a 4ª série. Sua profissão era lavrador. É natural da Fazenda Pedra
Branca, em Ichu, BA.
Sem data de nascimento declarada nem idade de quando da escrita da carta. Não
frequentou a escola, mas estudou um pouco em casa. Sua profissão era dona de
casa e lavradora. É natural da Fazenda Pau de Colher, em Riachão do Jacuípe,
BA.

FP

Cartas 78, 79 e 80

AML

Carta 81

JPC

Carta 82

APC

Carta 83

MDC

Carta 84

RAC

DÉCADA DE 80: Carta
85
SEM DATA: Carta 90

VAN

Carta 86

Carta 87
IZA
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41

João Saturnino Santa
Anna

Sem data de nascimento declarada nem idade de quando da escrita da carta. Sem
identificação quanto a sua escolaridade. Sua profissão era lavrador. É natural da
Zona rural de Conceição do Coité, BA.

42

Izaque Pinheiro de
Oliveira

Sem data de nascimento declarada nem idade de quando da escrita da carta. Sem
identificação quanto a sua escolaridade. Sua profissão era lavrador. É natural da
Fazenda Mamona, em Riachão do Jacuípe, BA.

43

Bernadete Maria de
Oliveira

Nasceu em 29 de janeiro de 1972 e tinha aproximadamente 18 anos. Estudou até a
4ª série. Sua profissão era dona de casa e lavradora. É natural da Fazenda Flores,
em Conceição do Coité, BA.

Fonte: Elaborado por Santos (2017, p. 89) com base nos dados de Santiago (2012).

JSS

Carta 88

IPO

Carta 89

BMO

Carta 91
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5.5.1 Os destinatários

Os destinatários, assim como os remetentes, pertencem ao mesmo contexto
sociocultural, trabalham com a agricultura e criação de animais, e estudaram pouco
basicamente em suas residências. Das 91 cartas que compõem o corpus, 77 foram enviadas a
8 destinatários e 14 cartas avulsas foram encaminhadas a 11 destinatários. De acordo com
Santiago (2012), grande parte das correspondências foi encontrada no acervo particular de
João Carneiro de Oliveira (54 cartas); 12 cartas foram encontradas com Jadione Cordeiro de
Almeida, filho de José Mendes de Almeida e Ana Helena Cordeiro de Santana (ambos são
remetentes e destinatários de algumas cartas); 14 cartas foram encontradas sob os cuidados do
casal Neraldo Lopes Pinto e Josefa Josina da Silva Pinto; no acervo de Maria Inês Oliveira
Costa, encontram-se 5 correspondências; 2 cartas fazem parte do arquivo de Helena Oliveira;
2 pertencem ao acervo de Lucidalva Cordeiro Cedraz e 2 pertencem ao arquivo de Maria
Delvacy Cedraz. O Quadro 6, abaixo, apresenta uma síntese do perfil biográfico dos
destinatários, o número de cartas recebidas e o acervo a que as cartas pertencem. Não há
muitas informações sobre o perfil biográfico de alguns destinatários, especialmente os que
pertencem à amostra das cartas avulsas.

Quadro 7 - Informações detalhadas sobre os destinatários das cartas
N° DO
DESTINATÁRIO

17

NOME DO
DESTINATÁRIO
(CONFORME
ESTÁ NA CARTA)

1

João Carneiro de
Oliveira

2

Almerinda Maria de
Oliveira

PERFIL BIOGRÁFICO DOS
DESTINATÁRIOS

Conhecido como João Pitanga,
nasceu em 14 de julho de
1929, na Fazenda Pau de
Colher, também chamada de
Amargoso em Riachão do
Jacuípe. As cartas foram
escritas no período entre 19511973.
Esposa de João Carneiro de
Oliveira, nasceu em IchuBahia, em 05 de julho de
1936, é filha de Fernando José
de Oliveira e Ana Joaquina de
Oliveira. Atualmente vive na
Fazenda Pau de Colher. As
cartas recebidas por ela foram
escritas entre 1955-1977.

CÓDIGO17 DO
ACERVO A QUE
AS CARTAS
PERTENCEM

Nº DE
CARTAS
RECEBIDAS

AJCO

42 cartas

AJCO

11 cartas

AAHCS (Arquivo de Ana Helena Cordeiro de Santana), AJCO (Arquivo de João Carneiro Oliveira), AHO
(Arquivo de Helena Oliveira), ALCC (Arquivo de Lucidalva Cordeiro Cedraz), AMDC (Arquivo de Maria
Delvacy Cedraz), AMIOC (Arquivo de Maria Inês Oliveira Costa), AJJS (Arquivo de Josefa Jozina da Silva).
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3

José Mendes de
Almeida

4

Ana Helena
Cordeiro de
Santana

5

Firmina Petornilha
dos Santos

6

Josefa Jozina da
Silva

7

Neraldo Lopes
Pinto

8

Maria Inês Oliveira
Costa

Conhecido por Zezito, é
agricultor, trabalhou muito
tempo na extração do sisal e
estudou pouco. As cartas
foram escritas no período de
1975-1977.
Filha de Ana Santana
Cordeiro, natural da Fazenda
Cabana, em Ichu-BA, nasceu
em 26 de abril de 1961 e
estudou apenas as séries
iniciais do ensino
fundamental. Recebeu cartas
no período de 1975, 1977 e
uma carta em 1992.
Natural da zona rural de
Conceição do Coité. Recebeu
cartas datadas da primeira
década do século XX, as mais
antigas do corpus.
Natural
da
fazenda
Cachorrinha, município de
Conceição
do
Coité,
conhecida como Dona Zezete,
nasceu em 1940 e é casada
com Neraldo Lopes Pinto.
Dedica-se ao trabalho agrícola
e à criação de animais,
estudou pouco em casa.
Oriunda da zona rural de
Riachão do Jacuípe, na
Fazenda Mamona, recebeu
cartas enviadas pela sobrinha,
pela afilhada e por uma
comadre, na década de 90
(uma das cartas não é datada).

AAHCS

9 cartas

AAHCS

3 cartas

AJJS

3 cartas

AJJS

4 cartas

AJJS

2 cartas

AMIOC

3 cartas

CARTAS AVULSAS PARA VÁRIOS DESTINATÁRIOS

N° DO
DESTINATÁRIO

NOME DO
DESTINATÁRIO
(CONFORME
ESTÁ NA CARTA)

PERFIL BIOGRÁFICO DOS
DESTINATÁRIOS

CÓDIGO DO
ACERVO A QUE
AS CARTAS
PERTENCEM

Nº DE
CARTAS
RECEBIDAS

1

Jozepha Maria da
Silva

-

AJJS

2 cartas

2

Pérola de
Vasconcello

-

AJJS

1 carta

3

Juvenal Saturnino
de Santa Anna

-

AJJS

1 carta

4

José Adrianno

-

AJJS

1 carta

5

Didi

-

AMIOC

1 carta

Recebe uma carta de João
Carneiro de Oliveira pedindo a
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6

7

Fernando José de
Oliveira

Antonio

mão de sua filha Almerinda
Maria
de
Oliveira
em
casamento.
Pai de Maria Inês Oliveira
Costa, recebe uma carta de
Antonio Pinheiro Costa, que
pede a mão de sua filha em
casamento.
Conhecida por Dalva, é casada
com
Raimundo
Adilson
Cedraz. As cartas recebidas
correspondem ao período de
namoro.

AJCO

1 carta

AMIOC

1 cartas

ALCC

2 cartas

8

Lucidalva Cordeiro
Cedraz

9

Regina Maria de
Jesus Oliveira

Mãe de Pedro Vando Paulino
de Oliveira, a carta recebida
foi enviada por ele.

AMDC

1 carta

10

Helena

Recebeu uma carta de sua mãe
e outra da amiga Bernadete
Maria de Oliveira.

AHO

2 cartas

11

comadre e
compadre (não há
identificação do
destinatário)

-

AMDC

1 carta

Fonte: Elaborado pela autora a partir de informações extraídas de Santiago (2012).
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5.6 AS ESTRATÉGIAS EM ANÁLISE

Nesta pesquisa, analisa-se a alternância entre as formas de referência à segunda pessoa
do discurso, na posição de sujeito e a sua correlação aos complementos verbais em função de
acusativo, dativo e oblíquo. Nesse sentido, observam-se quais fatores linguísticos e sociais
condicionam a variação entre as formas de tratamento na amostra analisada, levando em conta
resultados de estudos anteriores sobre o tema. Os dados selecionados foram codificados e
submetidos ao programa computacional GoldVarb X (SANKOFF; TAGLIAMONTE;
SMITH, 2005). A seguir, apresentam-se as variáveis linguísticas e extralinguísticas aplicadas
para a análise das formas de tratamento nas cartas de sertanejos baianos.

5.6.1 Os fatores linguísticos

Os grupos de fatores linguísticos buscam analisar os contextos linguísticos, ou
internos, que podem influenciar o emprego de determinada forma de tratamento. Esta
pesquisa trabalha com três variáveis linguísticas, a saber:

(i) Paralelismo discursivo

Este grupo visa comprovar ou não se há combinação de formas tratamentais na mesma
carta. Testou-se a hipótese elaborada por Martins (2010), segundo a qual, as formas
pronominais precedentes tendem a propiciar o prosseguimento de suas formas; as formas
isoladas tendem a ser conservadas conforme a frequência relativa global de tais formas na
comunidade analisada; já as formas em série, de acordo com o autor, inclinam-se a ocorrer
“[...] em obediência a um princípio que, segundo Scherre (1998), reflete um dos aspectos do
comportamento humano de realizar atividades em bloco, com aproximação pelas
semelhanças” (MARTINS, 2010, p. 44). Com isso, foram codificados os seguintes fatores:

•

Primeiro da série não precedido;

•

Isolado não precedido;

•

Precedido de tu;
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•

Precedido de você;

•

Precedido de senhor(a);

•

Precedido de vosmecê.

(ii) Tratamento na posição de sujeito e complemento

18

Este grupo permite analisar a questão da mistura de tratamento. De acordo com Lopes
e Duarte (2007), a inserção da forma você no quadro de pronomes do PB gerou grandes
repercussões gramaticais em diferentes níveis da língua. Lopes e Cavalcante (2011) apontam
que as formas relacionadas ao pronome tu demonstram ter se conservado com o clítico te nas
funções sintáticas de acusativo e dativo, ao lado das formas relacionadas a você (lhe e a você).
Scherre et al. (2015) fazendo uma releitura de Scherre et al. (2009) indica que no Brasil
coexistem seis subsistema de tratamento na posição de sujeito: só você, mais tu com
concordância baixa, mais tu com concordância alta, tu/você com concordância baixa, tu/você
com concordância média e você/tu sem concordância. De acordo com os autores, na Bahia
predomina o subsistema só você. Com isso, busca-se controlar na produção escrita de
sertanejos baianos pouco escolarizados ocorrências de:

•

Remetente com uso exclusivo de sujeito tu;

•

Remetente com uso exclusivo de sujeito você;

•

Remetente que mistura tu e você na posição de sujeito;

•

Remetente com uso exclusivo de vosmecê na posição de sujeito;

•

Remetente com uso exclusivo de o/a senhor/a em posição de sujeito;

•

Mistura entre formas de origem nominal;

•

Paradigmas mistos.

(iii) Tipo de frase

Busca-se, com este grupo, analisar se enunciados do tipo: declarativo, interrogativo,
exclamativo e imperativo influenciam no uso das formas de tratamento presentes no corpus.
18

Esta variável é descrita somente na seção de análise dos complementos verbais.
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No estudo de Andrade (2010), o uso de tu e cê mostrou-se favorecido por enunciados
interrogativos, enquanto a variante você foi desfavorecida.

5.6.2 Os fatores extralinguísticos

Os grupos de fatores extralinguísticos proporcionam averiguar os contextos
extralinguísticos, ou externos, que podem condicionar o emprego de determinada forma de
tratamento. Esta pesquisa trabalha com dez variáveis extralinguísticas, a saber:

(i) Naturalidade dos remetentes

Este grupo busca analisar se a localidade em que os remetentes residem reflete na
alternância do uso das formas tratamentais. Os estudos de Labov (2008 [1972]), na ilha de
Martha’s Vineyard, revelaram que os moradores nativos da ilha apresentavam uma
diferenciação na pronúncia do primeiro elemento dos ditongos /ay/, /aw/, o que demonstra, de
acordo com o autor, “[...] a indicação de um complexo e sutil padrão de estratificação.”
(LABOV, 2008 [1972], p. 27).

(ii) Relação entre remetente e destinatário

Propõe-se analisar, com base na Teoria do Poder e Solidariedade, definida por Brown
e Gilman (1960), como a escolha por determinada forma tratamental pode estar relacionada a
estruturas sociais de poder ou solidariedade. As relações regidas em torno da semântica do
poder são classificadas como assimétricas; as relações mediadas pela semântica da
solidariedade são recíprocas e não evidenciam hierarquia. Trabalha-se com a hipótese de que
os contextos mais solidários favorecem o uso de estratégias mais íntimas (T), enquanto as
relações assimétricas favorecem o uso de formas mais cerimoniosas (V). Assim sendo, as
relações analisadas subdividem-se em:

•

Relação assimétrica descendente;

•

Relação assimétrica ascendente;
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•

Relação simétrica.

(iii) Vínculo com o destinatário19

Nesta pesquisa, foi possível estabelecer o vínculo entre remetente e destinatário,
encontrando relações do tipo: mãe-filha, filho(a)-mãe, irmão(a)-irmão(a), futuro sogro- futuro
genro, sobrinha(o)-tia(o), afilhada(o)-madrinha, futuro genro-futuro sogro, nora-sogra,
cunhado(a)-cunhado(a), namorado-namorada, esposa-esposo, amigos íntimos, amigos menos
íntimos, futuro cunhado(a)-futuro cunhado(a). Conforme Silva (2012), o parentesco com o
destinatário, bem como sua posição social, pode influenciar na utilização de determinada
forma de tratamento.

(iv) Sexo

O fator sexo é uma das principais variáveis sociais analisadas pelas pesquisas em
Sociolinguística. De acordo com Labov (2008 [1972]), no que tange aos processos de
variação e mudança linguística, a distinção sexual exerce um caráter relevante. Segundo o
autor, “[...] as mulheres usam as formas mais avançadas em sua própria fala informal e se
corrigem mais nitidamente no outro extremo da fala monitorada.” (LABOV, 2008 [1972], p.
346). Desse modo, busca-se observar o emprego das formas tratamentais entre homens e
mulheres na amostra em estudo.

(v) Faixa etária dos redatores quando da escrita das cartas

Com esta variável, torna-se possível observar a idade do remetente ao escrever a carta.
Este fator revela-se muito importante para o entendimento do uso das formas de tratamento na
interação social. De acordo com Brown e Gilman (1960), as relações mediadas em torno da
semântica do poder tendem a apresentar o emprego de formas de tratamento mais
polidas/conservadoras. Barcia (2006), analisando cartas de leitores do século XIX, afirma que,
19

Esta variável não foi descrita na seção de análise dos resultados, em razão da pouca quantidade de dados
observados por vínculo familiar. Contudo, o controle deste fator mostrou-se relevante para a averiguação das
formas de tratamento nas relações sociais.
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em relação à faixa etária, um redator, ao se referir a um interlocutor com idade mais avançada,
tenderá a utilizar mais a forma o/a senhor/a do que tu ou você, e o contrário tenderá a ocorrer
ao se dirigir a um interlocutor mais jovem.

(vi) Contexto de aprendizagem

Sabe-se que a amostra analisada foi produzida por redatores semialfabetizados, que,
conforme Santiago (2012, p. 50), “[...] possuem pouca escolaridade, a maioria teve contato
com as primeiras letras em casa, pois o acesso à escola era difícil, como revelaram os
entrevistados”. Dessa forma, propõe-se observar o uso das formas de tratamento em relação
ao nível de escolaridade dos remetentes. Calmon (2010) trabalha com a hipótese de que o
efeito da escolaridade, aliada a outras variáveis sociais, pode demonstrar a fala de uma
comunidade, indicando a ocorrência de variação da língua. Neste estudo, os níveis de
aprendizagem dividem-se em:

•

Estudou pouco em casa;

•

Estudou apenas os primeiros anos;

•

Estudou até a 4ª série;

•

Aprendeu através da convivência com amigos e leitura da Bíblia;

•

Sem identificação.

(vii) Localização do remetente quando da escrita da carta

Este fator busca averiguar se houve alteração no uso das formas de tratamento pelos
remetentes, especialmente daqueles que saíram das localidades de origem. Sabe-se que o
contexto social no qual se encontram os missivistas desempenha fundamental relevância para
a explicação de fenômenos variáveis (WEINREICH; LABOV; HERZOG, 2006 [1968]).
Assim sendo, trabalha-se com duas variantes:

•

Cartas escritas na Bahia;

•

Cartas escritas fora da Bahia.
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(viii) Parte da carta20

Este grupo tem como objetivo verificar em qual parte da carta encontram-se as formas
de tratamento. De acordo com Marcotulio (2010), reconhecer as partes constitutivas do
gênero carta “[...] ajudará a reconhecer em que partes se utiliza mais uma determinada forma
de tratamento, isolando o que pode ser considerado como fórmula cristalizada e influenciada
pelo próprio gênero” (MARCOTULIO, 2010, p. 91). Sendo assim, trabalha-se com a hipótese
de que o núcleo e o P.S. da carta são localizações em que o remetente escreve o seu texto de
forma mais espontânea, enquanto as seções de contato inicial e final – acredita-se – são mais
vulneráveis à presença de fórmulas fixas ou cristalizadas (MARCOTULIO, 2010; SILVA,
2012; PEREIRA, 2012; entre outros).

(ix) Data de escrita das cartas

A fim de proporcionar uma análise mais detalhada do uso das formas tratamentais
pelos remetentes no decorrer do tempo, este fator tem em vista o período em que as cartas
foram escritas, apresentando intervalos de tempo em torno de dez anos. Trabalhos como os de
Machado (2006), Rumeu (2004; 2013), dentre outros, apresentam a hipótese de que, a partir
da terceira década do século XX, o você teria se implementado no sistema pronominal
brasileiro.

(x) Tipologia das cartas

Com este fator, procura-se analisar se o teor das cartas influencia na utilização das
formas tratamentais. Trabalha-se com a hipótese de Pereira (2012), segundo a autora, as cartas
familiares e amorosas são mais propensas à utilização de formas íntimas [+ solidárias],
enquanto as cartas que envolvem pedidos tenderiam ao uso de estratégias menos íntimas.
Com isso, as cartas analisadas foram divididas em:
•
20

Cartas de amor;

Esta variável não foi descrita na seção de análise dos resultados, pois apresentou uso majoritário das formas de
tratamento em estudo, na seção intitulada núcleo da carta.

103

•

Cartas de amigos;

•

Cartas de familiares.

A seção a seguir apresenta a análise quantitativa e qualitativa dos dados, com
base nos princípios da sociolinguística variacionista laboviana.

PARTE V
Resultados e discussão
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6 AS FORMAS DE TRATAMENTO EM CARTAS DE SERTANEJOS BAIANOS

Nesta seção, apresentam-se os resultados das formas de tratamento nominais e
pronominais encontradas nas cartas de sertanejos baianos. Foram levantados os dados dos
tratamentos encontrados nos contextos sintáticos de sujeito e complemento verbal acusativo,
dativo e oblíquo. Os dados foram codificados a partir dos grupos de fatores selecionados para
pesquisa21 e submetidos ao programa GoldVarbX (SANKOFF; TAGLIAMONTE; SMITH,
2005), também é importante ressaltar que em razão da pouca quantidade de dados e pela
varável dependente ser eneária, decidiu-se trabalhar apenas com a frequência de uso, não
tendo sido feita a rodada para os pesos relativos.
Logo, para uma melhor compreensão dos resultados, decidiu-se analisar através de
“rodadas” separadas os fatores que podem motivar o emprego de determinada forma de
tratamento no corpus em questão. Desse modo, em 6.1, apresentam-se os resultados da análise
na posição de sujeito; em 6.2, os resultados dos complementos verbais acusativos e o uso do
sujeito; em 6.3, os resultados dos pronomes em função dativa, bem como a sua relação com o
sujeito; e, em 6.4, a análise dos pronomes em função de complemento oblíquo, relacionandoos aos pronomes em posição de sujeito. Na seção 6.5, apresenta-se uma análise contrastiva
entre os resultados apresentados ao longo deste trabalho e o de outras pesquisas com amostras
epistolares baianas e de outras localidades do Brasil, como também uma comparação entre os
dados desta dissertação e os de amostras orais do semiárido baiano.

6.1 A POSIÇÃO DE SUJEITO

De acordo com Castilho (2010, p. 289), em relação a função sintática o sujeito possui
as seguintes propriedades: “(i) é expresso por um sintagma nominal; (ii) figura habitualmente
antes do verbo; (iii) determina a concordância do verbo; (iv) é pronominalizável por ele; e (v)
pode ser elidido”. Assim sendo, buscou-se averiguar quais formas tratamentais são utilizadas
no singular nessa posição nas cartas de sertanejos baianos. O Quadro 7, a seguir, apresenta a
quantidade de ocorrências de todas as formas encontradas no corpus em referência à segunda
pessoa, em posição de sujeito.

21

Ver seção 5.6.
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Quadro 8 - Distribuição geral das formas tratamentais em posição de sujeito

Formas tratamentais

Total

Você

51

Vosmecê

25

Tu

1

O/A Senhor/a

76

Total

153
Fonte: Elaborado pela autora.

Em toda a amostra, encontraram-se apenas dois dados do pronome tu, sendo que um
não foi contabilizado, por encontrar-se isolado do contexto, utilizado como frase nominal na
margem inferior da carta, abaixo do desenho de dois corações. Os exemplos 22 (01) e (02),
abaixo, apresentam tais ocorrências:

(01) “EU E TU” (AHC– 54)
(02) “[...] tu da| um abarço ni ana” (FPS – 47)

O estudo de Machado (2006) com peças teatrais do século XX e o de Silva (2012) com
cartas pessoais do início do século XX demonstraram que, nesse período, o pronome tu
apresentava baixos índices de uso, especialmente na sua forma plena. Esse aspecto também
pode ser observado nas cartas de sertanejos baianos, em que se obteve apenas dois casos de tu
pleno. Ao contabilizar as ocorrências nulas em referência à segunda pessoa do discurso, no
singular, excluindo os casos de imperativos, no intuito de não haver enviesamento dos dados,
observaram-se apenas dez ocorrências de formas tratamentais nulas, tendo somente três
ocorrências de verbos flexionados para P2, como revelam os exemplos de (03) a (05), e oito
ocorrências de verbos flexionados para P3, como se observa de (06) a (11):

(03) “[...] ɸ Vais resolver a minha vida” (AFS – 03)
(04) “[...] então meu queridinho como ɸ passas bem” (SFS – 40)
(05) “[...] Então minha queridinha como ɸ passas bem” (FPS – 47)
22

As ocorrências no corpus em estudo apresentam variação gráfica, aspecto analisado no trabalho de Santiago
(2012).
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(06) “[...] Quando ɸ farzer mande dizer” (AFS – 11)
(07) “[...] eu Arecibi| A coua Almavi| cartinnha i firquei| muito saltifeito du|  têr mim
Avizado|” (AFS – 18)
(08) “[...] mãe como  passou| de domingo pra car” (DCO – 46)
(09) “[...] Oi Dalva ɸ estar bem espero que você esteja” (RAC – 85)
(10) “[...] prezada amiga elena boã tarde| como ɸ passou daqueli dia para| car passou bem”
(BMO – 91)
(11) “[...] prezada amiga elena boã tarde| como ɸ passou daqueli dia para| car ɸ passou bem”
(BMO – 91)

Tais resultados também ratificam a hipótese formulada por Duarte (1995) de que o PB
perdeu a característica de língua de sujeito nulo, iniciando o seu processo de mudança de
parâmetro no século XX. Outro aspecto importante observado nos casos nulos encontrados no
corpus diz respeito à construção em que eles aparecem, pois geralmente são acompanhados
pelo verbo “passar” ou “estar” e encontram-se alocados na estrutura da carta denominada de
seção de contato inicial, ou saudação inicial, o que denota indícios de que podem se tratar de
construções ou microestruturas recorrentes nas cartas analisadas, ou seja, uma tradição
discursiva da época em questão. Dessa forma, as ocorrências nulas não foram contabilizadas
na análise quantitativa, pois se faz necessário compreender e diferenciar as formas
tratamentais que fazem parte dos hábitos linguísticos dos redatores e as formas que
representam estruturas cristalizadas presentes na produção do gênero carta da época
Assim, analisaram-se apenas as formas tratamentais plenas encontradas no corpus,
revelando que a variação concentra-se entre os dados de o/a senhor/a, você e vosmecê. Sobre
este último, a edição feita por Santiago (2012) demonstra o desenvolvimento das abreviaturas
vmᶜᵉ, vmᴄe, vmicᵉ e Vmᶜˢ como uma suposição da forma tratamental vosmecê, um dos estágios
anteriores do você, especialmente em razão do período de escrita das cartas, 1906-2000. O
Quadro 8, a seguir, apresenta as abreviaturas encontradas no corpus em análise:
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Quadro 9 - As abreviaturas de vosmecê no corpus de sertanejos baianos

(JMS– 66)

(FP– 79)

(AML– 81)

(FP– 78)

(FP– 80)

(JMS– 68)
Fonte: Elaborado pela autora.

Sabe-se que o primeiro quartel do século XX apresenta a fase de avanço da inserção
do você no sistema pronominal brasileiro, e que esta forma oriunda do tratamento honorífico
vossa mercê, sofreu desgaste semântico e fonológico originando formas como: vossancê,
vossemecê, vossecê, vosmecê, entre outras até chegar a produção do você. (cf. NASCENTES,
1956). Monte (2013) ao editar e analisar correspondências do século XVIII, produzidas na
capitania de São Paulo, investiga o uso das formas tratamentais a partir de categorias
socioprofissionais, sendo estas: militares, juízes, eclesíasticos, homens ligados à alta
administração e simples moradores, tendo grande parte do corpus sido composto por cartas
enviadas a militares. Desse modo, a autora verifica que a forma tratamental mais empregada
é o tratamento vossa mercê, utilizado apenas de forma abreviada.
Monte (2013) observa as abreviaturas de formas tratamentais na coleção Documentos
Interessantes para a História e Costumes de São Paulo (Arquivo..., 1895, 1902, 1915).
Conforme a autora, nos documentos do século XVIII, as abreviaturas de formas tratamentais
não foram desenvolvidas, o que possibilitou verificar a inexistência de variação na produção
escrita das abreviaturas de vossa mercê, sendo estas, geralmente representadas pela apócope
de vossa, utilizando apenas o grafema “v”, ao lado da aberviatura de mercê tendo sobrecritas
as letras “ce”: Vm.ᶜᵉ. Segundo a autora, não há uma norma específica para o desenvolvimento
de abreviaturas de formas de tratamento, e a 2ª norma contida nas normas de edição de
documentos manuscritos do PHPB (MEGALE; CAMBRAIA; CUNHA, 2001), propõe o
desenvolvimento de abreviaturas apresentando em itálico a parte inferida. Assim sendo:
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[...] O que se verifica, em grande parte dos corpora editados em língua
portuguesa atualmente (BARBOSA, 1999; FACHIN, 2011; LOBO, 2001;
MEGALE; TOLEDO NETO, 2005; MEGALE; TOLEDO NETO; FACHIN,
2009; RUMEU, 2004), que seguem as “Normas para transcrição de
documentos manuscritos para a história do português do Brasil” (MEGALE;
CAMBRAIA; CUNHA, 2001), é o desenvolvimento das abreviaturas. E a
abreviatura “V.Mᶜᵉ.” e suas variantes aparecem desenvolvidas usando-se
todas as letras presentes na forma de tratamento original: vossa mercê. Dessa
forma, pode-se afirmar que a tradição de edição de textos brasileiros e
portugueses realizadas no Brasil opta pelo desenvolvimento da abreviatura
correspondente a esta forma utilizando a forma padrão, e não uma forma
foneticamente reduzida, como “vossancê”, “vosmecê”, entre outras. Não é
possível saber, portanto, como aquela forma seria de fato falada pelo
remetente do documento, a não ser que venha escrita por extenso, fato do
qual não se encontrou, até o momento, nenhuma ocorrência. Parece
aceitável, portanto, que se continue desenvolvendo a abreviatura seguindo a
tradição, pois é necessário adotar uma forma de desenvolvimento dentre
tantas as possibilidades. (MONTE, 2013, p. 184)

Sabendo que a análise de abreviaturas é uma questão sutil, especialmente as que se
encontram nos períodos de estágio de vossa mercê > você, também consultou-se à pesquisa de
Chaves (2006), sobre a implementação do você no PB, especialmente através da análise das
abreviaturas em cartas23 pessoais do século XIX e da primeira metade do século XX (18001954). A autora analisa gramáticas normativas do período e verifica que há o emprego de
formas padrão de abreviaturas ao lado de formas não padrão, sendo que a forma prescrita
pelas gramáticas é de abreviaturas com iniciais maiúsculas. Com isso, ao analisar o percurso
histórico das abreviaturas de vossa mercê, a autora observa que tais formas não exibem acento
e nem cedilha, tendo desaparecido as letras sobrescritas e o ponto abreviativo no fim do
processo de gramaticalização do vossa mercê a você. Juntamente a esse processo, também
observou-se o uso de iniciais maiúsculas (VM), depois o uso de apenas uma inicial maiúscula
(Vm) e em seguida o uso da abreviatura com iniciais minúsculas (vm). Posto isto, a autora
declara que:

A observação dos estágios de transformação do Vossa Mercê em Você
encontra respaldo na convenção feita no Vocabulário Ortográfico da Língua
Portuguesa²⁵, da Academia Brasileira de Letras, que diz corresponder as
formas abreviada Vmᶜᵉ ao Vossa Mercê e a forma abreviada vmᶜᵉ ao
Vossemece ou Vosmece, variantes do pronome Vossa Mercê. O Você ainda
23

A autora trabalha com uma amostra formada por cartas da região de Minas Gerais (109 cartas), Rio de Janeiro
(24 cartas) e Bahia (5 cartas), em virtude do número insuficiente de dados encontrados nas cartas de Minas
Gerais para o período analisado. Logo, a amostra não é específica de determinada localidade, contudo demonstra
ser homogênea, especialmente, em razão do tipo de documentação, período analisado e a presença de
informações dos remetentes e destinatários.
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atinge um estágio interessante que é à perda da letra inicial v formando o
ocê²⁶. (CHAVES, 2006, p. 78-79)

Para confirmar a sua proposição, Chaves (2006) busca identificar uma sistematicidade
no uso das abreviaturas durante o século XIX e XX, e observa que as cartas da primeira
metade do século XIX expõem uso majoritário de abreviaturas com inicial maiúscula, em
relações entre iguais e em relações hierarquicas; na segunda metade desse século, encontra-se
um aumento no uso de abreviaturas com inicial maiúscula em relações entre iguais, e uma
elevação no emprego de abreviaturas com inicial minúscula em relações hierárquicas; já as
cartas da primeira metade do século XX apresentaram uso preponderante de abreviaturas com
inicial minúscula nas relações entre iguais, e em relações hierárquicas manteve-se o mesmo
percentual de uso retratado na segunda metade do século XIX. Logo, nota-se que o emprego
das abreviaturas está relacionado à mudanças que ocorreram no seio social, apresentando a
transição de uma sociedade marcada por relações hierarquicas para uma sociedade baseada
em relações solidárias.
Desse modo, após verrificar diversos fatores, entre eles o aumento da produtividade do
uso de iniciais minúsculas (vmᶜᵉ) na segunda metade do século XIX, e textos literários desse
período que indicam frequência regular de vosmecê, a autora exprime quatro estágios na
utilização das abreviaturas de vossa mercê > você, tendo a abreviatura vmᶜᵉ representado o
período de uso da forma vosmecê:

Quadro 10 - A evolução das abreviaturas de vossa mercê a você

VM

>Vmᶜᵉ

>vmᶜᵉ

>vacᵉ

>você

Vossa Mercê >Vossemecê >vosmecê >vance >você
Fonte: Extraído de Chaves (2006, p. 101)

O estudo de formas tratamentais em cartas baianas, na posição de sujeito, publicado
em Lopes e Castilho (2018) relata o uso de vossa mercê e variantes em cartas do século XIX,
sendo que a forma vosmecê aparece grafada como “vosmice/vosmicê”, especialmente em
cartas de relações assimétricas, “[...] o que pode evidenciar que seu emprego registra uma
transição entre o tratamento formal da origem (Vossa Mercê) e uma estratégia utilizada em
relações de menor distanciamento” (LOPES ET AL., 2018, p. 111).
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Assim, considerando distintos estudos sobre o desenvolvimento de abreviaturas de
vossa mercê, o período de escrita das cartas dos sertanejos baianos, o tipo de abreviatura
encontrada nas missivas, sendo majoritariamente empregadas abreviaturas com inicias
minúsculas (vmᶜᵉ, vmce e vmicᵉ), tendo apenas uma carta apresentado abreviatura com a
primeira inicial maiúscula (Vmᶜˢ), o que de acordo com Quadro 9 designaria à utilização da
forma Vossemecê. E, também levando-se em conta a relação social entre os interlocutores
sertanejos e a edição feita por Santiago (2012), seguindo as normas de transcrição de
documentos manuscritos do Projeto Para a História do Português Brasileiro (MATTOS E
SILVA, 2001), decidiu-se analisar as abreviaturas encontradas no corpus em estudo, como um
dos estágios anteriores do você, sendo este, a forma vosmecê.
Ao verificar as formas tratamentais plenas encontradas na amostra, observou-se que os
altos índices de uso do pronome de tratamento o/a senhor/a referiam-se à produção escrita do
remetente Antonio Fortunato da Silva, detentor de 26 cartas; das 76 formas de o/a senhor/a
encontradas no corpus 59 ocorrências (77,6%) foram escritas por este remetente a um casal de
amigos: 25 cartas para João Carneiro de Oliveira e 1 carta para Almerinda Maria de Oliveira.
Dessa forma, visando proporcionar uma análise equilibridada e que possa fornecer indícios do
sistema de tratamento presente no interior da Bahia, do século XX, decidiu-se retirar da
analise geral as 25 cartas escritas por Antonio Fortunato da Silva para João Carneiro de
Oliveira e analisá-las em seção separada. Assim sendo, a Figura 7, abaixo, evidencia a
frequência de uso das formas tratamentais a serem analisadas nas próximas seções:

Figura 7 - O tratamento na posição de sujeito nas cartas de sertanejos baianos

27%
54%
1%

18%

Você

Vosmecê

Tu

O/A Senhor/a

Fonte: Elaborada pela autora.

112

Os resultados gerais apresentam um total de 93 ocorrências de formas de tratamento
encontradas em posição de sujeito. A forma você obteve maior destaque, com 54% de
produtividade (50 ocorrências), seguida da forma vosmecê, com 27% (25 ocorrências), e o
tratamento o/a senhor/a com 18% (17 ocorrências). O pronome tu registrou apenas uma
ocorrência em posição de sujeito. Esses resultados corroboram os estudos que indicam que, a
partir do século XX, o pronome você passa a ocupar os mesmos contextos funcionais do tu
que entrou em desuso em boa parte das regiões brasileiras (MACHADO, 2006; RUMEU,
2013; SILVA, 2012; SOTO, 2001; entre outros). A seguir, apresentam-se alguns exemplos
dos tratamentos encontrados no corpus de sertanejos baianos:

(12) “[...] commo vai Amigo vocer| banbem não es quec[.]a di min|” (AFS – 01)
(13) “[...] voscê entrege este| bilete a datinho” (MC – 36)
(14) “[...] ci Pitanga [.] cando vocer vendir a| Taba mande u Dinhero” (SFS – 41)
(15) “[...] Agora Comadre vosmece dei muita| lembranca i um Aperto di mão| A compadri
Antonio que eu mando|” (JMS – 66)
(16) “[...] comadre vosmece mandou mi perguntar| como eu fui di São João” (JMS– 67)
(17) “[...] vosmece midici| qui via [.] bervi pacia e minha caza i ainda não veio|” (FP– 78)
(18) “[...] Sin u sinhor recebeu a| importansa” (AFS – 04)
(19) “[...] Compadi u ssinhor Comdo| pergar na minha caza” (AFS – 06)
(20) “[...] Compadi pitanga u s simhor pordi Agentar” (AFS – 23)

Com base nos resultados revelados pela análise quantitativa, busca-se na seção
seguinte apresentar quais fatores condicionam o uso das formas de tratamento no corpus.
Primeiramente, serão apresentadas as variáveis internas, ou linguísticas; e, posteriormente, as
externas, ou extralinguísticas.

6.2 OS FATORES ANALISADOS

Diversos estudos já demonstraram que os pronomes de segunda pessoa são
relevantemente condicionados por fatores sociais. Assim, pretende-se, neste trabalho,
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observar quais fatores sociais e linguísticos desempenham papel importante no uso das formas
de tratamento no corpus de sertanejos baianos. Após leituras sobre o tema, onze grupos de
fatores24 foram utilizados para o controle da variação das formas tratamentais nesta pesquisa.
As variantes sob análise foram codificadas de acordo com os grupos de fatores estudados, e
condicionadas ao software GoldVarb X para análise quantitativa, sendo estas: Paralelismo
discursivo, Tratamento na posição de sujeito e complemento, Tipo de frase, Naturalidade dos
remetentes, Localização do remetente quando da escrita da carta, Relação entre remetente e
destinatário, Faixa etária dos redatores quando da escrita das cartas, Sexo, Contexto de
aprendizagem, Tipologia da carta e Data de escrita das cartas. Os resultados, a seguir,
exibem a frequência de uso das formas tratamentais em relação às variáveis internas.

6.2.1 Fatores linguísticos

As variáveis linguísticas proporcionam observar quais são as influências internas que
condicionam a variação. Nesse sentido, serão analisados dois grupos de fatores linguísticos, a
saber: Paralelismo discursivo e Tipo de frase. A seguir serão apresentados os resultados da
variável Paralelismo discursivo.

6.2.1.1 Paralelismo discursivo

A análise desta variável possibilitou controlar a combinação de formas tratamentais
em uma mesma carta. Trabalhou-se com a hipótese de Martins (2010), em que a análise deste
grupo se sustenta, “[...] na premissa de que a produção linguística de uma série de referências
pronominais de segunda pessoa pelo mesmo falante tende a favorecer a repetição do primeiro
da série” (MARTINS, 2010, p. 74). A Tabela 1, adiante, apresenta a frequência geral das
formas tratamentais você, o/a senhor/a e vosmecê.

24

Ver seção 5.6.
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Tabela 1 - O paralelismo discursivo nas cartas de sertanejos baianos

Formas
Fatores
Primeiro da série não
precedido
Isolado não precedido
Precedido de você

Total
Você

O/A Senhor/a

Vosmecê

14/22
(63%)
5/8
(62,5%)
31/31
(100%)

6/22
(27%)
2/8
(25%)

2/22
(10%)
1/8
(12,5%)

-

-

Precedido de o/a senhor/a

-

Precedido de vosmecê

-

8/8
(100%)
1/23
(4,3%)

Total

22/23
(95,7%)

22/92
(24%)
8/92
(8,7%)
31/92
(33,7%)
8/92
(8,7%)
23/92
(25%)
92/92
(100%)

Fonte: Elaborada pela autora.

Os resultados expostos na Tabela 1 indicam que o fator primeiro da série não
precedido apresenta uma maior utilização da forma você, com 63% de frequência (14
ocorrências), em relação aos tratamentos de o/a senhor/a, que obtiveram 27% de
produtividade (6 ocorrências), e vosmecê que expôs 10% de frequência (2 ocorrências). No
que se refere aos dados gerais, sabe-se que o corpus apresenta maior índice percentual de uso
da forma você, com isso, segundo a hipótese testada, a realização de uma série de referências
à segunda pessoa pelo mesmo falante, tende a propiciar a repetição do primeiro elemento da
série, que neste caso, apresentou maior produtividade da forma você, como se pode observar
através dos exemplos abaixo:

(21) “[...] Oi Dalva estar bem espero que| voce esteja com saúde aqui estar| todos com saude
graças a Deus.| Eu fiz uma otima viagem deu| tudo certo com eu inmaginava eu xegei| cinco
[.] Hª da tarde na Fazenda. Aqui|meu amo eu inmagino com e dura a| nossa saudade cerar que
vocé lembra| o dia douze eu não vou esquecer.|” (RAC – 85)
(22) “[...] Bom Pitanga si você [.] não vendêu u| Jumento não tem que vender que eu| vou
mandar burcar nu meis di Cetembro| lembrança para voce i lembrança esmerinda” (SFS – 40)
(23) “[...] ana voce de um abraco e dete omabeca| ni debrando e abraco en toda as minha|
amigas que ainda selinbra de min| Deus der us bom tempos para nois| todos e com vão de bom
tinpo ai e vor| lhe pregontar si niqinha ja se cazor ou não| e quando você miescrever mande
dizer” (MC – 50)
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Em relação ao fator isolado não precedido, nota-se que dos oito dados encontrados,
cinco correspondem à forma você (62,5%); dois referem-se à forma o/a senhor/a (25%) e
apenas um dado diz respeito ao tratamento vosmecê (12,5%). Apesar da pouca quantidade de
dados, pode-se inferir que quando o tratamento utilizado se encontra isolado de outras formas,
o pronome você demonstra uso preponderante. Os exemplos abaixo apresentam tais
ocorrências:

(24) “[...] João o fim desta doas linha e somente| para voce falar com os menino que venha|
para dar uma asinatura da casa do Ichu| que vendiro e precisa da asinatura de todos| e venha
de ano novo que estamos esperando| eu e todos estamos enpaz graça Deus e| Nada Mais do
seu Irmão|” (MCO – 35)
(25) “[...] As horas que passo Sozinha desejo| esta ao Seu lado. Mas como não é| Possivel
realizar meus Sonhos| resolvi redijir-lhe algumas linhas| desijando Saber como você vai de
Saúde| juntamente com todos.|Aqui estou passando bem. Não| melhor porque não estou-lhe
vendo a| todo momento.|” (AHC – 57)

A análise do fator precedido por você revela que, quando esta forma é empregada, há
uma inclinação à sua reutilização, isso pode ser percebido através do uso categórico de você
(100%) neste fator, com 31 ocorrências:

(26) “[...]S ceu pai não ge| gi [.] voce conciga o nocu Romaci e voce| ge [.] temina com migo
peri e mi responda” (JMA– 64)
(27) “[...] você é, tudo| eu peço que você apareça é| continunhi escrevendo par mim| que eu
continunhi par você” (AHC– 54)

Se o fator formas precedidas de você, apresentou-se como contexto que beneficia à
utilização das formas de você, já era de se esperar que o fator formas precedidas de o/a
senhor/a propiciasse o uso de o/a senhor/a. Sendo assim, nesta variante, tais formas nominais
também apresentaram uso categórico, com produtividade de oito dados. Esses resultados
também contribuem para confirmar a hipótese inicial de que formas pronominais precedentes
tendem a propiciar o prosseguimento de suas formas, contudo é necessário considerar que na
amostra em análise, também foram encontradas séries em que há alternância de variantes,
como veremos a seguir.
Ao verificar o fator formas precedidas de vosmecê, observou-se o uso majoritário
dessa forma nominal de tratamento (95,7% - 22 ocorrências), entretanto este fator evidenciou
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uma ocorrência de outro tratamento, a forma nominal o/a senhor/a (4,3%), situação que não
ocorreu em outras variantes precedidas por formas tratamentais. Esse fato pode ter ocorrido,
em razão da forma vosmecê, utilizada especialmente nas cartas do início do século XX (19061910), ainda resguardar um caráter cerimonioso da sua antiga forma nominal vossa mercê,
especialmente por ter sido encontrada em relações simétricas menos solidárias (aspecto a ser
analisado na subseção 6.2.2.3), esse traço de cortesia também é característico da forma o/a
senhor/a reconhecida como tratamento polido/cerimonioso. Abaixo, apresenta-se o exemplo
desta ocorrência e de formas precedidas por vosmecê:

(28) “[...] esta| com 3 ou 4 carta que vosmece me escrevi i eu| não lhe arespondir nem uma
então| hojin chegou a occazião di eu lhe comta os meus pascado para ver [.] si| pur meio dessa
eu posso colher as suas| noticias [...] si e uma das pescoas que eu estimo| a Sinhora e uma
dellas pur eu não lhe escrever di sempri como lhi escrevi<↑a>| esto não hostra que eu não mi
esqueco| di vosmecê” (JMS– 66)
(29) “[...] vosmece devi esta bem tristi com migo| mas no mesmo [.] tempo vosmece bem|
podi saber que entri nois não entra| contrariedadi eu [?] lhi amar| não tem dia i mem hora”
(JMS– 67)
(30) “[...] tenho tido muita saudadi| Di vosmece qui não mi esqueco hora nihuma vosmece
midici| qui via [.] bervi pacia e minha caza i aida não veio” (FP– 78)

Portanto, verifica-se que o pronome você, nas cartas de sertanejos baianos do século
XX, demonstra ser produtivo nos contextos funcionais de paralelismo discursivo, ocorrendo
de forma preponderante na maior parte das variantes em estudo, desse modo, observa-se a
confirmação da hipótese testada, na qual o primeiro elemento de uma série, inclina-se a
contribuir para a sua repetição ao longo de uma produção linguística. Entretanto, também se
observa que outros fatores podem influenciar na utilização de determinadas formas
tratamentais, pois houve nesta variável, um caso de forma tratamental precedida por outra
forma. Nesse sentido, a fim de verificar os contextos variáveis ao uso das formas tratamentais
no corpus, a subseção seguinte apresentará os resultados exibidos pela variável Tipo de frase.

6.2.1.2 Tipo de frase

A análise desta variável possibilitou verificar se o uso das formas tratamentais poderia
ser condicionado em razão do tipo do enunciado. Andrade (2010), ao analisar a variação entre
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as formas tu, você e cê em uma amostra constituída por dados orais da cidade de Brasília,
observou que o uso de tu e cê mostrou-se favorecido por enunciados interrogativos, enquanto
a variante você foi desfavorecida, segundo a autora: “A hipótese para medir esse fator surgiu a
partir da percepção de que, em orações mais exaltadas, com entonação mais emotiva ou
“cantada” (tom alto ou ascendente), a ocorrência de tu parece ser favorecida” (ANDRADE,
2010, p. 107). Assim, visando constatar se o tipo de frase poderia influenciar no uso de
determinadas formas tratamentais, em uma amostra manuscrita, analisaram-se os enunciados
declarativos, interrogativos, exclamativos e imperativos que continham as formas tratamentais
no corpus. Nesse sentido, mesmo com a falta de sinais de pontuação na amostra foi possível
controlar os enunciados através do contexto, a Figura 8, abaixo, apresenta os resultados:

Figura 8 - O uso das formas de tratamento em relação ao tipo de frase
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53%
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49%
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Você

O/A Senhor/a

Interrogativo

Exclamativo

Vosmecê

Fonte: Elaborada pela autora.

Conforme retrata a Figura 8, de modo geral, a forma você demonstra ser mais
utilizada, exceto apenas em enunciados do tipo exclamativo em que a forma o/a senhor/a
aparece desempenhando os mesmos índices percentuais do você. As orações imperativas que
são aquelas utilizadas para expressar um pedido, ordem, convite, etc., apresentaram maior
produtividade da forma você com 53% de frequência (16 dados), seguida de vosmecê com
30% de produtividade (9 dados), tendo a forma o/a senhor/a alcançado 17% de produtividade
(5 dados), como se pode observar nos exemplos (31) a (33):
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(31) “[...] e você pitanga tomi| comta de minhas galinhas i minha| Porqua” (MC – 37)
(32) “[...] minha Comadre vou lhi| pidir um favor [.] vosmece| fasca uma vizita a Garcina| i
dei um aperto di mão a maria| i a Nenen i diga a sinhora|” (JMS– 67)
(33) “[...] Conpade o senhora pase uma| bensão ni antonia i nos [.]| utros” (LFO– 32)

Os enunciados declarativos retratam a constatação de determinado fato pelo locutor.
Nesse tipo de oração, houve maior produtividade da forma você, apresentando frequência de
uso em torno de 49% (19 ocorrências), seguida da forma vosmecê com 41% de produtividade
(16 ocorrências), já as formas de o/a senhor/a, nesse contexto, alcançaram índices percentuais
ao redor de 10% (4 dados), os exemplos abaixo apresentam o uso de tais formas em
enunciados declarativos:

(34) “[...] Bom Pitanga si você [.] não vendêu u|Jumento não tem que vender” (SFS – 40)
(35) “[...] masno mesmo [.] tempo vosmece bem| podi saber que entri nois não entra|
contrariedade” (JMS– 67)
(36) “[...] commadi foi a maor Aligiar| que eu tivi na mia vida comdo| a cinhor min
esqueveu” (AFS – 45)

As orações interrogativas, utilizadas especialmente para fazer questionamentos ao
interlocutor, também apresentaram maior contexto de uso da forma você, com 67% de
frequência (14 ocorrências), seguida da forma o/a senhor/a que alcançou maiores índices
percentuais do que os apresentados nos contextos anteriores, com 33% de frequência (7
ocorrências). Não houve produção, nesse contexto, da forma de origem nominal vosmecê. Os
exemplos abaixo são de orações interrogativas:

(37) “[...] commo vai| a cinhora di saudi com ceu| filinhos” (AFS – 45)
(38) “[...] O que foi que aconteceu que voce não veio” (AHC – 58)

As orações exclamativas desempenham a função de exprimir a natureza das emoções
do locutor. Assim sendo, o corpus em análise apresentou poucas ocorrências de formas
tratamentais nesse tipo de enunciado: apenas 1 dados de o/a senhor/a e 1 dado de você, tendo
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ambas as formas apresentado 50% de produtividade. Não houve produção da forma vosmecê
nesse tipo de frase, como se pode observar nos exemplos abaixo:

(39) “[...] se a senhora| queria me perdôe|” (MMO– 76)
(40) “[...] você é, tudo| eu peço que você apareça” (AHC – 54)

Sendo assim, os resultados apresentados indicam que o você, no corpus em análise, é
amplamente beneficiado em praticamente todos os tipos de enunciados observados, sendo
estes: interrogativos, imperativos e declarativos, seguido da sua forma antecedente vosmecê,
segunda forma mais empregada nos contextos imperativos e declarativos; o tratamento o/a
senhor/a foi o segundo mais utilizado em enunciados interrogativos, e obteve a mesma
frequência de uso do você, em enunciados exclamativos. Desse modo, ao averiguar o emprego
das formas tratamentais e os tipos de frases, observou-se que diferentemente do que ocorreu
no estudo de Andrade (2010), em que as variantes tu e cê demonstraram ser favorecidas em
orações de entonação mais ascendente como as interrogativas; o corpus em estudo revela que
o você é preponderantemente empregado em basicamente todos os contextos.
Desse modo, em relação à investigação das variáveis internas, observa-se que a pouca
quantidade de ocorrências no corpus acaba dificultando uma análise pormenorizada das
formas tratamentais, e que o estudo deste fenômeno está intimamente relacionado a questões
sociais. Assim, mesmo diante de tais obstáculos, faz-se necessário considerar que o estudo em
um corpus representativo do PPB pode revelar indícios do sistema tratamental utilizado no
sertão baiano do século XX, que ainda precisa ter delineada a sua sócio-história.
Por conseguinte, dando continuidade à análise, a seção seguinte abordará as
motivações sociais em torno da utilização das variantes analisadas no corpus em estudo.

6.2.2 Fatores extralinguísticos

Numa análise sociolinguística, os fatores sociais são extremamente importantes para o
entendimento de fenômenos variáveis. Conforme Labov (2008 [1972], p. 140), “[...] a forma
do comportamento linguístico muda rapidamente à medida que muda a posição social do
falante. Essa maleabilidade da língua sustenta sua grande utilidade como indicador de
mudança social”. Após selecionar e codificar as variáveis, estas, foram submetidos ao
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programa GoldVarb X para análise estatística, nesta seção serão observadas as variáveis:
Naturalidade dos remetentes, Localização do remetente quando da escrita da carta, Relação
entre remetente e destinatário, Faixa etária dos redatores quando da escrita das cartas, Sexo,
Contexto de aprendizagem, Tipologia da carta e Data de escrita das cartas.

6.2.2.1 Naturalidade dos remetentes

Esta variável proporciona analisar se a localidade em que os redatores estão inseridos
reflete no uso das formas tratamentais. Sendo assim, o contexto social a ser investigado
refere-se às comunidades baianas em que residem os remetentes, a saber: Riachão do Jacuípe,
Conceição do Coité e Ichu. Logo, trabalha-se com a hipótese, partindo de Labov (2008
[1972]), de que a análise do contexto social em que os informantes estão inseridos pode
revelar um sutil padrão de estratificação.
Dos 43 remetentes, foi possível verificar o local de nascimento de 38; destes, 24 são
naturais de Riachão do Jacuípe, 12 são de Conceição do Coité e 2 do município de Ichu. Dos
cinco remetentes que não puderam ter a confirmação da naturalidade, conforme Santiago
(2012, p. 48), “[...] pode-se afirmar, todavia, por inferência, a partir das entrevistas realizadas
com os destinatários e com alguns remetentes, e também pelo conteúdo das cartas, que são
naturais dos mesmos municípios que os demais”. Dessa forma, dois desses redatores são
oriundos do município de Riachão do Jacuípe, e três são da localidade de Conceição do Coité.
Posto isso, os dados foram codificados, levando em conta a naturalidade dos
remetentes, e submetidos ao programa GoldVarb X. A Figura 9, a seguir, apresenta a
frequência de uso das formas tratamentais nas localidades analisadas.
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Figura 9 - As formas de tratamento em relação à naturalidade dos remetentes

Fonte: A autora.

De acordo com a Figura 9, os remetentes naturais do município de Riachão do Jacuípe
(Território da Bacia do Jacuípe) apresentaram, em referência à 2ª pessoa do discurso no
singular, maior frequência de uso da forma você, com 60% de produtividade (15 ocorrências);
já o emprego de o/a senhor/a nessa localidade alcançou índices percentuais em torno de 40%
(10 ocorrências), não havendo a produção da forma tratamental vosmecê nas cartas de
remetentes desse município.
Os missivistas provenientes dos municípios pertencentes ao Território do Sisal,
também apresentaram altos índices de uso da forma você: em Conceição do Coité, a forma
tratamental vosmecê, apresentou 52% de frequência (25 ocorrências), seguida de você, com
35% de produtividade (17 ocorrências) e o/a senhor/a com 13% de produtividade (6
ocorrências). Apenas as cartas do início do século XX (1906-1908) apresentaram ocorrências
de vosmecê, sendo que, todas as missivas desse período foram produzidas por redatores de
Conceição do Coité, não havendo cartas das outras localidades em análise, no período em
questão; os redatores pertencentes ao município de Ichu apresentaram índice de uso do você
em torno de 94% (18 ocorrências), enquanto a forma o/a senhor/a alcançou 6% de
produtividade (1 ocorrência). Como foi apresentado na subseção 5.5, os três municípios

122

analisados são circunvizinhos, entretanto a análise dos aspectos histórico-demográficos dessa
região, apresentados por Santiago (2012), revelam que essas localidades pertenciam a um só
município, denominado Villa de Nossa Senhora da Conceição do Riaxão do Jacuhype.
Conforme a autora,

[...] apenas em 1933 é que o município de Conceição do Coité é
desmembrado de Riachão do Jacuípe. Mais recente foi a criação do
município de Ichu, que também tem sua origem ligada a Riachão. Em 1935
foi criado o distrito de Ichu, pertencente ao município de Riachão do
Jacuípe; o desmembramento só ocorre em 1962, quando passa de distrito a
município. (SANTIAGO, 2012, p. 36).

Sendo assim, percebe-se que, desde a sua formação, os municípios analisados
compartilham do mesmo contexto sociocultural, apresentando laços em suas relações
políticas, econômicas e sociais.
Embora não conseguindo obter a mesma quantidade de cartas/remetentes para as
localidades analisadas, a amostra em estudo apresenta a escrita de redatores provenientes do
sertão baiano, em um período de pouco acesso à educação escolar, no entanto observa-se que
o índice de produtividade do você e da sua antiga forma vosmecê são os mais altos. Esses
resultados podem indicar como o você já se encontra implementado no sistema pronominal
apresentado pelas cartas de sertanejos baianos, sendo amplamente empregado nos contextos
situacionais do pronome tu em praticamente todas as localidades analisadas.

6.2.2.2 Localização do remetente quando da escrita da carta

Esta variável busca avaliar a relação entre a localidade ou contexto social em que os
remetentes estão inseridos e o uso das formas de tratamento. Trabalha-se com a hipótese de
que a análise do contexto social torna-se muito importante para o entendimento de fenômenos
variáveis (WEINREICH; LABOV; HERZOG, 2006 [1968]).
Sabe-se que o corpus em questão é constituído por cartas produzidas por sertanejos,
oriundos das localidades de Conceição do Coité, Riachão do Jacuípe e Ichu, cidades
limítrofes, localizadas em áreas rurais do território baiano. Todos os remetentes são
brasileiros, nascidos no estado da Bahia. De acordo com Santiago (2012), 62 cartas exibem o
local em que foram escritas, sendo que a maioria foi produzida na zona rural baiana,
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especialmente nos municípios de origem dos remetentes. Conforme a autora, as 16 cartas com
a localização de outras áreas do Brasil também retratam o movimento de êxodo rural pelo
qual passou o país, principalmente entre as décadas de 50, 60 e 70, na região Nordeste, “[...]
em que muitos sertanejos saem do estado em busca de trabalho nas grandes cidades,
especialmente em São Paulo, principal centro industrial do país” (SANTIAGO, 2012, p. 62).
Das 16 cartas escritas fora da Bahia, 15 são de São Paulo e 1 de Goiás (Brasília). A
carta escrita em Goiás é do remetente Gildásio de Oliveira Rios, que escreve para o cunhado
João Carneiro de Oliveira; 10 cartas de São Paulo foram escritas por Antonio Fortunato da
Silva para o casal João Carneiro de Oliveira e Almerinda Maria de Oliveira; e 3 cartas têm
origem de Campinas (SP) e foram escritas para o casal Josefa Jozina da Silva e Neraldo Lopes
Pinto. Conforme Santiago (2012), nas cartas que não apresentavam identificação da
localidade, foi possível inferir, com base no conteúdo das mesmas e pela relação com outras
cartas do mesmo remetente, que estas também foram, em sua quase totalidade, produzidas nas
localidades mencionadas, a saber: 16 cartas em São Paulo, 7 na zona rural de Riachão do
Jacuípe, 4 na zona rural de Conceição do Coité, 1 na zona rural de Ichu e 1 na zona rural de
Candeal, perfazendo um total de 32 cartas escritas fora da Bahia.
Entretanto, ao retirar da rodada as cartas produzidas por Antonio Fortunato da Silva,
esta variável analisa apenas formas tratamentais encontradas em 6 cartas produzidas fora da
Bahia; tendo as cartas produzidas na Bahia quantidade total de 59. Porém, mesmo estando
diante de uma quantidade desproporcional em relação às variantes em análise, decidiu-se
descrevê-las buscando possíveis indícios de influência da localidade em que se encontra o
redator para referência à segunda pessoa do discurso.
Após fazer o levantamento das cartas escritas ou não na Bahia, codificaram-se os
dados para a variável Localização do remetente quando da escrita da carta, levando em
consideração os seguintes fatores: Cartas escritas na Bahia e Cartas escritas fora da Bahia.
A Tabela 2, a seguir, apresenta os resultados indicados pelo programa GoldVarb X para a
variável em análise:
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Tabela 2 - A referência à 2ª pessoa em relação à localização do remetente ao escrever a carta

Fatores
Cartas escritas na
Bahia
Cartas escritas fora
da Bahia

Você
44/80
(55%)
6/12
(50%)

Formas tratamentais
O/A Senhor/a
11/80
(13,8%)
6/12
(50%)

Total

Vosmecê
25/80
(31,2%)
-

Total
80/92
(87%)
12/92
(13%)
92/92
(100%)

Fonte: Elaborada pela autora.

De acordo com a Tabela 2, as cartas escritas na Bahia apresentaram maior frequência
de uso do você (55%) 44 ocorrências, seguido da forma vosmecê, com 25 ocorrências (31,2%)
e da forma o/a senhor/a, com 11 ocorrências (13,8%). Os poucos dados das cartas escritas por
remetentes baianos fora da Bahia, residentes nos estados de São Paulo (São Paulo e
Campinas) e Goiás (Brasília), demonstraram índices percentuais de uso idênticos para as
formas o/a senhor/a e você, ambas com 6 ocorrências (50% de frequência), a forma vosmecê
não apresentou produtividade em cartas escritas por redatores fora do território baiano.
Os estudos de Martins et al. (2015) sobre a implementação do você em cartas pessoais
do Nordeste (Bahia, Pernambuco e Rio Grande do Norte) apontam que, na Bahia, a
polarização linguística ocorre, especialmente, a partir da década de 1930, em que a forma
nominal o(a) senhor(a) passa a marcar poder, e a solidariedade prossegue se constituindo
através do uso preponderante do você. Sendo assim, o corpus em questão, constituído por
cartas produzidas por sertanejos baianos pouco escolarizados, revela que, no século XX
(1906-2000), o uso de você era predominante nas cartas escritas no território baiano, e
também muito utilizado pelos redatores baianos residentes em outras localidades; tais
resultados contribuem para ratificar a ideia de o você já estar totalmente implementado no
território baiano como pronome de 2ª pessoa.

6.2.2.3 Relação entre remetente e destinatário

Para análise deste fator, adotou-se a proposta de divisão dos dados, a partir dos
pressupostos da Teoria do Poder e Solidariedade (BROWN; GILMAN, 1960), que busca
averiguar como determinados fatores linguísticos estão relacionados à estruturas sociais de
poder ou solidariedade, assim como a readaptação dos eixos sociais proposta em Lopes
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(2001), na qual as relações sociais de inferior para superior são denominadas de assimétrica
ascendente (); de superior para inferior denomina-se de assimétrica descendente (); e a
relação entre membros do mesmo grupo social é intitulada de simétrica. Aliada a essa divisão,
propôs-se também, constatar a distinção entre as relações mais solidárias [+ sol.] e menos
solidárias [- sol.], sendo a primeira instituída a partir do grau de intimidade demonstrado
entre remetente e destinatário das cartas ou relação familiar mais próxima, como: amigos
íntimos, namorados, cônjuges, irmãos, mãe-filha, filho(a)-mãe, cunhados(a), sobrinho(a)tio(a), afilhado(a)-madrinha, nora-sogra; as relações consideradas menos solidárias foram as
exibidas entre as relações de amizades menos privadas e as relações familiares mais distantes,
como: futuro sogro-futuro genro, futuro genro-futuro sogro e amigos pouco íntimos.
A Tabela 3, abaixo, demonstra as frequências de uso nas relações sociais das formas
nominais e pronominais de tratamento em cartas de sertanejos baianos do século XX.

Tabela 3 - O uso das formas de tratamento nas relações sociais entre remetentes e destinatários

Formas Tratamentais

Relação social
Você
47/81
(58%)

Tu
1/81
(1,2%)

Simétrica [-sol.]

-

-

Assimétrica [+sol.]
Assimétrica [-sol.]

3/3
(100%)
-

Assimétrica [+sol.]

-

-

Assimétrica [-sol.]

50/93
(53,8%)

1/93
(1,1%)

Simétrica [+sol.]

Total

O/A Senhor/a
11/81
(13,6%)
1/4
(25%)

Total
Vosmecê
22/81
(27,2%)
3/4
(75%)

-

-

-

-

5/5
(100%)
17/93
(18,3%)

25/93
(26,9%)

81/93
(87%)
4/93
(4,3%)
3/93
(3,2%)
5/93
(5,4%)
93/93
(100%)

Fonte: Elaborada pela autora.

A partir dos resultados exibidos, observa-se que a relação simétrica mais solidária
[+sol.], que ocorre entre membros do mesmo grupo social, como amigos íntimos, namorados,
irmãos, cunhados mais próximos, foi a relação social que mais se destacou na amostra em
estudo, apresentando o uso de todas as formas de tratamento encontradas, como é possível
observar nos exemplos de (41) a (44):
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(41) “[...] voscê entrege este| bilete a datinho e não poso faszer| mais linhas e var mi
descupando us erro| que e sua Irimãn que lhi qur| bem Mariazinha Carneiro di Oliveira|”
(MC– 36)
(42) “[...] tu da| um abarço ni ana 2| bejinho ni Antonio| i 4 ni idebarndo. Sim diga Augusto
que deus| e di da a ele uma v noiva bem bonitinha|” (FPS – 47)
(43) “[...] commo vai| a cinhora di saudi com ceu| filinhos” (AFS – 45)
(44) “[...] tanto vosmece si lembri di mim| eu nada tenho a lhi dizer pur que vosmece| quando
mi escrevi nada mi diz purrisco| eu nada lhi digo mas lhe dar toudos| singuinti ” (JMS – 66)

O grande uso das formas de tratamento nas relações simétricas já era esperado, pois,
como mencionado anteriormente, a amostra analisada é composta por cartas pessoais trocadas
entre amigos, compadres, namorados, familiares muito próximos, entre outros, o que
demonstra que os remetentes e destinatários fazem parte do mesmo contexto social, em que
não se evidencia uma hierarquia. Sobre as relações sociais dos sertanejos baianos, observa-se
que a forma você é utilizada em relações mais solidárias simétrica [+sol.] (58% de
produtividade – 47 ocorrências) e assimétrica descendente () mais solidária [+sol.] (100%
de produtividade – 3 ocorrências), ratificando os resultados de Martins et al. (2015, p. 32),
que afirmam: “[...] na Bahia, a forma você parece ter entrado no sistema pronominal da 2ª
pessoa por relações assimétricas descendentes e simétricas”.
A forma nominal vosmecê, estágio anterior da forma você, é utilizada, primeiramente,
na relação simétrica mais solidária [+sol.] (27,2% de produtividade – 22 ocorrências),
seguida da relação simétrica menos solidária [-sol.] (75% de produtividade – 3 ocorrências),
o que denota o uso de formas relacionadas a você, especialmente nos contextos situacionais de
intimidade/proximidade.
De acordo com Martins et al. (2015), a partir do século XX, o uso da forma nominal
o/a senhor/a passa a marcar poder; entretanto, nesse ponto, as cartas de sertanejos indicam
que tal forma de tratamento também ocorre em relações da esfera simétrica mais solidária,
apresentando 13,6% de produtividade (11 ocorrências) e em relações da esfera assimétrica
ascendente () mais solidária [+sol.] com 100% de produtividade (5 ocorrências). Logo,
demonstra-se que a forma nominal o/a senhor/a conserva aspectos de formalidade ou
cerimoniosidade, especialmente por ser encontrada em relações de inferior para superior
(assimétrica ascendente ()). Assim como, podem funcionar como estratégias de preservação
da face do emissor durante a interação social, aspecto que será analisado em subseção
posterior.
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Cintra (1986 [1972]) já aponta a grande adesão da forma o/a senhor/a ao sistema
pronominal de tratamento do Brasil. Conforme o autor, “[...] o sistema está efectivamente
reduzido, na língua falada dos cultos e semicultos das grandes cidades, a uma oposição de
dois membros: você/o senhor.” (CINTRA, 1986 [1972], p. 16). Essa oposição pode ser
percebida no corpus, especialmente por apresentar um alto índice de uso de o(a) senhor(a)
nos mesmos contextos de produção da forma você e vosmecê, as relações simétricas mais
solidárias. Não houve ocorrências de formas de tratamento na posição de sujeito, em cartas
pertencentes às relações menos solidária [-sol.] assimétrica descendente () e assimétrica
ascendente ().
Por conseguinte, os resultados do estudo de Silva (2012) com cartas pessoais da
família Land Avellar, no século XX, apresenta a utilização majoritária do você em relação à
forma o/a senhor/a e tu. Esses resultados, assim como os apresentados pelas cartas de
sertanejos baianos, corroboram as pesquisas que afirmam que, no decorrer do século XX, a
forma tratamental você desassocia-se decisivamente do vínculo de polidez da sua forma de
tratamento original vossa mercê e passa a ocupar os mesmos contextos funcionais de uso do
pronome tu.
De modo a sistematizar os resultados exibidos pela variável Relação entre remetente e
destinatário, o Quadro 10, a seguir, apresenta informações detalhadas sobre os interlocutores,
evidenciando a natureza da relação social entre eles, a idade dos remetentes e destinatários
quando escreveram ou receberam as cartas, bem como o período de escrita das missivas e a
forma de tratamento utilizada pelos missivistas na posição de sujeito ou complemento verbal.
Na posição de sujeito, observou-se a utilização das formas de: você-exclusivo, vosmecêexclusivo, o/a senhor/a-exclusivo e uma carta de sujeito tu-exclusivo; as cartas que não
apresentaram uso de formas tratamentais na posição de sujeito, em algumas, foi possível
averiguar o uso dos pronomes na posição de complemento verbal, assim, constatou-se o uso
de: paradigmas mistos (formas dos paradigmas de 2ª pessoa e 3ª pessoa na mesma carta) e
formas do paradigma de 3ª pessoa.
Portanto, a partir da análise do perfil biográfico dos remetentes e destinatários, tornase possível averiguar o tipo de relação social desenvolvida entre os interlocutores, com base
na Teoria do Poder e Solidariedade, de Brown e Gilman (1960). Como já mencionado, em
cada uma das relações sociais evidenciadas, também foi possível fazer a distinção entre as [+
solidárias] e [- solidárias], a partir do grau de intimidade demonstrado nas cartas ou relação
familiar mais próxima. Nesse sentido, as relações consideradas mais solidárias ocorreram

128

entre amigos íntimos, namorados, cônjuges, irmãos, mãe-filha, filho(a)-mãe, cunhados(a),
sobrinho(a)-tio(a), afilhado(a)-madrinha, nora-sogra; as relações menos solidárias deram-se
entre amigos pouco íntimos, futuro sogro-futuro genro, e futuro genro-futuro sogro. O Quadro
10, a seguir, exibirá os resultados detalhados.
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Quadro 11 - A hierarquia nas relações sociais de poder e solidariedade das cartas de sertanejos baianos

ASSIMÉTRICA ASCENDENTE

ASSIMÉTRICA
DESCENDENTE

RELAÇÕES
SOCIAIS

NATUREZA
DA
RELAÇÃO
ENTRE OS
MISSIVISTAS

VÍNCULO
ENTRE OS
MISSIVISTAS

REMETENTE

IDADE DO
REMETENTE
AO
ESCREVER A
CARTA

IDADE DO
DESTINATÁRIO
AO RECEBER A
CARTA

Nº DA
CARTA

PERÍODO DE
ESCRITA DA CARTA

+ solidária

Mãe-Filha

Ana Santana
Cordeiro

56 anos

Ana Helena
Cordeiro de Santana

31 anos

63

10 de dezembro de 1992

Você-exclusivo

+ solidária

Mãe-Filha

Izaura

-

Helena

-

87

14 de fevereiro de 2000

Paradigmas mistos

- solidária

Futuro sogroFuturo genro

Fernando José
de Oliveira

-

João Carneiro de
Oliveira

22 anos

26

21 de dezembro de 1951

-

+ solidária

Filho-Mãe

Antonio
Carneiro de
Oliveira

18 anos

39 anos

44

11 de 1975
Data conforme a carta.

A Senhora-exclusivo

DESTINATÁRIO

TRATAMENTO
UTILIZADO NA
POSIÇÃO DE
SUJEITO OU
COMPLEMENTO
VERBAL

Almerinda Maria de
Oliveira

+ solidária

Filha-Mãe

Doralice
Carneiro de
Oliveira Jesus

-

-

46

Sem data

Formas do paradigma
de 3ª pessoa

+ solidária

Sobrinha-Tia

Iraildes
Carneiro de
Oliveira

19 anos

40 anos

48

23 de setembro de 1976

Formas do paradigma
de 3ª pessoa

+ solidária

AfilhadoMadrinha

José Joaquim de
Oliveira

-

-

49

Sem data

-

+ solidária

Nora-Sogra

Zenilta Bispo
Oliveira

-

41 anos

52

03 de março de 1977

Formas do paradigma
de 3ª pessoa
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ASSIMÉTRICA ASCENDENTE

+ solidária

AfilhadaMadrinha

Luciana Matos
da Silva

Em torno de
20 anos

+ solidária

Sobrinha-Tia

Maria Lucia
Oliveira
Carneiro

-

+ solidária

Filho-Mãe

Pedro Vando
Paulino de
Oliveira

25 anos

+ solidária

Sobrinho-Tio

Izaque Pinheiro
de Oliveira

- solidária

Futuro genroFuturo sogro

- solidária

- solidária

-

75

17.94
Data conforme a carta

-

77

12 de setembro de 1990

Regina Maria de
Jesus Oliveira

-

86

21 de dezembro de 1995

-

Didi

-

89

Sem data

Formas do paradigma
de 3ª pessoa

João Carneiro
de Oliveira

22 anos

Fernando José de
Oliveira

-

82

24 de novembro de 1951

-

Futuro genroFuturo sogro

Antonio
Pinheiro Costa

Em torno de
23 anos

Antonio

-

83

20 de junho de 1953

Formas do paradigma
de 3ª pessoa

Futuro
cunhado25Futuro cunhado

Roque Carneiro
da Silva

-

-

39

Data não identificada

Formas do paradigma
de 3ª pessoa

Maria Inês Oliveira
Costa

A Senhora-exclusivo

A Senhora-exclusivo

A Senhora-exclusivo

João Carneiro de
Oliveira
CunhadoCunhado

Gildásio de
Oliveira Rios

Em torno de
20 anos

26-30 anos

27 a 29

Duas cartas são de 1955
e a outra de 1959.

+ solidária

Irmão-Irmão

Manoel
Carneiro de
Oliveira

Em torno de
25 anos

26-38 anos

33 a 35

Uma carta é da década
de 50 e duas da década
de 60.

SIMÉTRICA

+ solidária

25

Você-exclusivo
(carta 28)
Formas do paradigma
de 3ª pessoa
(carta 29)

Formas do paradigma
de 3ª pessoa

Nessa relação entre futuros cunhados, o pedido de casamento está sendo feito ao irmão da noiva; sendo assim, o futuro cunhado ocupa posição social superior à do
pretendente.
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+ solidária

Irmã-Irmão

+ solidária

Amigos íntimos

- solidária

+ solidária

Maria Carneiro
de Oliveira

28 anos

26 anos

36 e 37

As duas cartas são de
1955

Antonio
Fortunato da
Silva

19-20 anos

27-36 anos

01 a 25

Há cartas das décadas de
50, 60 e cartas sem data.

Amigos pouco
íntimos

Jacob de
Oliveira Matos

Em torno de
20 anos

44 anos

30

3 de dezembro 73
Data conforme a carta

Amigos íntimos

Jesuino
Carneiro de
Oliveira

Em torno de
23 anos

34 anos

31

23 de março de 1963

Você- exclusivo

O Senhor-exclusivo
(cartas de 01-19/21-25)
Você-exclusivo
(carta 20)

-

O Senhor-exclusivo

+ solidária

Amigos íntimos

Lázaro Felix de
Oliveira

-

34 anos

32

10 de 9 de 63
Data conforme a carta

O Senhor-exclusivo

+ solidária

Amigos íntimos

Francisca / Nina

-

-

38

Sem data

Formas do paradigma
de 3ª pessoa

+ solidária

Amigos íntimos

Salomão
Fortunato da
Silva

30-31 anos

26-27 anos

40 a 42

Uma carta é de 1955 e
duas de 1956.

Paradigmas mistos
(carta 40)
Você-exclusivo
(Cartas 41 e 42)

+ solidária

Amigas íntimas

Angélica
Pereira da Silva

24 anos

20 anos

43

24 de maio de 1956

Paradigmas mistos

Almerinda Maria de
Oliveira
+ solidária

Amigos íntimos

Antonio
Fortunato da
Silva

27 anos

27 anos

45

27 de abril de 63
Data conforme a carta

A Senhora-exclusivo

+ solidária

Amigas íntimas

Filomena
Pereira da Silva

22 anos

20 anos

47

25 de maio de 1956

Tu-exclusivo
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+ solidária

CunhadaCunhada

Maria Carneiro
de Oliveira

28 anos

19 anos

50

9 x 4 x 55
Data conforme a carta

Você-exclusivo

+ solidária

Amigas íntimas

Francisca / Nina

-

41 anos

51

07 de abril de 1977

A Senhora-exclusivo

+ solidária

Amigas íntimas

Zulmira
Sampaio da
Silva

Em torno de
35 anos

34 anos

53

03 de agosto de 1970

O Senhor-exclusivo

NamoradaNamorado

Ana Helena
Cordeiro de
Santana

15-16 anos

23-25 anos

54 a 61

Cartas da década de 70

Você-exclusivo

+ solidária

+ solidária

Amigos íntimos

João dos Santos

-

-

62

Data não
identificada

O Senhor-exclusivo

+ solidária

NamoradoNamorada

José Mendes de
Almeida

23-25 anos

Ana Helena
Cordeiro de Santana

15-16 anos

64 e 65

Cartas da década de 70

Você-exclusivo

+ solidária

Amigas íntimas

Josepha Maria
da Silva

-

Firmina Petormilha
dos Santos

-

66 a 68

2 cartas são da década de
1900 e 1 carta não está
datada.

Mistura entre formas
nominais (carta 66)
Vosmecê-exclusivo
(carta 67 e 68)

+ solidária

Amigas íntimas

Maria
Bernadete
Carneiro da
Silva

Em torno de
17 anos

Josefa Josina da
Silva Pinto

37 anos

69

+ solidária

CunhadaCunhada

Zita Lima Silva

28 anos

38 anos

70 e 71

Uma carta é de 11 de
setembro de 1978 e a
outra não está datada.

Você-exclusivo
(carta 70)
Paradigmas mistos
(carta 71)

+ solidária

Amigas íntimas

Antonia
Oliveira Lima

Em torno de
20 anos

-

72

Sem data

A Senhora-exclusivo

José Mendes de
Almeida

20-5-77
Data conforme a carta

Você-exclusivo
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+ solidária

Amigos íntimas

Roma

-

-

73

15 de janeiro de 1979

Você-exclusivo

-

74

09 de fevereiro de 1978

Você-exclusivo

SIMÉTRICA

Neraldo Lopes Pinto
+ solidária

Esposa-Esposo

Josefa Josina da
Silva Pinto

38 anos

- solidária

Amigas pouco
íntimas

Margarida
Maria de
Oliveira

-

Maria Inês Oliveira
Costa

-

76

Sem data

A Senhora-exclusivo

+ solidária

Amigas íntimas

-

Josepha Maria da
Silva

-

78 e 79

Ano de 1906

Vosmecê-exclusivo

-

Pérola de
Vasconcellos

-

80

09 de fevereiro de 1907

Vosmecê-exclusivo

-

João Saturnino
Santa Anna

-

81

15 de novembro de 1907

Vosmecê-exclusivo

-

84

9 do 6 de 1966
Data conforme a carta

Formas do paradigma
de 3ª pessoa

Firmina
Petormilha dos
Santos
- solidária

Amigas pouco
íntimas

- solidária

Amigos pouco
íntimos

Antonio
Marcellino de
Lima

Comadre e
compadre
+ solidária

Amigas íntimas

Maria Dalva
Carneiro

Não há identificação
do destinatário

+ solidária

NamoradoNamorada

Raimundo
Adilson Cedraz

22 anos

Lucidalva Cordeiro
Cedraz

-

85 e 90

Uma carta é de 1983 e a
outra não está datada.

Você-exclusivo

- solidária

Amigos pouco
íntimos

João Saturnino
Santa Anna

-

José Adriano

-

88

Sem data

Formas do paradigma
de 3ª pessoa

Futura cunhadaFutura cunhada

Bernadete
Maria de
Oliveira

Em torno de
18 anos

Helena

-

91

Sem data

Você-exclusivo

+ solidária

Fonte: Elaborado pela autora, com base em informações extraídas de Santiago (2012).
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Após analisar o uso e a divisão das formas tratamentais em relações assimétricas e
simétrica; na subseção, abaixo, serão discutidos alguns parâmetros de polidez observados em
cartas de diferentes relações sociais.

6.2.2.3.1 As estratégias de polidez nas relações sociais dos sertanejos baianos

De acordo com Brown e Levinson (1987) em uma situação comunicativa, o desejo de
preservação das faces é uma propriedade universal; sendo a face positiva o desejo de
aceitação social e a face negativa o desejo de não ter as suas ações contrariadas, impedidas.
Logo, os atos de fala empregados podem desempenhar ameaças tanto para o locutor quanto
para o interlocutor, aspecto já exposto na seção 5.3. Desse modo, busca-se analisar neste
tópico, a partir das relações sociais assimétricas e simétrica, os atos de polidez positiva e
polidez negativa encontrados em algumas cartas.
Como pôde ser observado no Quadro 10, apenas três cartas foram encontradas na
esfera assimétrica descendente, apresentando duas cartas de vínculo entre mãe-filha (carta 63
e 87) e uma carta redigida pelo futuro sogro-futuro genro (carta 26); apenas as cartas enviadas
de mãe-filha apresentaram ocorrências de formas tratamentais. Nota-se a utilização de
estratégias solidárias, em tais cartas, mesmo demonstrando em determinados trechos, um
conteúdo que indica ato de ameaça a face negativa do destinatário, com ordens, sugestões e
conselhos. Como se observa nos exemplos abaixo:

(45) “[...] Olhe Elena segue estes| 50 mil se não tever xegado| apozetadoria dele vocé da a ele
e| se tever xegado vocé com este| dinhero mi conpre A Toalha de| meza de Renda olhe so
conpra| a toalha se Esmerado tivre| recebido e se não voce da ele” (ASC-63)
(46) “[...] Olhe Elena Eguiberto manda| lhe dizer que o cazamento dele e| no dia 19 deste
meis| e a voce con sua familha olhe| Elena Jurandy estar fazendo| prano de pasar o natal aqui
e| vem com mais A familha voceis| venha tanbem para encontra todos| juntos.|” (ASC – 63)
(47) “[...] sua mãi que não te| esquece Izaura|esta folhinha é seu pai| que manda pra você|para|
Helena|” (IZA-87)

As cartas escritas por redatores pertencentes à relação assimétrica descendente
apresentaram apenas a utilização da forma você, que aparece como pronome de 2ª pessoa no
singular [+ solidário]; nessa posição, essa estratégia atua como parâmetro de polidez positiva,
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ou seja, de atenuação dos atos de ameaça a face positiva do destinatário, o que leva a diminuir
o grau de imposição do ato de fala.
12 cartas da amostra pertencem à relação social assimétrica ascendente, a saber:

a) 3 cartas de filho(a)-mãe (carta 44, 46 e 86);
b) 3 cartas de sobrinho(a)-tio(a) (carta 48, 77 e 89);
c) 2 cartas de afilhado(a)-madrinha (carta 49 e 75);
d) 1 carta de nora-sogra (carta 52);
e) 3 cartas de pedidos de casamento escritas pelo futuro genro-futuro sogro e futuro cunhadofuturo cunhado (carta 82, 83 e 39).

Observa-se que as cartas pertencentes à essa relação social apresentaram utilização
categórica, da forma respeitosa/cerimoniosa o/a senhor/a (cf. Quadro 10). As cartas escritas
de filho(a)-mãe demonstraram grande afeto pela interlocutora e tinham como objetivo enviar
e solicitar notícias; percebe-se o emprego da forma cerimoniosa como estratégia de polidez
positiva, ou seja, os traços de personalidade são conhecidos e respeitados durante a interação,
como se observa nos exemplos abaixo:

(48) “[...] Minha mãe como vai| a cenhora i u meu papai| eu aqui vou enpais| já fiz u
alistramento| falta a endinlidade e a carteira| proficional| minha mãe eu vou <↑enbora> esta|
cemana não tem dia marquado| pra eu ir enbora| mãe receba esta <↑tão> grandi| lembrança do
ceu filho| Antonio que feis esti bilheti| com uma magua nu| peito com vontadi di ir| enbora”
(ACO-44)
(49) “[...] em[.] Premeiro lugar minha| beica mai tudo bem com migo| espero que esteha tudor
bem com a| siorra porque eu não teno noticia| da Siora [.] tudos esta bem i madi| dese com
esta a Seiora” (VAN-86)

As cartas de sobrinho(a)-tio(a) apresentaram grande teor afetivo pelo interlocutor,
observou-se o uso da forma respeitosa o/a senhor/a como estratégia de polidez positiva e
polidez negativa. Os locutores reconhecem e demonstram respeito pela face positiva do
destinatário, e em uma das cartas (carta 48) a redatora pratica um ato de ameaça a sua face
positiva e a face negativa da destinatária, em que afirma não ter condições de ficar sozinha
(ação que apresenta fraqueza) e pede a permissão (ato que pressiona o interlocutor) da tia
(destinatária) para que “comadre Doralice” (filha da destinatária) passe uns dias com ela, para
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ajudá-la nos afazeres domésticos. A redatora chega a suplicar para que a tia permita a ida da
prima à sua casa, como se observa no exemplo (50):

(50) “[...] Prezada Tia Almerinda| Dezejo que esta Carta li enconter gozando| Saude
juntamente Com todo da dinga| Casa aqui estamos todos com saude| graca ao bom Deus sim
lia| Eu li escrevo para li pedi Comadre| Doralice para ficar mais eu ate no| dia 2 a te pelo amor
de Deus que| eu tenho tanto trabalho que eu não| Poso fazer olhe tia não mi falter| e para ela
me ajudar eu arumar| A casa que eu não poso fazer so [...] se eu pudece fazer sozinha eu| não
mandava li abusar a Senhora| eu e para fazer toudo Quantos| Trabalho e meu e eu não estou
emi| A olhi tia não mi faltre pelo| Amor de Deus” (ICO-48)

As cartas de afilhado(a)-madrinha e nora-sogra apresentaram o uso do tratamento a
senhora como estratégia de polidez positiva, as cartas indicaram um grande teor afetivo pelas
destinatárias, em que há o envio e solicitações de notícias pelo emissor, como demonstra os
exemplos a seguir:

(51) “[...] querida didinha Neis| no momento em que| escrevo quero lhi dizer que| ficamos
bem graças a Deus|[.] ia senhora com tem| passado tem passado bem| a qui todos tem
saudade| de apareser air[?]| eu pesor que esta duas linha| lhi encontra gozando saude| junto
com todos da casa.| eu não lhi escrevo porquer| não tenho por quem mandar| mais agora eu
rezovir escrever| para a senhora e pessor que| a senhora mim respote|” (LM-75)
(52) “[...] Mais um dia di aligria| que eu pego na minha| caneta para dar as| minha noticia|
Como vai dona Almerinda| Com todos bem| Eu desejo muitas felicidade| para todos| Eu a qui
como despresada| Vou indo empas com| todos meus| Eu a qui tão lonje| cintendo Saldade di
todos| Dona Almerinda muito| O brigado pelos os quiabo| mando-lhi este pimentão| para a
Senhora|” (ZBO-52)
Mesmo não contabilizando as ocorrências em função de vocativo, observou-se que nas
cartas de pedidos de casamento o uso da estratégia senhor deu-se apenas na seção de contato
inicial da carta, utilizada como um vocativo que demonstra reverência ao destinatário. Tal
forma tratamental foi sempre empregada em companhia de um adjetivo, a saber: ilustríssimo
senhor ou muito estimado senhor, o que denota a presença de uma microestrutura exposta no
gênero em questão. Nota-se que o tratamento adotado age como uma estratégia de polidez
negativa, no intuito de minimizar o ato de ameaça a face negativa do destinatário que tem o
seu território invadido pelo locutor ao fazer um pedido de casamento, sendo o ato de pedir,
também considerado uma ameaça a face positiva do locutor, que busca através da reverência e
do respeito ter o seu pedido atendido. Como se pode observar nos exemplos abaixo:
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(53) “[...] Illustríssimo Senhor João Pitanga Carneiro|Desejo-lhi mil felicidade em| conpanhia
Etc Faço-lhi esta carta| pidindo-lhi a Vossa Excelentíssima Senhorita| sua irmão Ana em
cazamento cazo| seja do Vosso gosto responda-mi| para eu ficar cienti|” (RCO-39)
(54) “[...] Illustríssimo Senhor Fernando Jose| de Oliveira o meu querido| estimado amigo
saudacão| saudi i felicidadi i nada mais| u que dezejo i u fin desta| duas linhas vai pidino|
Almerinda a cazamento| i eu estimo a saber si e| du seu gosto i stimareis| a saber da resposta| i
nada mais du seu| criado obro|” (JPC-82)
(55) “[...] Muito Estimado . Senhor, Antonio| Saudaçõis etc.| Venho por meio desta
atrevidas.| Linhas. pedir-lhi á mão de vossa.| Filha Maria Inez: á cazamento.| para o laço do
mat[.]imonio so ella É que poude conçagrá o meu amôr!| Para reconheçer á verdade: que eu
dela-| já estou certo. espero em Deus á| Nossa feliçidade juntamente á| Vossa familha!...e
sempre as| Ordens o seu futuro jenro que| Muito Estima e venera: á familha| do amor!|” (APC83)

Grande parte das cartas pertencentes à amostra em análise são de relações sociais do
tipo simétrica (76 cartas), na qual, se evidencia cartas de amor, cartas de amigos e cartas para
familiares26. Assim, nessa relação social houve o emprego majoritário da forma você que
alternou com as formas vosmecê, como também o/a senhor/a. As cartas de amor (12 cartas)
que têm um teor bastante íntimo e pessoal, apresentaram uso exclusivo de você, e em algumas
cartas há utilização expressiva do clítico de 2ª pessoa te. Tais formas demonstram o emprego
do você como uma estratégia + solidária entre interlocutores que integram a mesma esfera
social, essa forma atua nos mesmos contextos funcionais do pronome tu, como se observa nos
exemplos abaixo:

(56) “[...] Querido Zezito te escrevo esta duas| linha par te resposta a carta querido| Zezito em
primeiro loga un| abraco Só te digo que te amo| toda vida amor não te esqueso| un Sigundo
[...] você é, tudo| eu peço que você apareça é| continunhi escrevendo par mim| que eu
continunhi par você|” (AHC-54)
(57) “[...] Helena meu amõr ercivo [.]|carata e cor par li dizeri qi| estou morendo de saudade
de vociei| meu bezinho Helena olia quirida| eu Não pocu iri lara Poqueri eu estou mito
aperitado” (JMA-65)

O emprego da forma nominal o/a senhor/a foi muito recorrente nas cartas de amigos,
sendo utilizado em relações [+ solidárias] e [- solidárias]. Desse modo, observa-se que nas
relações menos íntimas o uso de tal forma funciona como um atenuador para o AAF negativa
do destinatário, e nas relações [+ solidárias] essa forma denota uma estratégia de polidez
26

Este aspecto será analisado na seção 6.2.2.7 intitulada Tipologia das cartas.
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positiva, na qual, há respeito e expectativa de reciprocidade entre os interlocutores. O
exemplo (58) revela uma relação [- solidária] em que a redatora inicia a carta reconhecendo o
seu erro, o que também configura um AAF positiva da locutora, que utiliza inicialmente a
forma vocês no plural, contribuindo para diminuir a distância social entre os interlocutores; e
ao fim da carta utiliza a estratégia a senhora, referindo-se à destinatária, e pede perdão pelo
feito cometido; o exemplo (59) demonstra à utilização da forma nominal o/a senhor/a em uma
relação [+ solidária]:

(58) “[...] Saude, paz sorte e amor| a todos familiares.| Ha tempos que estou com| confuzão de
ter pegado| uns pedaços de umbura-|na no pasto de vocês.| Parece que foi robado; mas| peguei
sabendo que voces| não queria; estava perto do| corredor perto de Albertina| quando ela
morava.| Mandei Terezinha minha| mergulhar na cerca de| arame e pegar para acen-|der fogo é
melhor que isca| de gravatar. se a senhora| queria me perdôe|” (MMO-76)
(59) “[...] meu Prezado compadre João eu avizo au senhor| que não e esquisido di mim e
alimbrado| e envio li estas duas Linhas dando as minhas| nutisia e u mesmo tempo saber das
suas e de| todos como vão todos bem [.] sim eu vou com| saude grasas au nosso bom Deus so
não| estor melhor porque estor um pôco triste subi| que minha avo e Falicida mais me
comformo| porque e ordens de Deus se nós pudesi da| vida nois dava afim de tudo u sinhor
dar| Lembrança a Pedro e a Françisca e a Augusto| mais tatá: Lembrança a meus tio todos|
aseite u meu a deuzinho de longe que não| pode ser de perto” (JCO-31)

O uso da forma vosmecê, presente apenas nas cartas do início do século XX (19061910), também pôde ser evidenciado em relações mais íntimas e menos íntimas, sendo que,
nesta última, essa forma foi empregada especialmente em cartas que expressavam pedidos ou
avisos, surgindo como uma estratégia de minimização dos AAF dos interlocutores. Tal forma
demonstra resguardar aspectos de cerimoniosidade, pois também pôde ser observada em
algumas cartas juntamente com a forma nominal o/a senhor/a; assim como, em outros
momentos foi empregada em relações mais solidárias, como se observa nos exemplos abaixo:

(60) “[...] Excelentíssima Sinhora dona Perola di vasconcelho| Muito eu estimarei que esta
duas linha va liacha com saude| vosmece hi toda sua Excelentíssima familha qui para mim|
Edi muita alegria [.] cumpahia| Sinhora dona [.] partisipar avosmece qui eu quero| qui
vosmece mandi dizer a dona maria binidita qui| Fassa mais duas gola di corxe como [.]
aquelas mesma| qui nois com premo do mesmo perco qui eu quero| para mim n m por fim
adeus” (FP-80)
(61) “[...] Amiga prazer adeus estima rei qui esta duas linha vão liacha| gozando saudi [.]
vosmece i todos qui fas da sua estima qui para| Mim e di muita alegria por fim tobem darei as
minha| qui ater ofazer des ta estu cum Saudi eu hi todos meus| Deus lovado| Amiga parze faco
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li esti bilitinho co ofim di li manda as minha| notica i tobem saber da sua qui tenho tido muita
saudadi| Di vosmece qui não mi esqueco hora nihuma vosmece midici| qui via [.] bervi pacia
e minha caza i aida não veio|” (FP – 78)
O você também foi encontrado em cartas de amigos, bem como foi amplamente
utilizado nas cartas de familiares, da relação social simétrica. Assim sendo, nota-se que essa
forma atua como uma estratégia solidária no lugar do tu íntimo, que apresentou apenas uma
ocorrência plena, mas que ainda pode ser observado através do uso de formas do paradigma
de 2ª pessoa. Os exemplos, abaixo, são de cartas mais solidárias da esfera simétrica em que se
evidencia o uso do você:

(62) “[...] Beijo-ti ausentimente| Ave ceja Deus com-tigo em todos os momentos da| tua vida
que a vijem santiszima derramais la du| alto seu as maiores felicidades sobre a ti i todos| que
ti sercam então meu queridinho como passas bem| não é rial eu vou passando como que Jeus e
sîntindo [...] Bom Pitanga si você [.]não vendêu u| Jumento não tem que vender que eu| vou
mandar burcar nu meis di Cetembro| lembrança para voce i lembrança esmerinda| i lembrança
Ogusto i lembrança Pedrinho lembrança| luizinha” (SFS-40)
(63) “[...] Prezado irmão Joãopitanga a rescibri| a sua amaver cartinha no dia 3 deste| e nas
mesma linha vor lhi responder que| esto enpais graca a u bom Jeus e vor lhi| dizer que as
galinha que eu tem aí e| a que q <↑?> foi de brenadete que esta com us| Pintos e a otra e uma
preta e um| frangro branço é iu [.]i uma a elhe| foi uma pequena e você pitanga tomi| comta de
minhas galinhas i minha| Porqua que eu vor no fim dos| Ano si Deus quizer” (MC-37)
(64) Zezete manda me dizer como vai todios| air que eu escrivir par dimisio e não| teve
reposta todo dia porcura e mao| tem manda mi dizer ais novidade| por air. Zezete voce teve
novidade| e não mandou mi dizer| foi você e Neraudo que foi o| padrinho de cazamento de
Zifirino| si foi manda mi dizer.|” (ZLS -70)
Portanto, continuando a análise dos fatores que influenciam a alternância no uso das
formas tratamentais, no acervo em estudo, na subseção seguinte serão abordados os resultados
provenientes da variável Faixa etária dos redatores quando da escrita das cartas.

6.2.2.4 Faixa etária dos redatores quando da escrita das cartas

A análise desta variável possibilitou verificar o uso das formas de tratamento a partir
da idade dos redatores. Trabalhou-se com base na hipótese de Brown e Gilman (1960),
segundo os autores, as relações sociais mediadas em torno da semântica do poder, ou
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assimétricas, tenderiam ao uso de formas tratamentais mais polidas, enquanto as relações ao
redor da semântica da solidariedade, ou simétricas, estariam mais propensas a formas
tratamentais mais íntimas.
A partir do levantamento da idade dos remetentes, foi possível agrupá-los em duas
faixas etárias: a primeira formada por redatores de até 30 anos, com idade confirmada ou por
inferência; e a segunda formada por redatores de 31-60 anos, com idade confirmada ou por
inferência. Os missivistas que utilizaram a forma tratamental vosmecê, produziram cartas na
primeira década do século XX, não foi possível saber a data de nascimento desses remetentes,
tão pouco a idade de quando escreveram as cartas, supondo apenas que tenham nascido antes
de 1900 (século XIX). Por esta razão, a forma tratamental vosmecê não apresentou
ocorrências na variável Faixa etária dos redatores quando da escrita das cartas, como se
pode observar na Figura 10, abaixo:

Figura 10 - O emprego das formas tratamentais em relação à faixa etária dos remetentes
Vosmecê

O/A Senhor/a

Você

0%
Faixa Etária I (Até 30 anos)

18%
82%

0%
Faixa Etária II (31-60 anos)

0%
100%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Fonte: Elaborada pela autora.

Com base na Figura 10, verifica-se que os remetentes da Faixa Etária I (até 30 anos),
ou seja, os mais jovens, de modo geral, produziram mais a forma você, obtendo frequência de
uso de 82% (41 ocorrências), enquanto a forma o/a senhor/a alcançou índices percentuais em
torno de 18% (9 ocorrências); já os redatores mais velhos apresentaram 100% de
produtividade da forma tratamental você (8 ocorrências). Desse modo, o que também pode ter
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contribuído para os altos índices percentuais de uso do você no corpus é que grande parte da
amostra pertence a relações sociais do tipo simétrica, em que não se evidencia hierarquia.
Logo, de acordo com a hipótese levantada, essas relações estão mais propensas à utilização de
formas tratamentais mais íntimas como tu/você, pois sabe-se que a forma o/a senhor/a denota
distanciamento e/ou cortesia. Os exemplos, a seguir, são de remetentes da Faixa Etária I (até
30 anos):

(65) “[...] vais Lenbranca que gildasio| manda para todos e voscê entrege este| bilete a datinho
e não poso faszer| mais linhas e var mi descupando us erro| que e sua Irimãn que lhi qur| bem”
(MC – 36)
(66) “[...] ana voce de um abraco e dete omabeca| ni debrando e abraco en toda as minha|
amigas que ainda selinbra de min| Deus der us bom tempos para nois| todos” (MC – 50)
(67) “[...] Juão vose manduo dizer que| Datiu tinha vendido a galinha| Olhe a galinha não e
dele iu| Frango branco i outra galinha| tabem não” (GOR – 28)
(68) “[...] Minha mãe como vai| a cenhora i u meu papai” (ACO – 44)

Apesar da pouca quantidade de ocorrências, os remetentes da Faixa Etária II (31-60
anos) apresentaram apenas frequência de uso da forma você. Como expõem os exemplos
abaixo:

(69) “[...] Olhe Elena segue estes| 50 mil se não tever xegado| apozetadoria dele vocé da a ele
e| se tever xegado vocé com este| dinhero mi conpre A Toalha de| meza de Renda” (ASC– 63)
(70) “[...] Neraldo o cavalo eu ja| falei com Jose [.] bão vida ele| diçe que a gora não presta| so
depois [.] que o enbu| acabar so quando voce| chegar pra ir levar la|” (ZJS– 74)

Os resultados apresentados por esta variável podem revelar como a forma você já se
encontra efetivamente instalada no sistema pronominal expressado pelos sertanejos baianos,
sendo mais utilizada em referência à segunda pessoa, especialmente pelas pessoas de faixa
etária mais elevada.
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6.2.2.5 Sexo

A variável sexo é uma das mais analisadas em pesquisas sociolinguísticas. Para o
estudo desse fator, busca-se analisar se há distinção entre o uso das formas tratamentais
empregadas por homens e mulheres. O corpus é constituído por cartas de 43 redatores, 20
homens e 23 mulheres; desse modo, a amostra apresenta certa estabilidade em relação fator
sexo. Assim sendo, os dados foram codificados, levando em conta dois fatores: sexo feminino
e sexo masculino. A Figura 11, abaixo, expõe os resultados:

Figura 11 - O emprego das formas tratamentais em relação ao sexo do emissor
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80%
60%

59%

52%
33%

35%

40%
12%

7%

20%
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Você
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O/A Senhor/a

Vosmecê

Fonte: Elaborada pela autora.

A partir dos resultados exibidos pela Figura 11, observa-se que os remetentes do sexo
masculino, empregaram mais a forma você, que obteve 59% de produtividade (16
ocorrências), seguida da forma nominal o/a senhor/a que apresentou 33% de frequência (9
ocorrências), o tratamento vosmecê alcançou menores índices percentuais, em cartas
produzidas por redatores do sexo masculino, totalizando 7% de frequência, apenas 2
ocorrências. As missivistas do sexo feminino, utilizaram amplamente o tratamento você, que
demonstrou frequência de uso ao redor de 52% (34 ocorrências), seguida da forma vosmecê,
que alcançou índices percentuais de 35% (23 dados); a forma o/a senhor/a apresentou entre as
redatoras do sexo feminino, frequência de uso em torno de 12% (8 dados). Portanto, avista-se,
na amostra em estudo, que a forma você foi amplamente utilizada por missivistas do sexo
masculino e do sexo feminino; dentre os homens, observou-se que após o tratamento você, a
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forma mais utilizada é o/a senhor/a, tratamento considerado cortês/cerimonioso, tendo a
forma vosmecê alcançado poucos índices percentuais; contudo, essa forma é a segunda mais
utilizada em cartas escritas por mulheres, sendo a primeira forma o tratamento você. Em vista
disso, de modo geral, percebe-se no corpus em estudo, que o você é o pronome usual para
referência ao interlocutor, entretanto também se observa a natureza impulsionadora das
mulheres sertanejas, ao utilizarem essencialmente as formas vosmecê (estágio anterior do
você) e você para referência à segunda pessoa do discurso. Sabe-se que a documentação
analisada apresenta cartas da esfera íntima, o que leva a ratificar a preferência pelo pronome
você em relações de foro privado. Os exemplos a seguir demonstram à utilização do você por
mulheres, no corpus estudado.

(71) “[...] ana voce de um abraco e dete omabeca | ni debrando e abraco en toda as minha|
amigas que ainda selinbra de min| Deus der us bom tempos para nois| todos” (MC – 50)
(72) “[...] eu fique| treste você de lá e eu de cá |cada dia que pasa a lembrança| e mais de você
Querido do olho| preto Sombranseha de veludo” (AHC – 54)
(73) “[...] se não tever xegado| a pozetadoria dele vocé da a ele e e|se tever xegado vocé com
este| dinhero mi conpre A Toalha de| meza de Renda” (ASC – 63)

Nos estudos de Silva (2012), com cartas pessoais do século XX, as mulheres também
apresentaram um comportamento inovador através da utilização da forma você em suas cartas.
Desse modo, conforme a autora, é possível observar nos seus dados resultados semelhantes
aos alcançados “[...] por Lopes e Machado (2005), que chegam a considerar a hipótese de
provavelmente terem sido as mulheres as propulsoras da mudança linguística que se operou
no sistema pronominal do PB” (SILVA, 2012, p. 100).

6.2.2.6 Contexto de aprendizagem

A análise deste fator, busca averiguar o uso das formas de tratamento, no que se refere
ao nível de escolaridade dos redatores. Sabe-se que os mesmos, em sua maior parte,
estudaram pouco, em suas próprias casas ou apenas os primeiros anos das séries iniciais.
Trabalha-se com a hipótese de Calmon (2010), em que o impacto da escolaridade, relacionada
a outras variáveis sociais, pode exprimir a fala de uma comunidade, indicando a ocorrência de
variação da língua. De acordo com Santiago (2012, p. 50), dos 43 remetentes, “[...] Foi
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possível identificar, através das entrevistas realizadas com os destinatários e com os
remetentes e seus familiares, o nível de escolaridade de 35 remetentes”. Com base nesse
levantamento, os dados foram codificados a partir da divisão entre os níveis de estudo dos
remetentes, a saber: estudou pouco em casa (26 redatores), estudou apenas os primeiros anos
(2 redatores), estudou até a 4ª série (6 redatores), aprendeu através da convivência com
amigos e leitura da Bíblia (1 redator), e sem identificação (8 redatores). A Tabela 4, abaixo,
apresenta os resultados:

Tabela 4 - O emprego das formas tratamentais de acordo ao contexto de aprendizagem dos remetentes

Fatores
Estudou pouco em
casa
Estudou apenas os
primeiros anos
Estudou até a 4ª série
Aprendeu através da
convivência com amigos e
leitura da Bíblia
Sem identificação

Você
14/26
(53,8%)
8/8
(100%)
28/31
(90%)
-

-

Formas tratamentais
O/A Senhor/a
6/26
(23,1%)
3/31
(10%)
3/3
(100%)
5/24
(20,8%)

Total

Vosmecê
6/26
(23,1%)
-

19/24
(79,2%)

Total
26/92
(28,3%)
8/92
(8,7%)
31/92
(33,7%)
3/92
(3,3%)
24/92
(26,1%)
92/92
(100%)

Fonte: Elaborada pela autora.

De acordo com Santiago (2012), no que se refere à inabilidade na escrita, os redatores
que frequentaram uma instituição escolar não apresentam diferenças em relação àqueles que
não frequentaram a escola. Como se observa na Tabela 4, os remetentes, de modo geral,
apresentam uma maior utilização da forma você, que apenas não alcançou produtividade nas
cartas em que o redator afirma ter aprendido a ler e a escrever através da convivência com
amigos e leitura da Bíblia e nas cartas sem identificação da escolaridade. Entretanto, quanto a
estas últimas, encontrou-se maior produtividade da forma vosmecê, um dos estágios de você,
com 79,2% de produtividade 19 ocorrências, seguido de formas de o/a senhor/a com 20,8%
(5 ocorrências); no que tange ao tratamento o/a senhor/a, apenas os remetentes que estudaram
os primeiros anos não empregaram tais formas, tendo esta, sido utilizada categoricamente
pelo redator que Aprendeu através da convivência com amigos e leitura da Bíblia. Esse caso é
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muito particular e diz respeito ao remetente Antonio Fortunato da Silva27, “[...] que não
frequentou a escola e não teve aulas em casa, pois sua mãe era analfabeta e não tinha
condições financeiras para pagar aulas particulares” (SANTIAGO, 2012, p. 51). Esse
remetente, mesmo em situações de intimidade com o interlocutor, utiliza em suas cartas a
forma polida o(a) senhor(a), como se observa em (74) e (75):

(74) “[...] commadi foi a maor Aligiar| que eu tivi na mia vida comdo| A cinhor min
esqueveu Ate hoje| eu tenho Aligiar sin commadi| eu peço A Deus quelidei saudi i felicidadi ”
(AFS – 45)
(75) “[...] perzado Amigo[?] estimado| conpadre pitanga eu a recibi u| ceu a marvi Biletinho
firquei| muito saltifeito du simhor| têr a lenbardo di min conpadi| Deus li Dei muito anno di.|
vida a i a toudo[?] ceu persoal|” (AFS – 19)

Os redatores que mais empregaram o você são aqueles que estudaram até a 4ª série,
exibindo frequência em torno de 90% (28 ocorrências), seguidos daqueles que estudaram
apenas os primeiros anos, com 8 dados (100% de produtividade) e os que estudaram pouco
em casa, apresentando índices percentuais em torno de 53,8% (14 dados). Tais resultados
reforçam a tese de que o você, no século XX, ocupa os mesmos contextos situacionais do
pronome tu e, por não ser uma variante estigmatizada, é utilizada por falantes de
escolaridades distintas. Calmon (2010), ao analisar dados orais de informantes da cidade
Vitória – ES (Região Sudeste), verifica que quanto maior é o grau de escolaridade, maior é a
utilização da variante cê, proveniente da forma você. Sendo assim, a autora declara que a
forma você e suas variantes, mesmo não sendo objetos de estudo na escola, não são formas
estigmatizadas socialmente.
Sendo assim, verifica-se através da análise do contexto de aprendizagem pelo quais
foram submetidos os sertanejos baianos, que a forma você é a preferida pelos redatores,
independente do grau de instrução obtido. A seção, a seguir, apresentará os resultados
apresentados pela variável Tipologia das cartas.

27

Como já explicitado no início desta seção, as 25 cartas de Antonio Fortunato da Silva enviadas para João
Carneiro de Oliveira foram retiradas da análise geral. Contudo, os dados computados nesta subseção, referem-se
aos encontrados na carta enviada pelo redator à Almerinda Maria de Oliveira.
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6.2.2.7 Tipologia das cartas

Buscou-se, com esta variável, verificar se o teor das cartas influencia na utilização das
formas de tratamento. Assim, trabalhou-se com base na hipótese formulada por Pereira
(2012), segundo a qual, as cartas familiares e amorosas possuem uma tendência à utilização
de estratégias mais íntimas, ao passo que as cartas que abrangem pedidos tenderiam ao uso de
formas cerimoniosas. Dessa forma, a variável selecionada é constituída por três fatores28:
cartas de amigos29 (26 cartas), cartas de familiares (28 cartas) e cartas de amor (12 cartas). A
Figura 12, abaixo, apresenta o uso das formas tratamentais encontradas nos tipos de carta em
análise:

Figura 12 - As formas de tratamento em função da variável tipologia das cartas
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Cartas de familiares

Cartas de amigos
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O/A Senhor/a

Cartas de amor

Vosmecê

Fonte: Elaborada pela autora.

Observa-se que o fator cartas de amigos apresenta a utilização de todas as formas
tratamentais encontradas na amostra, sendo a grande maioria, 25 dados (59,5%), referente à

28

As cartas de amor referem-se às correspondências de número: 64-65/54-61/85 e 90/; as cartas de familiares
referem-se às missivas de número: 26-29/33-37/39/44/46/48-49/50/52/63/70-71/74-75/77/82-83/86-87/89/91/; e
as cartas de amigos referem-se às correspondências de número: 1-25/30-32/38/40-43/45/47/51/53/62/66-69/7273/76/78-81/84/88/.
29
Conforme explicitado no início da seção de análise dos resultados, 25 cartas do remetente Antonio Fortunato
da Silva, escritas para o seu compadre/amigo João Carneiro de Oliveira, foram retiradas da análise geral no
intuito de evitar um possível enviesamento dos resultados, por esta razão as correspondências de amigos foram
quantificadas apenas com 26 cartas.
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forma vosmecê (único fator a apresentar utilização de tais formas), seguida do tratamento
nominal o/a senhor/a com 12 ocorrências (28,6%), o pronome você apresentou pouca
produtividade entre as cartas dessa esfera, com apenas 5 ocorrências (11,9%), assim como, o
único dado de tu na amostra foi perceptível em cartas dessa tipologia, o que reforça a
visibilidade do uso de um tratamento respeitoso entre os interlocutores que fazem parte do
mesmo campo social, como revelam os exemplos a seguir:

(76) “[...] o fim desta duas linhas i só a lhi dizer que estamos| com sauda grasa au nosso bom
deus| eu itodos meus estamos alegres mande| dizer como vai a senhora com todos seus pra eu|
ficar contente comadi” (NIN – 51)
(77) “[...] Primeiro que tudo muito| Estimarei si estas duas linha| em contra Vosmece
Gozanto| amais feliz Saude e touda| Excelentíssima famelha” (AML – 81)
(78) “[...] ci Pitanga [.] cando vocer vendir a| Taba mande u Dinhero” (SFS – 41)

Já nas cartas de familiares, nas quais se espera uma relação mais íntima entre os
redatores, a forma você foi mais empregada, com 74% de produtividade (14 ocorrências), ao
lado do tratamento o/a senhor/a, com 26% de frequência (5 ocorrências), utilizado em
relações do tipo assimétrica ascendente, como as de: filho(a)-mãe, sobrinho(a)-tio(a), norasogra, afilhada-madrinha. Os exemplos abaixo apresentam o uso das formas analisadas em
cartas da esfera familiar.

(79) “[...] tudos esta bem i madi| dese com esta a Seiora oliha mãe| eu tive om probema qui o
baracco| quiaio por cima de mi e de mirada|” (VAN – 86)
(80) “[...] João o fim desta doas linha e somente| para voce falar com os menino que venha|
para dar uma asinatura da casa do Ichu| que vendiro e precisa da asinatura de todos| e venha
de ano novo que estamos esperando| eu e todos estamos enpaz graça Deus e| Nada Mais do
seu Irmão|” (MCO– 35)
(81) “[...] ana voce de um abraco e dete omabeca| ni debrando e abraco en toda as minha|
amigas que ainda selinbra de min| Deus der us bom tempos para nois| todos e com vão de bom
tinpo ai e vor| lhe pregontar si niqinha ja se cazor ou não” (MC – 50)
Nas cartas de amor, observou-se apenas a utilização da forma você com 31
ocorrências (100%). Como se pode observar nos exemplos a seguir:
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(82) “[...] você é, tudo| eu peço que você apareça” (AHC– 54)
(83) “[...] eu nuca tive votadi de temina com voce| oli Se voce gue termina e distui u nocu-|la
tomi esta tiludi S ceu pai não ge” (JMA– 64)
(84) “[...] Oi Dalva estar bem espero que| voce esteja com saúde aqui estar| todos com saude
graças a Deus.|” (RAC– 85)

Assim sendo, os fatores analisados na variável tipologia das cartas indicam que o você
é amplamente empregado em cartas da esfera íntima, ou seja, cartas de familiares e amorosas.
Esses resultados sugerem que nas cartas de sertanejos baianos, o você ocupa os mesmos
contextos funcionais do pronome tu, ocorrendo especialmente na esfera íntima. Desse modo,
continuando a análise, na subseção seguinte serão apresentados os resultados da variável Data
de escrita das cartas.

6.2.2.8 Data de escrita das cartas

A análise desta variável busca observar a utilização das formas de tratamento ao longo
do período considerado (1906-2000). Trabalhou-se com a hipótese de que, a partir da década
de 30 do século XX, a forma você teria sido implementada no quadro pronominal brasileiro
(MACHADO, 2006; SILVA, 2012; entre outros).
O corpus analisado é constituído por 91 cartas pessoais escritas entre 1906-2000.
Entretanto não há um equilíbrio entre a quantidade de missivas e os intervalos de tempo
observados, pois grande parte das cartas concentra-se na segunda metade do século XX,
principalmente entre as décadas de 50, 60 e 70, conforme apresenta o quadro a seguir:

Quadro 12 - Divisão das cartas por década/ano
PERÍODO

1ª metade do século XX

DÉCADA/ANO
1906 (3cartas)
1907 (2 cartas)
1908

QUANTIDADE DE CARTAS
6
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Década de 50

16

1951 (2 cartas)
1953
1956 (5 cartas)
1955 (7 cartas)
1959

2ª metade do século XX

Década de 60

24

1962 (9 cartas)
1963 (12cartas)
1965
1966
1967
Década de 70

20

1970
1973
1975 (3 cartas)
1976 (2 cartas)
1977 (10cartas)
1978 (2 cartas)
1979
Década de 80

1

1983
Década de 90

4

1990
1992
1994
1995
2000

1

Sem indicação de data

19
Fonte: Extraído de Santiago (2012, p. 64-65).

Nas 19 cartas em que não há confirmação da data de escrita pelo missivista, foi feito
um levantamento do período da escrita, através de inferências, analisando as cartas enviadas
em um mesmo período por um mesmo remetente e indicações encontradas nas missivas. De
acordo com Santiago (2012, p. 66), “[...] das cartas sem data, apenas duas pressupõe-se ser da
primeira metade do século. A concentração maior está, assim como nas datadas, entre as
décadas de 60 e 70.”. Partindo desse levantamento, a variável Data de escrita das cartas foi
elaborada com intervalos de tempo em torno de dez anos, levando em conta o período em que
houve produção escrita.
Após codificar os dados das formas tratamentais encontradas em posição de sujeito,
eles foram submetidos ao programa GoldVarb X. A Figura 13, a seguir, apresenta o índice de
uso dessa forma durante o período analisado (1906-2000).
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Figura 13 - O uso das formas de tratamento durante o século XX nas cartas de sertanejos baianos
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Fonte: Elaborada pela autora.

De acordo com a Figura 13, no início do século XX (1900-1910), o índice de uso das
formas tratamentais apresenta emprego majoritário de vosmecê com 92% de frequência (24
ocorrências), seguido da forma o/a senhor/a com 8% de produtividade (2 ocorrências), tais
ocorrências de o/a senhor/a foram produzidas pela mesma remetente, Josepha Maria da Silva
(JMS), que utiliza predominantemente a forma vosmecê. Apenas nesse intervalo de tempo
houve produção escrita dessa forma tratamental, conforme se observa nos exemplos abaixo:

(85) “[...] Dona Rumana que mi deiti uma| benca i vosmece acceite um abraco i um aperto di
mão” (JMS – 67)
(86) “[...] porfim nada mais vosmece mandi| Midizer as coiza com vai porla para eu [.] pudri
manda dizer|” (FP – 79)
(87) “[...] no entritanto comadre a sinhora| devi esta um pouco mal satisfeita com| migo i e
com sua razão” (JMS– 66)
(88) “[...] si e uma das pescoas que eu estimo| a sinhora e uma delas” (JMS– 66)

O segundo período analisado (1951-1960) apresenta apenas a produção escrita da
forma você (100% de frequência) 9 ocorrências, como demonstram os exemplos a seguir:
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(89) “[...] voscê entrege este| bilete a datinho e não poso faszer| mais linhas” (MC– 36)
(90) “[...] Juão vose manduo dizer que| Datiu tinha vendido a galinha Olhe a galinha não e
dele” (GOR– 28)

O terceiro período (1961-1970) apresenta a menor produtividade de uso do você, 17%
de frequência (1 ocorrência), enquanto o tratamento o/a senhor/a exibe 83% de produtividade
(5 ocorrências), como pode-se observar a partir dos exemplos abaixo:

(91) “[...] João o fim desta doas linha e somente| para voce falar com os menino” (MCO– 35)
(92) “[...] Conpade o senhora pase uma| bensão ni antonia i nos [.]| utros” (LFO– 32)
(93) “[...] u sinhor dar| Lembrança a Pedro e a Françisca” (JCO– 31)

Já a quarta década (1971-1980) expõe uma maior utilização das formas de você com
93% de frequência (27 dados) e um decréscimo na utilização de o/a senhor/a que obteve 7%
de produtividade (2 dados); os anos de (1981-1990) também exibiram altos índices
percentuais de você com 80% de produtividade (4 ocorrências), enquanto a forma o/a
senhor/a apresentou 20% de frequência (1 ocorrência); e a última década analisada (19912000) revela um empate entre a frequência de uso dos tratamentos você e o/a senhor/a, ambos
apresentaram 50% de produtividade nesse período, com 3 ocorrências cada um, como
demonstram os exemplos abaixo:
(94) “[...] se não tever xegado| a pozetadoria dele vocé da a ele e” (ASC– 63)
(95) “[...] se tever xegado vocé com este| dinhero mi conpre 1 Toalha de| meza de Renda olhe
so conpra| a toalha se Esmerado tivre| recebido e se não voce da ele|” (ASC– 63)
(96) “[...] olhe so conpra| a toalha se Esmerado tivre| recebido e se não voce da ele|” (ASC–
63)
(97) “[...] ia senhora com tem| passado tem passado bem” (LM– 75)
(98) “[...] agora eu rezovir escrever| para a senhora e pessor que| a senhora mim respote”
(LM– 75)
(99) “[...] tudos esta bem i madi| dese com esta a seiora” (VAN – 86)
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Os resultados apresentados indicam que nas cartas de sertanejos baianos pouco
escolarizados, houve uma concorrência entre a utilização das formas você e o/a senhor/a, em
referência à segunda pessoa do discurso no singular. Contudo, também observa-se que formas
de você, estão presentes na amostra, desde o início do século XX, através da utilização
majoritária da forma de origem nominal vosmecê, assim sendo, a falta de produtividade do
pronome tu na amostra indicam que desde o início do século XX o você, através da sua forma
antecedente (vosmecê), já se encontra implementado no sistema pronominal baiano
apresentado pelas cartas de sertanejos pouco escolarizados.
Uma boa parte dos estudos sobre o quadro pronominal do PB apontam que, a partir da
década de 30 do século XX, a forma você passa a ser mais utilizada em referência à segunda
pessoa, especialmente na função de sujeito pleno (LOPES; CAVALCANTE, 2011; RUMEU,
2013; MACHADO, 2006; SILVA, 2012; entre outros), contudo os resultados expostos
sugerem que o você, juntamente com vosmecê, são as formas mais utilizadas na amostra,
tendo apenas um intervalo de tempo (1961-1970) em que o tratamento o/a senhor/a obtém
índices percentuais superiores ao de você; e um segundo momento (1991-2000) em que tal
forma apresenta a mesma frequência de uso do você. Posto isso, de modo geral, esses
resultados corroboram estudos como o de Martins et al. (2015) realizados com dados da
região Nordeste (Bahia, Pernambuco e Rio Grande do Norte), conforme os autores, ao
contrário do que foi observado em pesquisas com dados das regiões Sul e Sudeste, na região
Nordeste, o você demonstrou elevados índices de uso logo na primeira década do século XX.
Na seção a seguir será abordado brevemente o contexto de uso das formas tratamentais
encontradas nas cartas redigidas pelo redator Antonio Fortunato da Silva. O mesmo é natural
do município de Riachão do Jacuípe, foi entrevistado pela professora Huda Santiago ao fazer
a edição e análise do corpus, e por esta razão é um dos redatores que tem o perfil biográfico
completo, bem como, a maior quantidade de cartas da amostra.

6.3 AS CORRESPONDÊNCIAS DE ANTONIO FORTUNATO DA SILVA

As 26 cartas produzidas pelo redator Antonio Fortunato da Silva foram endereçadas
ao casal João Carneiro de Oliveira (25 cartas) e Almerinda Maria de Oliveira (1 carta), que
disponibilizaram tais correspondências para estudo. Nesta seção, serão abordadas as formas
tratamentais encontradas, na posição de sujeito, nas 25 cartas enviadas por Antonio Fortunato
da Silva a João Carneiro de Oliveira, retratado nas cartas como compadre Pitanga.
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A Tabela 5, abaixo, apresenta o percentual de uso das formas tratamentais encontradas
na amostra em análise:

Tabela 5 - As formas tratamentais encontradas nas cartas de Antonio Fortunato

Formas
O Senhor
Você
Total

Total
59/60
(98,3%)
1/60
(1,7%)
60/60
(100%)

Fonte: Elaborada pela autora.

Observam-se nas cartas analisadas o uso majoritário da forma tratamental o senhor, que
alcançou índices percentuais ao redor de 98,3% (59 ocorrências), tendo a forma você exibido
apenas um dado. Contudo, verifica-se que a relação social estabelecida entre os interlocutores,
seguindo os parâmetros de Brown e Gilman (1960) é de uma relação mediada em torno do
eixo da solidariedade, ou seja, trata-se de uma relação simétrica, também considerada mais
solidária em razão do teor das cartas revelarem uma grande amizade, ternura e confiança entre
os interactantes, como demonstram os exemplos abaixo:

(100) “[...] compadi u s sinho tommi comta da minha| farmilha” (AFS – 08)
(101) “[...] querido conpadi| pitanga u sinhor | tiri u ceu retartos ir| min mandi par min|” (AFS
– 10)
(102) “[...] conpadi u sinhor podi pega| na mia caza ir podi [.] podi| farzer s sin conpadi [.] [.]
eu| não mando Diheiro mas podi farzer|” (AFS – 11)

Antonio Fortunato da Silva, não obteve uma educação formal, assim como, muitos
sertanejos em meados do século XX, mas sim, uma formação pautada especialmente em
princípios religiosos, através da leitura desde muito cedo da Bíblia, como afirma em entrevista
a Santiago (2012, p. 51), “[...] Argumenta que aprendeu a escrever convivendo com amigos já
escolarizados; afirma, ainda, que desde cedo tinha o costume de ler a Bíblia”. Talvez, esse
seja um dos motivos para o redator utilizar muito mais a forma cerimoniosa/respeitosa o
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senhor, do que a forma você, produzida apenas uma vez, em posição de sujeito, para
referência a João Carneiro de Oliveira, como pode ser observado no exemplo a seguir.
(103) “[...] meu querido Amigo pitanga Estimado Adeus di| lonje que di perto não posso ir
querido ieu di|jeijo saiber Commo vai voicre i toudos ceu|” (AFS-20)

Nota-se que na carta em que a forma você é utilizada, o redator não faz menção ao
termo compadre ao referir-se ao destinatário. De acordo com a definição encontrada no
dicionário Houaiss (2009), o vocábulo compadre30 diz respeito à pessoa que é padrinho de
alguém, ou seja, denota uma relação de muita amizade e confiança entre os pais e os
padrinhos; também há outras definições que acabam englobando o vocábulo compadre como
amigo ou vizinho, ou ainda, pessoa muito próxima. Assim sendo, percebe-se que nas cartas
analisadas a forma o senhor é empregada sempre após o termo compadre, o que demonstra
um profundo respeito e consideração ao destinatário, que além de ser amigo também é
compadre do remetente, essa relação pode ter contribuído para a grande utilização da forma
cerimoniosa o senhor nas cartas redigidas por Antonio Fortunato da Silva.
Na próxima seção serão abordados o uso das formas de tratamento em relação aos
complementos verbais.

6.4 AS FORMAS TRATAMENTAIS EM FUNÇÃO DE COMPLEMENTO VERBAL
ACUSATIVO, DATIVO E OBLÍQUO

Nesta seção, apresenta-se o uso das formas de tratamento em posição de complemento
verbal acusativo, dativo e oblíquo. A análise31 aqui exposta busca relacionar o uso dos
pronomes em função de complemento verbal e a posição de sujeito, não dedicando-se à
investigação exaustiva dos contextos de variação dos complementos verbais. Sabe-se que o
português é uma língua de caso abstrato, entretanto, de acordo com Castilho (2010), os
pronomes pessoais resguardaram a distinção de casos oriunda do latim vulgar. Desse modo,
as estratégias acusativas dizem respeito aos complementos de verbos transitivos diretos, ou
seja, aos objetos diretos. De acordo com o autor, o objeto direto apresenta as seguintes
propriedades:
Conforme o dicionário Houaiss (2009, p.502), “compadre s.m. (sXIII) 1 padrinho de uma pessoa, em relação
aos pais desta 2 pai de uma pessoa, em relação ao padrinho e/ou à madrinha desta 3 p. ext. infrm. indivíduo com
quem se mantêm relações familiares, de amizade ou de companhia”.
31
Para análise dos complementos verbais foram utilizadas as cartas do redator Antonio Fortunado da Silva, pois
observou-se, através de rodadas com e sem as cartas, que estas, não influenciam os resultados finais.
30
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1. É proporcional aos pronomes pessoais acusativos ele/o [...] 2. Na passiva
correspondente, o objeto direto assume a função de sujeito [...] 3. Pode ser
preenchido por sintagma nominal de núcleo (55a) ou nominal (55b), e por
sentença substantiva objetiva direta (55c), colocando-se habitualmente após
o verbo [...] 4. O papel temático do objeto direto é /paciente/. (CASTILHO,
2010, p. 300-301)

Logo, na perspectiva tradicional, seria apenas o clítico te o complemento acusativo de 2ª
pessoa, contudo, após a entrada do você no quadro pronominal do PB, passou-se a existir
outras formas em variação, a saber: te~lhe~o/a~Ø~você. No corpus em análise foram
encontradas as seguintes formas acusativas em variação:

(104) “[...] Nada mais do| seu Irmão que lhe Preza” (MCO– 34)
(105) “[...] toda vida amor não te esqueso| un Sigundo” (AHC– 54)
(106) “[...] mais voce axá que eu| ia progura voce outra vez para” (RAC – 90)

As ocorrências dativas referem-se aos complementos dos verbos transitivos indiretos,
ou seja, os objetos indiretos, que são ligados por intermédio de uma preposição. Conforme
Castilho (2010, p. 304-305), os objetos indiretos exibem as seguintes características:

1. São proporcionais aos pronomes dativos me, te, lhe [...] 2. São
preenchidas por sintagma preposicionado nucleado por a e para, preposições
que foram selecionadas, respectivamente, por pertencer, escrever, dar. 3. A
construção em que figuram não é conversível à voz passiva. 4. Podem
coocorrer juntamente com o objeto direto.

Assim sendo, a partir da entrada do pronome você, as formas clíticas te e lhe em referência à
segunda pessoa podem exercer tanto a função sintática de acusativo, quanto a de dativo.
Oliveira (2014) salienta que no PB existem três formas de os dativos se apresentarem, sendo
estas: como pronomes oblíquos, como sintagma preposicionado (SP) e como objeto nulo.
Sobre a estrutura do SP dativo no português, o autor afirma que há diferenças entre o PE e o
PB, pois, enquanto o primeiro apresenta emprego absoluto da preposição a; o segundo exibe
variação entre a utilização da preposição a juntamente com a preposição para. Conforme o
autor, “[...] Esse fenômeno tem sido analisado por muitos estudiosos; boa parte deles afirma
que tal variação aponta para um processo de mudança, ou seja, para a substituição de a por
para” (OLIVEIRA, 2014, p. 33). Por esta razão, os dados de dativos foram divididos levando
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em conta a variação entre as preposições a e para. A seguir, apresentam-se de (107) a (114),
as ocorrências de complementos verbais dativos encontradas no corpus em análise: lhe ~ te ~
para você ~ ao/a senhor/a ~ para o/a senhor/a ~ a vosmecê ~ prep.+ ti ~ consigo.

(107) “[...] esto enpais graca a u bom Jeus e vor lhi| dizer que as galinha que eu tem aí e” (MC
– 37)
(108) “[...] Só te digo que te amo” (AHC – 54)
(109) “[...] esta folhinha é seu pai|que manda pra você|” (IZA – 87)
(110) “[...] eu| mandei para a ciora pas| para Esponta u pacarinho|” (AOL – 72)
(111) “[...] eu| mando dizer au sinhor| min mandi dizer commo vai| toudo da qui eu vou com
saudi| garsa noso bom Deus nada|” (AFS – 02)
(112) “[...] aceiti lembraca di tia jozefha com as minina| toda i li Gea qui [.] Sifrodi manda a
vosmece| i o Senhor farnani” (FP– 78)
(113) “[...] que a virjem| Santiszima derramais la do ato do çeu| As maiores felicidade çobre a ti i
todos| Que ti sercam!|” (FPS – 47)

(114) “[...] eu fizi|huma acão muito fei com sigo di eu ter aricibido huma carta” (FP– 79)

Os complementos oblíquos assim como os dativos, também exigem preposição, e isso
pode causar certos conflitos na identificação desses complementos. Segundo Castilho (2010),
as estruturas oblíquas aparecem nos compêndios gramaticais ora rotulada por complemento
terminativo/ complemento relativo, ora por adjunto e atualmente ressurgem com a terminação
de complemento oblíquo. Essas estruturas apresentam as seguintes particularidades:

1. São proporcionais a pronomes-advérbios dêiticos ou a preposição +
pronome [...] 2. Ocorrem como argumento interno único da sentença,
coocorrem com o objeto direto [...] 3. Ocorrem mais frequentemente com
verbos de movimento [...] 4. Exploram com frequência os papéis temáticos /
locativo /, (i) apresentando em sua genericidade [...] (ii) especificado como
/alvo/ [...] especificado como /origem/ e /alvo/ [...] e (iv) /comitativo/.
(CASTILHO, 2010, p. 305)

Habitualmente, tais construções também são reconhecidas como complementos verbais que
não admitem cliticização. No corpus analisado, foram encontradas em referência à segunda
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pessoa, as formas oblíquas: prep.+ o/a senhor/a ~ prep.+você ~ prep.+ vosmecê ~ prep.+ti,
como revelam os exemplos de (115) a (117):

(115) “[...] Vai estas duas linha farzenno u| meu Aver convecar com u sinhor|” (AFS – 13)
(116) “[...] eu sigo com u mesim cario para voce| tudo so depede de voce” (JMA– 64)
(117) “[...] esto não hostra que eu não mi esqueco| di vosmece” (JMS– 66)

A Tabela 6, abaixo, apresenta a quantificação das ocorrências dos complementos
verbais em função de acusativo, dativo e oblíquo, em referência à segunda pessoa do discurso,
encontradas nas cartas baianas do século XX.

Tabela 6 - Distribuição das estratégias de complemento verbal nas funções de acusativo, dativo e oblíquo
FUNÇÃO
ACUSATIVO

DATIVO

OBLÍQUO

TOTAL

FORMAS
Você

1/71
(1,4%)

-

-

1/226
(0,4%)

Lhe

30/71
(42,3%)

88/129
(68,2%)

-

118/226
(52,2%)

Te

40/71
(56,3%)

13/129
(10%)

-

53/226
(23,4%)

Consigo

-

1/129
(0,8%)

-

1/226
(0,4%)

Para você

-

4/129
(3,1%)

-

4/226
(1,7%)

Prep. + você

-

-

12/26
(46,2%)

12/226
(5,3%)

Ao/a senhor/a

-

8/129
(6,2%)

-

8/226
(3,5%)

Para o/a senhor/a

-

11/129
(8,5%)

-

11/226
(4,8%)

Prep. + o/a
senhor/a

-

-

11/26
(42,3%)

11/226
(4,8%)

A vosmecê

-

2/129
(1,6%)

-

2/226
(0,8%)

Prep.+ vosmecê

-

-

3/26
(11,5%)

3/226
(1,3%)

Prep. + ti

-

2/129
(1,6%)

-

2/226
(0,8%)
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TOTAL

71/226
(31,4%)

129/226
(57%)

26/226
(11,5%)

226/226
(100%)

Fonte: Elaborada pela autora.

De acordo com a Tabela 6, nota-se que a quantificação geral das formas de
complemento verbal de 2ª pessoa alcançou um total de 226 ocorrências. O pronomecomplemento que mais se destacou na amostra foi o clítico lhe, com um total de 118
ocorrências (52,2% de produtividade). Na função de acusativo, o pronome mais evidenciado
foi o clítico te que apresentou 40 ocorrências (56,3% de frequência de uso); seguido do
oblíquo lhe, com 30 ocorrências (42,3% de produtividade) e 1 ocorrência da forma você
(1,4%). Na função dativa, o complemento lhe obteve destaque, com 88 ocorrências (68,2% de
frequência de uso) – o que já era de se esperar, pois, de acordo com a gramática normativa,
esse pronome complemento obtém uma preposição implícita e deve ser utilizado como
complemento de verbos transitivos indiretos.
O complemento te alcançou apenas 13 ocorrências na função dativa (10% de
produtividade); e o pronome-complemento consigo demonstrou apenas 1 ocorrência (0,8% de
frequência); dentre os sintagmas preposicionados, os que estavam acompanhados pela
preposição para ou por outras preposições, demonstraram maior produtividade: para o/a
senhor/a (11 ocorrências - 8,5%), para você (4 ocorrências – 3,1%), prep.+ ti (2 ocorrências
– 1,6%); os sintagmas preposicionados acompanhados pela preposição a foram encontrados
apenas com as formas: ao/a senhor/a (8 ocorrências – 6,2%) e a vosmecê (2 ocorrências –
1,6%). Tais resultados denotam altos índices de uso, no corpus em análise, de SP
acompanhados pela preposição para, corroborando o que afirma Oliveira (2014), que a
variedade brasileira vem optando pelo emprego da preposição para em vez de a. O autor ao
apresentar resultados do estudo de Gomes (2003) afirma que, “[...] É apontado como fator
favorecedor à propagação da preposição para o seu caráter neutro frente à preposição a, vista
como mais formal, e à variante sem a realização da preposição, estigmatizada socialmente.”
(OLIVEIRA, 2014, p. 34).
Os complementos oblíquos apresentaram poucas ocorrências, contabilizando apenas
26 dados. Dentre as formas encontradas, destacam-se os SP de você, com 12 ocorrências
(46,2% de produtividade), seguidos de formas preposicionadas de o/a senhor/a, com 11
ocorrências (42,3%) e 3 ocorrências de preposição+vosmecê (11,5%). Tais resultados
ratificam estudos que demonstram a diminuição de espaço do complemento te, ocupado pelo
uso de formas nominais de tratamento, como o o/a senhor/a e você, exercendo função
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sintática de complemento verbal, e pelo uso do clítico lhe em referência à segunda pessoa. Na
subseção seguinte será apresentada a correlação entre os pronomes complementos e a função
sintática de sujeito, em referência à 2ª pessoa. Busca-se, com isso verificar quais formas
tratamentais na posição de sujeito incidem no uso de determinados complementos verbais de
2ª pessoa.

6.4.1 Os complementos verbais e a posição de sujeito: função acusativa

Nesta subseção, propõe-se confrontar o pronome utilizado na função de sujeito de 2ª
pessoa ao pronome complemento na função de acusativo. Os pronomes em função de sujeito
foram separados da seguinte forma: (i) cartas com uso exclusivo de sujeito (tu); (ii) cartas
com uso exclusivo de sujeito (você); (iii) cartas com uso exclusivo de sujeito (vosmecê); (iv)
cartas com uso exclusivo de sujeito (o/a senhor/a); (v) paradigmas mistos (mistura de
tratamento que leva em consideração o uso de formas alternativas dos paradigmas de tu e você
que não estivessem na posição de sujeito, como exemplo o uso de lhe e te na mesma carta
ocupando a mesma função sintática); (vi) tratamento nominal (mistura entre formas de origem
nominal vosmecê e o/a senhor/a); e (vii) sem referência (quando não se evidencia a forma de
tratamento utilizada pelo remetente na posição de sujeito). Não houve casos de mistura na
posição de sujeito das formas tu e você. A tabela 7, abaixo, demonstra essa divisão a partir
dos pronomes-complementos acusativos:

Tabela 7 - Correlação entre as formas acusativas (objeto direto) e o uso do sujeito

Tratamento nas cartas
(SUJEITO)
Tu-exclusivo

FORMAS ACUSATIVAS DE 2ª
PESSOA
Lhe
Te
Você
3/3
(100%)

TOTAL
3/71
(4,2%)

Você-exclusivo

10/43
(23,3%)

32/43
(74,4%)

1/43
(2,3%)

43/71
(60,5%)

Vosmecê-exclusivo

7/7
(100%)

-

-

7/71
(9,9%)

O/A Senhor/a-exclusivo

5/7
(71,4%)

2/7
(28,6%)

-

7/71
(9,9%)

Paradigmas mistos

1/4
(25%)

3/4
(75%)

-

4/71
(5,6%)

Mistura entre formas de

1/1

-

-

1/71

160

origem nominal

(100%)

(1,4%)

Sem referência

6/6
(100%)

-

-

6/71
(8,5%)

TOTAL

30/71
(42,3%)

40/71
(56,3%)

1/71
(1,4%)

71/71
(100%)

Fonte: Elaborada pela autora.

Ao analisar a Tabela 7, nota-se que o complemento te alcançou produtividade
preponderante no subsistema de sujeito Tu exclusivo (3 ocorrências - 100% de frequência de
uso), nas cartas de Você exclusivo (32 ocorrências – 74,4% de frequência) e em cartas de
Paradigmas mistos, com 3 ocorrências (75% de frequência de uso); já nas correspondências
de o/a senhor/a exclusivo o clítico te obteve menor produtividade, apresentando apenas 2
ocorrências (28,6% de frequência de uso). Somente uma carta da amostra em análise revelou
ocorrência de tu pleno, sendo que, nessa carta, observou-se uso categórico do pronomecomplemento te, como se pode verificar no exemplo abaixo:

(118) “[...] Beijo-ti Auzentimente|Aves çeja deus com-tigo em todos| os momentos da tua
vida! que a virjem| Santiszima derramais la do ato do çeu| As maiores felicidade çobre a ti i
todos| Que ti sercam!|Então minha queridinha como passas ben| não e rial eu vou passando
como que Jeus| sintindo enumeras as saudades das nossa| palestar formidavel ! Afinal não çei
que dia| ti veijo deus e quem çabe... A finalizo| Abarsando todos da Amiguinha Sinsera|
Aceite lembarnça minha i de todos meus| enviando lembarnça a pitanga i a ana| e a Augusto i
a P pedirnho i tu da| um abarço ni ana 2 bejinho ni Antonio| i 4 ni idebarndo ” (FPS – 47)

A carta de uso Tu exclusivo em posição de sujeito foi produzida em meados do século
XX (1956), pela redatora Filomena Pereira da Silva para a sua amiga Almerinda Carneiro de
Oliveira, a relação social entre as duas é considerada simétrica mais solidária; portanto, tratase de uma relação da esfera íntima, em que a remetente utiliza apenas estratégias canônicas
para referência à 2ª pessoa, fato que não se repete em outras missivas da amostra.
Como mencionado anteriormente, o clítico te também mantém alta produtividade em
cartas de você exclusivo, contudo, as cartas dessa esfera apresentaram altos índices de
variação, obtendo a ocorrência de todos os pronomes complementos analisados na função
acusativa: 74,4% de te com 32 ocorrências, 23,3% de lhe com 10 ocorrências e 2,3% de você
com 1 ocorrência. A seguir, observam-se alguns exemplos:

(119) “[...] O que foi que aconteceu que voce não veio| olhe Zezito eu não posso fica assim| ti
esperando” (AHC– 58)

161

(120) “[...] voscê entrege este| bilete a datinho e não poso faszer| mais linhas e var mi
descupando us erro| que e sua Irimãn que lhi qur| bem” (MC– 36)
(121) “[...] mais voce axá que eu| ia progura voce outra vez para para| lidar um fora com que
cara| neu amor” (RAC – 90)

Verifica-se que nas cartas de você exclusivo a variação concentra-se nos dados de te e
lhe, tendo o clítico te prevalecido, contudo também demonstra-se um grande percentual de
uso do lhe nessa posição, revelando que mesmo o você sendo a forma mais utilizada em
referência à segunda pessoa do discurso, o paradigma dos complementos acusativos expõe o
clítico te como forma preferida para referência à 2ª pessoa. Também, pode-se notar tal
preferência ao analisar as cartas de Paradigmas mistos, ou seja, que levam em conta o uso de
formas do paradigma de 2ª e 3ª pessoa na mesma carta; tais resultados evidenciaram maior
emprego de te, com 3 ocorrências (75% de produtividade) em relação a 1 ocorrência de lhe
(25%) de produtividade. Esse aspecto também pôde ser observado no estudo de Lopes e
Cavalcante (2011), que afirmam: “[...] o clítico te era a estratégia acusativa mais recorrente no
início do século XX, principalmente, entre falantes/escreventes que empregavam tu e/ou você
no tratamento ao interlocutor” (LOPES E CAVALCANTE, 2011, p. 55). Assim sendo, para
as autoras, o grande percentual de uso da estratégia te pode estar relacionado ao modo de
indicar diretamente a pessoa do discurso, pois a desinência verbal relativa ao você não
apresenta essa marca.
As cartas de uso exclusivo de vosmecê, o/a senhor/a, mistura entre formas de origem
nominal e sem referência apresentaram uso majoritário ou restrito do clítico lhe (paradigma
de 3ª pessoa), revelando que quando o emprego na posição de sujeito é feito com base em
formas de origem nominais como o/a senhor/a e vosmecê (um dos estágios pelo qual passou o
você), o clítico a ter preferência não é o te, mas sim o lhe, o que denota indícios do rearranjo
ocorrido no quadro pronominal a partir da inserção de formas nominais de tratamento, que
tradicionalmente sendo referidas à segunda pessoa do discurso devem levar o verbo para a 3ª
pessoa, logo, os pronomes-complementos a serem utilizados remetiam-se ao paradigma de 3ª
pessoa (o/a, lhe).
Portanto, verifica-se que na posição de acusativo o clítico te mostra-se vigoroso,
resultado também apresentado em outros estudos (cf. SOUZA, 2014; LOPES E
CAVALCANTE, 2011; RUMEU, 2015; entre outros). Porém, nota-se na função acusativa a
mistura de tratamento, especialmente entre os clíticos te e lhe, reflexo da inserção do você no
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quadro pronominal, o que possibilitou o uso de estratégias do paradigma de 3ª pessoa no
paradigma de 2ª pessoa, contudo também percebe-se a manutenção do te indicando a
resistência de formas do paradigma de 2ª pessoa mesmo quando na posição de sujeito
encontra-se uma forma originariamente do paradigma de 3ª pessoa.
Na subseção seguinte serão abordados os resultados relativos às formas dativas e à
posição de sujeito.

6.4.2 Os complementos verbais e a posição de sujeito: função dativa

Assim como na subseção anterior, os complementos dativos foram relacionados aos
pronomes utilizados na posição de sujeito: Tu exclusivo, Você exclusivo, Vosmecê exclusivo,
O/A Senhor/a exclusivo, Paradigmas mistos, Mistura entre formas de origem nominal e Sem
referência. A Tabela 8, abaixo, apresenta a relação entre o uso dos pronomes-complementos
em posição de dativo e a função de sujeito:

Tabela 8 - Correlação entre as formas dativas (objeto indireto) e o uso do sujeito
Tratamento
(SUJEITO)

FORMAS DATIVAS DE 2ª PESSOA
Para
você

A
vosmecê

-

-

-

1/1
(100%)

-

1/129
(0,8%)

2/24
(8,3%)

-

-

-

1/24
(4,2%)

-

24/129
(18,5%)

-

-

-

-

2/23
(8,7%)

-

1/23
(4,3%)

23/129
(17,8%)

34/48
(70,8%)

-

-

9/48
(18,8%)

-

-

-

48/129
(37,2%)

Paradigmas
mistos

-

4/6
(66,7%)

-

-

-

-

-

6/129
(4,7%)

Mistura
entre formas
de origem
nominal

9/9
(100%)

-

-

-

-

-

-

-

9/129
(7%)

Sem
referência

13/18
(72,2%)

-

-

3/18
(16,7%)

2/18
(11,1%)

-

-

-

18/129
(14%)

TOTAL

88/129
(68,2%)

13/129
(10%)

4/129
(3,1%)

8/129
(6,2%)

11/129
(8,5%)

2/129
(1,6%)

2/129
(1,6%)

1/129
(0,8%)

129/129
(100%)

Te

Tu exclusivo

-

-

-

Você
exclusivo

12/24
(50%)

9/24
(37,5%)

Vosmecê
exclusivo

20/23
(87%)

O/A
Senhor/a
exclusivo

Ao/a
senhor/a

5/48
(10,4%)

2/6
(33,3%)

Fonte: Elaborada pela autora.

Prep. +
Consigo
ti

TOTAL

Para o/a
senhor/a

Lhe
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Conforme demonstra a Tabela 8, as cartas de uso exclusivo de o/a senhor/a na posição
de sujeito apresentaram maior produtividade do clítico lhe em função dativa, com 34
ocorrências, 70,8% de produtividade dos complementos utilizados em cartas dessa esfera;
seguido por SP de o/a senhor/a: ao/a senhor/a com 5 ocorrências (10,4%), para o/a senhor/a
com 9 ocorrências (18,8%), revelando que nas cartas de uso exclusivo da forma nominal o/a
senhor/a, predominam formas do paradigma de 3ª pessoa, em referência à segunda pessoa,
como pode ser observado nos exemplos abaixo:

(122) “[...] eu| mandei para a ciora pas| para Esponta u pacarinho|” (AOL – 72)
(123) “[...] Comadi eu sinto mal esta auzente da sinhora e seu| pôvo saudacão i feliçidadi pra a
senhora i todos da casa| o fim desta duas linhas i só a lhi dizer que estamos| com sauda grasa
au nosso bom deus| eu itodos meus estamos alegres mande| dizer como vai a senhora com
todos seus” (NIN – 51)

O complemento preposicionado + ti obteve uso categórico (100% de produtividade)
nos subsistemas tu exclusivo e você exclusivo, apresentando 1 ocorrência em cada subsistema.
Contudo, observou-se que o pronome oblíquo tônico foi empregado com a mesma estrutura
oracional, em duas cartas produzidas por redatores, membros da mesma família (irmãos), que
escreveram para amigos íntimos; tais estruturas foram encontradas na parte da carta
denominada seção de contato inicial, o que pode dar indícios de uma tradição discursiva
presente na escrita de ambos os redatores, como revelam os exemplos abaixo:

(124) “[...] que a vijem santiszima derramais la du| alto seu as maiores felicidades sobre a ti i
todos| que ti sercam” (SFS – 40)
(125) “[...] que a virjem| Santiszima derramais la do ato do çeu| As maiores felicidade çobre a ti i
todos| Que ti sercam!|” (FPS – 47)

As cartas de você exclusivo apresentaram maior contexto de variação entre os
complementos dativos, com o uso de formas do paradigma de 2ª e 3ª pessoas. O clítico lhe
exibiu 12 ocorrências (50% de produtividade), seguido do clítico te com 9 ocorrências
(37,5%) e formas preposicionadas de você e ti que apresentaram índices percentuais menores:
para você (2 ocorrências – 8,3%) e prep.+ ti (1 ocorrência – 4,2%). Tais resultados indicam
que as cartas de uso de você exclusivo apresentam alternância especialmente entre o uso dos
clíticos lhe e te, que exibiram uma acentuada diferença entre os índices percentuais de uso.
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Sendo assim, de modo geral, os resultados apresentados diferem de alguns estudos com dados
de outros estados brasileiros que apontam o pronome complemento te como a estratégia mais
utilizada na função dativa (cf. OLIVEIRA, 2014; LOPES E CAVALCANTE, 2011; RUMEU,
2015), porém, corrobora os resultados apontados por Andrade et al (2016) com dados
diacrônicos da Bahia do século XIX e XX, no qual, se evidencia índice de uso majoritário do
oblíquo lhe na função dativa, especialmente em cartas de você sujeito. Os exemplos, abaixo,
apresentam ocorrências de lhe dativo em relação ao pronome você na posição de sujeito:

(126) “[...] vor lhi| dizer que as galinha que eu tem aí e| a que q <↑?> foi de brenadete que esta
com us| Pintos e a otra e uma preta e um| frangro branço é iu [.]i uma a elhe| foi uma pequena
e você pitanga tomi| comta de minhas galinhas i minha| Porqua” (MC– 37)
(127) “[...] O inicio desta Carta e Só para| le pergunta por que você não veio no| São João. O
que foi que aconteceu que voce não veio” (AHC– 58)

O oblíquo te também obteve destaque em cartas de paradigmas mistos (em que há
mistura de paradigmas na mesma função sintática e não se evidencia o pronome utilizado na
posição de sujeito), apresentando 4 ocorrências – 66,7% de produtividade em relação ao
sintagma preposicionado para você que alcançou 2 ocorrências 33,3% de frequência, o que
denota uma certa preferência para formas do paradigma de 2ª pessoa, quando há mistura de
paradigmas e não se observa o pronome sujeito. Os exemplos (128) e (129) apresentam
ocorrências nas cartas de paradigmas mistos:

(128) “[...] aqui vou te mandar| o numero do telefone| de Carmelita| 9961-5406 é celular| Olhe
Lena vou terminar| com muita saudade de| todos bote uma bença| Ne Gil e der lembrança| a
compadre Zé|Assina|sua mãi que não te|esquece Izaura| esta folhinha é seu pai| que manda
pra você|” (IZA – 87)
(129) “[...] Amerinda as horas...|siliçioza da minha vida que pêgo| nu meu radio lapes para ti.|
ênviar-l as minha noticias i di todos| mêus estamos <↑com> saudê garça nosso bom Jeus| vou
treminar enviando <↑lembranças> para você” (APS – 43)

As correspondências que apresentaram Mistura entre formas de origem nominal, em
posição de sujeito, exibiram uso categórico do oblíquo lhe – 9 ocorrências (100% de
frequência); tendo as cartas de sujeito exclusivo vosmecê também exibido uso preponderante
do clítico lhe, com 87% de produtividade (20 ocorrências), seguido de formas
preposicionadas de vosmecê - 2 ocorrências (8,7% de frequência) e 1 dado de consigo (4,3%
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de produtividade). Tais resultados podem ressaltar a manutenção do clítico lhe (forma
originariamente do paradigma de P3), especialmente quando há utilização de formas
nominais, aspecto também observado por Andrade et al (2016) com cartas baianas, segundo
os autores na função de dativo: “[...] Os dados repetem a preferência pela forma lhe, que já era
a preferida mesmo na função de acusativo, porém, de maneira ainda mais forte, com cerca de
63%, o que não é de surpreender, dada a grande ocorrência de formas nominais.”(ANDRADE
ET AL, 2016, p. 270). As cartas, Sem referência, na posição de sujeito também exprimiram
uso preponderante do oblíquo lhe (72,2% de frequência - 13 ocorrências), seguido por SP +
o/a senhor/a: ao/a senhor/a 3 ocorrências (16,7%) e para o/a senhor/a 2 ocorrências (11,1%).
Logo, os resultados apresentados evidenciam o predomínio do pronome complemento lhe, em
função dativa, nas cartas produzidas por sertanejos baianos pouco escolarizados.
Na subseção seguinte serão expostos os resultados apresentados pelos complementos
oblíquos e a posição de sujeito.

6.4.3 Os complementos verbais e a posição de sujeito: função oblíqua

Apesar dos poucos dados de formas oblíquas, procurou-se analisar em quais contextos,
na posição de sujeito, tais formas eram evidenciadas. A Tabela 9, abaixo, confronta os dados
de pronomes-complemento oblíquos e as cartas na posição de sujeito:

Tabela 9 - Correlação entre as formas de tratamento na função de complemento oblíquo e o uso do sujeito
Tratamento nas cartas
(SUJEITO)
Você-exclusivo
Vosmecê-exclusivo
O/a senhor/a-exclusivo
Mistura entre formas de
origem nominal
Sem referência
TOTAL

FORMAS OBLÍQUAS DE 2ª PESSOA
Prep. + o/a
Prep. +
Prep. +
senhor/a
você
vosmecê
12/12
(100%)
2/2
(100%)
10/10
(100%)
1/1
(100%)
1/1
(100%)
11/26
(42,3%)

12/26
(46,2%)

Fonte: Elaborada pela autora.

3/26
(11,5%)

TOTAL
12/26
(46,2%)
2/26
(7,7%)
10/26
(38,5%)
1/26
(3,8%)
1/26
(3,8%)
26/26
(100%)
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Os complementos oblíquos encontrados na amostra contabilizaram um total de 26
dados: 12 de prep.+ você, 11 de prep.+ o/a senhor/a e 3 de prep.+ vosmecê. Ao analisar o
uso de tais ocorrências e a posição de sujeito, notou-se a ausência de variação nesse contexto,
que apresentou uso categórico da forma empregada em função oblíqua. As cartas de sujeito
você-exclusivo demonstraram apenas o uso de Prep. + você, com 12 ocorrências (100%); as
cartas de sujeito vosmecê-exclusivo apresentaram 2 ocorrências de prep. + vosmecê, bem
como na categoria mistura entre formas de origem nominal foi observado apenas 1 ocorrência
dessa forma preposicionada; as missivas de uso exclusivo de sujeito o/a senhor/a
evidenciaram, apenas, o emprego da forma preposicionada de o/a senhor/a, com 10
ocorrências, do mesmo modo que as cartas sem referência na posição de sujeito indicaram uso
categórico dessa forma preposicionada, que apresentou 1 ocorrência. Desse modo, percebe-se
que a forma preposicionada de você apresentou maior produtividade na função oblíqua, sendo
encontrada unicamente em cartas de você-sujeito, tendo a sua forma antecedente apresentado
uso categórico em cartas de vosmecê-sujeito e mistura entre formas de origem nominal, tal
fato exprime que os complementos oblíquos também se constituem como outro forte contexto
para o emprego do você no quadro pronominal do PB. Aspecto também observado nos
trabalhos de Rumeu (2015) e Lopes e Cavalcante (2011).
Por conseguinte, no intuito de contribuir para a configuração diatópico-diacrônica do
sistema de tratamento do PB, propõe-se na seção seguinte uma análise comparativa entre os
dados apresentados nesta dissertação e os exibidos nos trabalhos de Lopes et al. (2018), com
dados do PB; Lacerda et al. (2016), com dados orais do semiárido baiano; e Andrade,
Carneiro e Lacerda (2016) e Batista (2017) com a produção escrita de baianos nos séculos
XIX e XX.

6.5 ANÁLISE COMPARATIVA

Esta seção apresenta uma análise contrastiva entre os dados apresentados pelas cartas
de sertanejos baianos e os exibidos em outras pesquisas sobre o tema no PB. Primeiramente,
serão comparados aos dados desta pesquisa os resultados apresentados pela recente
publicação no âmbito do PHPB, o 4º volume da Coleção História do Português Brasileiro:
mudança sintática: perspectiva funcionalista (LOPES ET AL. 2018). Essa obra é constituída
por cinco capítulos que abordam questões relevantes para o estudo da mudança linguística em
quatro classes gramaticais: pronomes, verbos, advérbios e preposições. Será utilizado para
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comparação os resultados retratados no capítulo 1, denominado: A reorganização do sistema
pronominal de 2ª pessoa na história do Português Brasileiro; nesse capítulo, são
apresentados resultados sobre o sujeito de 2ª pessoa no singular em sete estados brasileiros,
nos séculos XIX e XX.
Posteriormente, serão comparados aos resultados desta dissertação, os dados exibidos
pela pesquisa de Lacerda et al. (2016), intitulada: Formas tratamentais no semiárido baiano:
contribuições para uma configuração diatópico-diacrônica do sistema de tratamento do
português brasileiro; nesse trabalho os autores analisam a referência à 2ª pessoa do discurso
no singular, em posição de sujeito e complemento verbal, em um corpus formado por
amostras orais do semiárido baiano. Em seguida, apresenta-se uma breve análise do uso das
formas de você na escrita baiana dos séculos XIX e XX, com base nos trabalhos de: Andrade,
Carneiro e Lacerda (2016), Formas tratamentais em cartas baianas: sujeito e outras funções;
a pesquisa de Batista (2017), O uso de tu/você em cartas baianas pessoais do século XX em
relações de simetria e os dados desta dissertação. Assim sendo, busca-se esboçar um
panorama de uso das formas tratamentais levando em conta os resultados apresentados nesta
pesquisa e em estudos semelhantes com dados escritos na Bahia, em outros estados
brasileiros, bem como em dados orais baianos.

6.5.1 Dados de sertanejos baianos versus dados do português brasileiro (Século XX)

Lopes et al. (2018) no âmbito do Projeto Para a História do Português Brasileiro
(PHPB) apresentam um estudo diatópico-diacrônico em referência à 2ª pessoa do discurso no
singular, em corpora de mesma natureza, produzidos por brasileiros de diferentes estados,
desde a segunda metade do século XIX ao século XX. Primeiramente são evidenciadas
questões históricas, teóricas e metodológicas sobre o tema no PB, em seguida apresentam-se
resultados da região sudeste com estudos em corpora do Rio de Janeiro, Minas Gerais e São
Paulo; posteriormente são apresentados resultados da região sul, com estudos em corpora de
Santa Catarina; e por fim destacam-se resultados da região nordeste, com os estados da Bahia,
Pernambuco e Rio Grande do Norte. Os autores buscaram traçar um panorama de uso do
sistema pronominal do PB em posição de sujeito de 2ª pessoa, que atualmente revela o
emprego de três subsistemas: você exclusivo, tu exclusivo, você~tu coexistindo (LOPES E
CAVALCANTE, 2011); os autores também levaram em conta o uso do pronome e a relação
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social entre os interlocutores, com base no estudo de Brown e Gilman (1960) que dividem as
relações sociais em assimétricas (ascendente e descendente) e simétrica.
Conforme apresentado ao longo desta dissertação, o corpus analisado é composto por
91 cartas pessoais, produzidas por sertanejos baianos pouco escolarizados, ao decorrer do
período de 1906-2000. Contudo, há uma lacuna na amostra pela falta de correspondências
entre os anos de 1910-1950; tendo a maior parte das cartas sido produzidas entre as décadas
de 50, 60 e 70 (60 cartas datadas e 14 cartas com data por inferência a esse período). Dessa
forma, buscou-se observar a dinâmica de uso do sujeito de 2ª pessoa no singular, no período
de tempo em que há maior produção escrita dos sertanejos baianos: 1950-59, 1960-69, 197079; em seguida, comparou-se os resultados gerais encontrados nas cartas de sertanejos aos
apresentados em outros estados do Brasil no mesmo período de tempo, com base no trabalho
de Lopes et al. (2018), como se pode observar na Figura 14, a seguir:

Figura 14 - O sujeito de 2ª pessoa do singular no PB da segunda metade do século XX
100%
7%
90%
34%
80%
50%
70%
60%
83%
98% 100%
50% 100% 98%
100%100%100%100%100%
100%100%
100%
100%
93%
40%
65%
30%
50%
20%
10%
17%
2%
2%
0%
RJ MG SC BA PE RN Sert. RJ MG SC BA PE RN Sert. RJ MG SC BA PE RN Sert.
BA
BA
BA
(1950-59)

(1960-69)
Tu

Você

(1970-79)

O/A Senhor(a)

Fonte: Elaborada pela autora.

Com o intuito de observar a referência à segunda pessoa no PB, no período de tempo
em questão, utilizou-se apenas os dados das localidades com ocorrências na segunda metade
do século XX. Sendo assim, os dados de São Paulo não foram computados nesse momento,
pois referem-se ao período de 1870-1939.
De acordo com a Figura 14, observa-se a utilização de três formas tratamentais no PB
em referência à 2ª pessoa, na esfera pessoal da segunda metade do século XX: tu, você e o/a
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senhor/a, concentrando-se a variação entre os dois primeiros pronomes tu-você. Na década de
1950-59, verifica-se o uso majoritário de você nas amostras, tendo sido categórico nos dados
do Rio de Janeiro (RJ), Pernambuco (PE) e nas cartas de sertanejos baianos (Sert. BA); os
resultados de Minas Gerais (MG) também revelaram a preponderância do você com 98% de
frequência seguido pelo pronome tu que apresentou meros 2% de produtividade; o único
estado que apresentou uso categórico de tu em meados do século XX foi o do Rio Grande do
Norte (RN); tendo a Bahia (BA) demonstrado percentuais equivalentes entre as formas você e
o/a senhor/a nesse período. Nota-se que a forma o/a senhor/a, considerada cerimoniosa,
somente apresentou produtividade em cartas baianas, aspecto já evidenciado em outros
trabalhos que revelam um caráter conservador nas cartas produzidas por baianos (cf.
ANDRADE ET AL., 2016; LOPES; RUMEU; CARNEIRO, 2013). Para a localidade de
Santa Catarina (SC), utilizou-se apenas os dados em que foi possível observar explicitamente
a década e a frequência de uso dos pronomes, desse modo, utilizou-se apenas os resultados
exibidos na década de 1960 pelas cartas de redatores não ilustres.
Na segunda década em análise (1960-69), os resultados apontaram para o uso
categórico de você em quatro localidades: Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia e Pernambuco;
tendo os dados analisados de Santa Catarina apresentado maior índice de uso de tu (65%) em
relação ao você (34%); já os resultados exibidos pelas cartas de sertanejos baianos
demonstraram um subsistema de uso majoritário da forma cerimoniosa o/a senhor/a, com
83% de frequência de uso, seguido de você com 17% de produtividade.
O terceiro período averiguado corresponde a década de 1970-79, nesse ciclo observase que o você é a forma preponderante de referência à 2ª pessoa do discurso, em todas as
amostras analisadas: Rio de Janeiro (98% de frequência), Minas Gerais (100%), Bahia
(100%), Rio Grande do Norte (100%) e cartas de sertanejos baianos 93% de produtividade.
Não houve dados de Santa Catarina e Pernambuco analisados nesse período.
Dessa forma, a partir de corpora distintos de sete localidades do Brasil, constata-se
que no PB desde as segundas últimas décadas do século XX, o pronome você é a forma
preferida para referência ao interlocutor, tal fato é constatado atualmente por pesquisas com
amostras orais que indicam a variação corrente entre os pronomes tu~você no Brasil, também
revelando a alta produtividade do você em quase todo o território (cf. SCHERRE ET AL.,
2015; CARDOSO ET AL., 2014).
A fim de observar a alternância entre as formas de referência à 2ª pessoa nas relações
sociais em diferentes amostras do PB, o Quadro 12, a seguir, apresenta uma síntese do uso
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dos pronomes nas relações sociais de poder e solidariedade, com base no estudo de Brown e
Gilman (1960). Sendo assim, buscou-se enfatizar o emprego dos pronomes de 2ª pessoa, no
singular, durante o século XX, contudo em algumas amostras foi exposto apenas o uso da
forma tratamental e a relação social na qual foi encontrada.

Quadro 13 - Os pronomes de 2ª pessoa e as relações sociais no PB
RELAÇÃO
SOCIAL

LOCALIDADE

Assimétrica Descendente

Rio de Janeiro
Minas Gerais
São Paulo
Santa Catarina
Bahia

1900-39
1900-29 /
1930-59
1870-1939
1810-1990
1870-1969

Pernambuco
Rio Grande do Norte
Sertanejos baianos

Rio de Janeiro
Minas Gerais

Assimétrica Ascendente

PERÍODO

São Paulo
Santa Catarina
Bahia

Mãe-filha
Você (100%)

1900-39
1900-89

Tu (63%)
Você (100%)
Filho-mãe
Você (72%)
A Senhora (28%)
Vós | Vosmecê
[+ solidária]
Filho-mãe
Tu (11%)
Você (89%)
A Senhora (100%)
O/A Senhor/a (100%)

1870-1939
1810-1990
1870-1969

Sertanejos baianos

Rio de Janeiro
Minas Gerais

São Paulo
Santa Catarina
Bahia

Tu (62%)
Tu (9%)
Você (91%)
Tu (57%)
Você
[+ solidária]
Mãe-filho
Você (100%)

1992

Pernambuco
Rio Grande do Norte

FORMAS TRATAMENTAIS ENCONTRADAS

1943-1944
1 carta de 1975 e 4 cartas da
década de 1990
1900-39 / 1940-79
1900-29 / 1930-59 / 1960-89

1870-1939
Década de 1960

Tu (65%)
Você | Tu

1810-1990

Simétrica

Amigos

Rio Grande do Norte

Você (36%)
Sobrinho-tio
O Senhor (83%) Vossa
Excelência (17%)
V. Exª | V. Sª | O Senhor
[- solidária]
Filho-pai
Você (100%)
-

Tu (53%)
Você (47%)
Tu (17%)
Tu (12%)
Você (83%)
Você (88%)
Primos
Cunhados
Tu (53%)
Tu (49%)
Você (47%)
Você (51%)

[+ solidária]
Marido-mulher

Pernambuco

Você (38%)
Tu (42%)
Você (58%)
Você (43%)
Vosmecê
[- solidária]
Pai-filho
Tu (33,3%)
Você (66,7%)
-

Tu (1%)
Você (99%)
Você (100%)

Amigos
Tu (50%)
Você (29%)
V. S.ª (21%)
Você (34%)
V.Exª | V. S.ª | O Senhor
| Vosmecê | Você
[- solidária]
Você (50%) Tu (50%)
Você (78,8%) Tu (21,2%)

1870-1969
Irmãos

Você (100%)

Primos
Irmão-irmão

Você (100%)
Tu (4%) Você (96%)

Amigos

Você (100%)

Namorado/noivonamorada/noiva

Tu (9%) Você (91%)

1910-1999
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Sertanejos baianos

1906-10 | 1951-90

Marido-mulher

Tu (33%) Você (67%)

Namorada/noivanamorado/noivo

Tu (100%)

Mulher-marido

Tu (100%)

Irmã-irmã

Você (100%)

Você (57,5%)
Vosmecê (27,5%)
O/A Senhor/a (13,8%)
Tu (1,2%)
[+solidária]

Vosmecê (75%)
O/A Senhor/a (25%)

[- solidária]

Fonte: Elaborado pela autora.

A partir da divisão entre poder e solidariedade elaborada por Brown e Gilman (1960),
as relações sociais assimétricas apresentam algum tipo de hierarquia entre os interlocutores,
enquanto a relação simétrica não exibe hierarquia. Por conseguinte, de modo geral, as cartas
pertencentes à relação assimétrica descendente (de superior para inferior) apresentaram maior
utilização do você em relação a outras formas; tendo apenas os corpora do Rio de Janeiro e o
de São Paulo correspondentes ao início do século XX, demonstrado maior produtividade do
pronome tu, com 62% e 57%, respectivamente, alternando com a forma você. Na amostra da
Bahia, verificou-se o pronome você alternando com vosmecê, todavia a primeira forma era
utilizada apenas em relações [+ solidárias] (mais íntimas), enquanto a sua contraparte ocorria
em relações [– solidárias] (menos íntimas), demonstrando o caráter mais íntimo e solidário
que o você passa a ocupar na transição entre o século XIX para o XX.
A relação assimétrica ascendente (inferior para superior) apresentou maior quantidade
de formas em variação, concentrando-se entre os pronomes você, o/a senhor/a e tu. O você
obteve uso preponderante nas amostras de Minas Gerais, Pernambuco e São Paulo, contudo a
amostra paulista também apresentou altos índices de uso da forma o senhor (83%) na relação
de tio para sobrinho; tal forma cerimoniosa demonstrou uso categórico nos dados do Rio
Grande do Norte e nas cartas de sertanejos baianos, também sendo encontrada na amostra da
Bahia em relações [– solidárias] ao lado das formas vossa excelência e vossa senhoria; as
relações [+ solidárias] baianas apresentaram uso de vós e vosmecê. Os resultados do Rio de
Janeiro apresentaram uso majoritário do pronome tu (63%) em relação ao você (36%) no
início do século XX, sobre o uso preponderante do tu em relações assimétricas cariocas, os
autores afirmam que houve poucas ocorrências nessa relação e que o uso desse pronome pode
estar relacionado ao gênero do redator, pois observou-se que nas relações entre homens (filho-
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pai) o uso de você era minoritário (8%), enquanto nas relações em que o receptor é do gênero
feminino o uso de tal pronome é categórico.
A relação simétrica (não se evidencia hierarquia) apresentou maior contexto de
polarização entre os pronomes de 2ª pessoa. Na amostra do Rio de janeiro, o período de 190039 retratou maior frequência de uso do pronome tu (53%) em relação ao você, que no segundo
período analisado 1940-79 apresentou produtividade majoritária (99%); assim como
demonstrado na amostra de São Paulo, em que a relação entre primos e amigos demonstrou
maior índice de uso do pronome tu (53% e 50%, respectivamente), enquanto a relação entre
cunhados demonstrou maior emprego do você com 51% de produtividade. Os corpora de
Minas Gerais e Pernambuco apresentaram uso predominante do pronome você. A amostra de
Santa Catarina revelou maior produtividade do tu (65%); já a amostra da Bahia exprimiu a
concorrência entre tu e você nas relações [+ solidárias] e entre o você e outras formas de
origem nominais em relações [- solidárias]; os dados de Pernambuco também exibiram alta
produtividade do você, tendo apenas a relação entre marido e mulher apresentado a mesma
produtividade dos pronomes tu e você; os resultados do Rio Grande do Norte indicam uso
majoritário do você na relação social simétrica, contudo, as cartas escritas por namorada noiva
para namorado-noivo e de mulher para marido exibiram uso categórico do pronome canônico
tu. As cartas produzidas por sertanejos baianos evidenciaram na relação simétrica [+
solidária] uso preponderante do você com 57,5% de frequência de uso, e na relação simétrica
[-solidária] houve emprego majoritário de vosmecê (75%).
Assim, observa-se que os papeis sociais desempenhados pelos interactantes
influenciam à dinâmica de uso dos pronomes de 2ª pessoa, que exibem uma concorrência,
especialmente na esfera íntima entre os pronomes tu e você, tendo este último, de forma geral,
demonstrado maior vigor tanto nas relações assimétricas quanto em relações de cunho
simétrico, em praticamente todas as localidades analisadas; evidenciando que o atual quadro
para referência ao interlocutor já pode ser vislumbrado desde o século XX.
Posto isso, no intuito de verificar e confrontar o uso do sujeito de 2ª pessoa em
corpora baianos, propõe-se na subseção seguinte uma análise entre os dados desta dissertação
e os resultados apresentados no trabalho de Lacerda et al. (2016) com amostras orais do
semiárido baiano.
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6.5.2 Dados de sertanejos baianos versus dados orais do semiárido baiano

Lacerda et al. (2016) apresentam uma análise das formas de tratamento na posição de
sujeito e complemento verbal em amostras de fala do semiárido baiano (zona rural e zona
urbana), coletadas durante três fases do projeto A Língua Portuguesa no Semi-Árido Baiano32:
fase I (1996-2000), fase II (2000-2002) e fase III (2008-2014). Para o estudo das amostras
rurais, foram utilizados os dados de 21 informantes, entre homens e mulheres pertencentes à
três faixas etárias: 25-35 anos, 45-55 anos e acima de 65 anos. As localidades analisadas
fazem parte da região do semiárido baiano e contemplam quatro microrregiões econômicas:
Piemonte da Diamantina, Chapada Diamantina, Paraguaçu e Nordeste.

Na Fase I, foram escolhidas comunidades que representam o avanço da
língua portuguesa na Bahia, a partir do século XVII: Piemonte da
Diamantina/zona rural do município de Anselino da Fonseca, e Chapada
Diamantina/zona rural do município de Rio de Contas. Na fase II, foram
escolhidas duas regiões da Bahia: a Nordeste, uma das mais antigas, e a
Paraguaçu, um importante ponto de passagem para o interior da Bahia. Na
região Nordeste, as comunidades escolhidas foram: Lagoa do Inácio,
Casinhas, Baixa da Tranqueira e Aboboras. Na região Paraguaçu, as
localidades escolhidas foram duas, a saber: São Jose de Itapororocas e
Matinha (comunidade mestiça, com predomínio da população de origem
africana). (LACERDA ET AL., 2016, p. 40-41 e 42)

A zona urbana analisada, refere-se à sede da cidade de Feira de Santana, conforme os
autores “[...] os dados coletados nessa cidade fornecem importantes subsídios para o
entendimento da formação, caracterização e difusão do português brasileiro, notadamente no
que se refere ao entrecruzamento das normas populares e cultas e ao contato rural e urbano”
(LACERDA ET AL., 2016, p. 42). Sendo assim, foram analisadas amostras de fala de 24
informantes, entre homens e mulheres pertencentes às três faixas etárias analisadas (25-35
anos, 45-55 anos e acima de 65 anos), os informantes também foram diferenciados levando
em conta a norma linguística (norma popular e norma culta). A Figura 15 e a Figura 16, a
seguir, exibem o uso das formas de tratamento na Bahia em corpora orais e escritos, sendo os
dados deste último provenientes das cartas analisadas nesta dissertação:

32

Este projeto é coordenado pelas profas. Dras. Norma Lucia Fernandes de Almeida e Zenaide de Oliveira
Novais Carneiro, no Núcleo de Estudos de Língua Portuguesa da Universidade Estadual de Feira de Santana.
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Figura 15 - A referência à 2ª pessoa em amostras
orais do semiárido baiano
100%

5,9%

8,9%

18%

6%

0%

60%
40%

94%

0%

100%

37%

80%

Figura 16 - A 2ª pessoa nas cartas de sertanejos
baianos

91%

82%

94%

80%

6%
40%

52%

63%
20%

60%

0%

Feira de Santana

Paraguaçu

Chapada Diamantina

Piemonte da Diamantina

Nordeste

94%
13%

40%
60%
20%

35%

0%

ZONAS RURAIS
Você

Tu

Fonte: Elaborado pela autora.

ZONA
URBANA

Riachão do Conceição
Jacuípe
do Coité
Você

O/A Senhor/a

Ichu

Vosmecê

Fonte: Elaborado pela autora.

Ao contrastar as duas figuras, observa-se o amplo uso da estratégia você em amostras
baianas seja de localidades rurais ou urbanas. A Figura 15 apresenta a variação entre as
formas tu e você em amostras orais, nota-se que o maior emprego do pronome canônico tu
concentra-se nos dados das regiões da zona rural: Piemonte da Diamantina (37% com 31
ocorrências), Paraguaçu (18% com 23 ocorrências), Chapada Diamantina (8,9% com 21
ocorrências) e Nordeste (5,9% com 9 dados); o que reforça a necessidade de mapeamento do
sistema pronominal em regiões interioranas. Estudos anteriores já demonstraram que na
capital baiana (Salvador) vigora o subsistema de você exclusivo (NOGUEIRA, 2013;
CARDOSO ET AL., 2014; SCHERRE ET AL., 2015; entre outros), contudo pesquisas como
a de Scherre et al. (2015) também revelam que no interior baiano persevera o subsistema
você~tu sem concordância, conforme os autores: “[...] Registra-se ainda na Bahia, e
amplamente, o subsistema você/tu sem concordância em Feira de Santana, vizinha a
Salvador, e também em localidades rurais, mais distantes de Salvador, a saber, Santo Antônio
de Jesus, Sapé, Cinzento, Helvécia, Rio de Contas e Poções.” (SCHERRE ET AL., 2015, p.
145). A zona urbana representada pela cidade de Feira de Santana apresentou uso majoritário
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da forma você com 94% de produtividade (471 ocorrências), entretanto também indicou
utilização do pronome tu que alcançou 6% de frequência de uso (29 dados).
A Figura 16 expõe os resultados apresentados pelas cartas de sertanejos baianos
produzidas durante o século XX. As localidades analisadas também pertencem à região do
semiárido baiano, que de acordo com Lobão et al. (2004) representa 68% do território da
Bahia abrangendo 258 municípios, isto é, 48% da população baiana. Sendo assim, as
localidades em análise também compartilham pertencimento à zona rural do semiárido
baiano, que na modalidade escrita apresentou variação entre as formas você, vosmecê e o/a
senhor/a, demonstrando apenas uma ocorrência de tu pleno. De acordo com a Figura 16, a
localidade de Riachão do Jacuípe exibiu 60% de frequência de uso do você (15 dados),
seguido de 40% de produtividade de o/a senhor/a (10 dados); já o município de Conceição do
Coité retratou 52% de produtividade de vosmecê (25 dados), 35% de você (17 dados) e 13%
de o/a senhor/a (6 dados); a localidade de Ichu apresentou uso majoritário do você (94%) (17
dados), seguido de o/a senhor/a com 6% (1 dado).
Assim, constata-se que tanto em amostras orais quanto em escritas o você é
preponderante na zona rural e urbana do território baiano. No entanto, o tu que a modalidade
escrita não demonstrou pôde ser averiguado nos dados da oralidade, revelando que a forma
pronominal canônica é resistente no interior da Bahia. Dessa forma, segundo Lacerda et al.
(2016): “[...] Tanto nas amostras da zona rural como nas amostras orais da zona urbana de
Feira de Santana, sempre que se empregou tu sujeito, o verbo seguiu o paradigma de 3º
pessoa.” (LACERDA ET AL., 2016, p. 52). Esse aspecto evidencia que mesmo utilizando a
forma canônica de 2ª pessoa, vem prevalecendo a referência verbal ao paradigma de 3ª
pessoa, como também ocorre em muitas localidades brasileiras que utilizam o pronome tu,
sendo esse efeito resultado da inserção do você, forma de origem nominal, no quadro
pronominal em referência à 2ª pessoa do discurso.
Desse modo, faz-se necessário refletir sobre possíveis questões que circundam a
utilização do pronome tu no interior da Bahia, como exemplo: por que a modalidade escrita
que apresenta marcas da oralidade do interior baiano do século XX não evidenciou o tu? Será
que está havendo um retorno do tu no interior do território baiano? Quais fatores estariam
influenciando a variação tu/você no interior da Bahia? Tais questionamentos não puderam ser
respondidos ao longo deste trabalho, contudo, serão escopo de uma pesquisa futura.
Posto isso, na subseção seguinte será exposta uma breve análise da dinâmica do você
no sistema pronominal baiano em corpora escritos dos séculos XIX e XX, através das
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pesquisas de Andrade, Carneiro e Lacerda (2016); Batista (2017) e das cartas de sertanejos
baianos do século XX.

6.5.2 O emprego do você na escrita baiana (Séculos XIX e XX)

Nesta subseção, apresenta-se uma comparação entre os dados apresentados nesta
dissertação e os dados provenientes de amostras epistolares baianas dos séculos XIX e XX,
todas as amostras fazem parte do Núcleo de Estudos de Língua Portuguesa, da Universidade
Estadual de Feira de Santana. Com isso, busca-se evidenciar um panorama de uso das formas
de você na escrita de redatores baianos durante o período de 1840-1899 com o trabalho de
Andrade, Carneiro e Lacerda (2016) e do período de 1900-2000 também com o trabalho dos
referidos autores, bem como, dos resultados encontrados nas cartas de sertanejos baianos
analisadas nesta dissertação e das cartas pessoais baianas provenientes do estudo de Batista
(2017).
Andrade, Carneiro e Lacerda (2016) no trabalho intitulado Formas tratamentais em
cartas baianas: sujeito e outras funções utilizam uma amostra composta por 379 cartas de
subcorpora33 distintos para uma análise diacrônica (século XIX e XX), do sistema de
tratamento na Bahia, na posição de sujeito e complemento verbal. Há na amostra, cartas
produzidas por redatores baianos ilustres, cultos, com alto grau de letramento, como também
cartas produzidas por missivistas semicultos, de localidades rurais da Bahia, e dados de
populares, denominados de não cultos. A análise foi feita com base na ferramenta
computacional Goldvarb X, seguindo os princípios da Sociolinguística Quantitativa (Labov,
1994).
O trabalho de Batista (2017) é fruto da sua dissertação de mestrado denominada O uso
de tu/você em cartas baianas pessoais do século XX em relações de simetria. A autora
trabalha com uma amostra34 formada por 70 cartas, de um total de 124 documentos, de caráter
pessoal (103 cartas, 17 bilhetes e 2 cartões); as cartas foram produzidas por 24 redatores
baianos, de baixa escolaridade, na capital da Bahia (Salvador) e em cidades do interior
33

As cartas compõem a coleção Cartas Brasileiras que possui 943 cartas redigidas por 217 redatores do século
XIX (89 são baianos) e 158 redatores do século XX (101 são baianos). As cartas estão disponibilizadas no banco
de dados do projeto Corpus Eletrônico de Documentos Históricos do Sertão - CE-DOHS, acessível no site:
http://www5.uefs.br/cedohs/
34
O Acervo da Família Estrela Tuy (1930-1980) utilizado nessa pesquisa faz parte do banco de dados do projeto
Vozes do Sertão em Dados: história, povos e formação do português brasileiro, coordenado pela profa. Dra.
Zenaide de Oliveira Novais Carneiro, no Núcleo de Estudos de Língua Portuguesa, da Universidade Estadual de
Feira de Santana.
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(Alagoinhas, Água Fria, Biritinga, Bom Conselho, Lamarão, Ouriçangas e Serrinha), entre as
décadas de 1930 a 1980. A partir de uma perspectiva sociopragmática, a autora analisa o
emprego das formas tratamentais tu/você, na função de sujeito pleno, em contextos [+
solidários] e [- solidários].
Após fazer o levantamento da frequência de uso das formas de você nos trabalhos
citados, elaborou-se um gráfico no sentido de apresentar a produtividade de tais formas no
território baiano, a partir do eixo temporal 1840-2000. Sendo assim, os percentuais
apresentados na Figura 17, a seguir, foram os encontrados nos trabalhos em análise, no
período em questão, todavia, os valores apresentados pela variante “outros” representam os
percentuais das demais variantes encontradas nas respectivas pesquisas e, portanto, não serão
o foco desta observação.

Figura 17 - O uso das formas de você em corpora baianos dos séculos XIX e XX
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(2017)
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Fonte: Elaborada pela autora.

No estudo de Andrade, Carneiro e Lacerda (2016) foram encontradas 184 ocorrências
de você (117 plenos e 67 nulos) e 160 ocorrências de vosmecê (87 plenos e 73 nulos). Nos
dois primeiros trintênios, demonstram-se apenas ocorrências provenientes do trabalho dos
referidos autores; tendo a antiga forma nominal vosmecê evidenciado maior produtividade do
que a sua forma desenvolvida você, que no primeiro período apresentou apenas 5% de
produtividade e no segundo 2%, enquanto a sua antiga forma, no primeiro período apresentou
frequência de 38% e no segundo revelou frequência de 37%; o que expõe o uso ainda pouco
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frequente do você em referência à segunda pessoa no século XIX, porém um dos seus estágios
anteriores (vosmecê) demonstrou grande produtividade, sendo encontrado “[...] em relações
com o traço [- solidário] de todos os tipos, assim como a relação assimétrica ascendente [+
solidário]” (ANDRADE ET AL., 2016, p. 266).
O terceiro trintênio analisado (1900-29) apresenta uma frequência de uso acirrada
entre o você (22%) e o vosmecê (23%) no trabalho de Andrade et al (2016); apesar de os
dados das cartas de sertanejos baianos estarem inseridos neste trintênio, eles referem-se
apenas ao período de 1906-1910, no qual houve produção escrita dos sertanejos, esse período
demonstrou uso majoritário de vosmecê (92% - 24 ocorrências) em cartas de relação simétrica
[+ solidária] e [- solidária] (cf. seção 6.2.2.3).
No período de (1930-59) o você demonstra ter suplantado o uso de vosmecê, que surge
apenas com 4% de produtividade, enquanto a sua forma desenvolvida apresenta 60% de
frequência de uso. Nesse período é que ocorre o avanço da inserção do você no quadro
pronominal em referência à segunda pessoa em outras localidades do Brasil. O trabalho de
Batista (2017) apresentou frequência de uso entre o tu e o você por 6 décadas do século XX,
começando pela década de 1930-39 até a década de 1980-89. Sendo assim, para apresentar os
resultados em trintênios, fez-se um cálculo entre os percentuais referentes ao você nas décadas
de 1930-39 (25% de produtividade), 1940-49 (100% de produtividade) e 1950-59 (68,40% de
produtividade) que resultou no uso aproximado de você, em torno de 65%, no trintênio 193059.
A última fase em análise corresponde ao período de 1960-2000, segunda metade do
século XX, nesse ciclo, não se encontram mais nos dados baianos, ocorrências de vosmecê.
Os resultados de Andrade et al. (2016) entre as décadas de 1960-99 indicaram uso majoritário
do você, com 86% de produtividade; os dados de sertanejos baianos que ocorrem no período
de 1960-2000 apresentaram frequência de uso de tal forma em torno de 76% (35 ocorrências);
já os dados provenientes do estudo de Batista (2017), no período de 1960-89, indicaram uso
categórico de você, com 100% de produtividade. Tais resultados demonstram que as formas
de você já eram preponderantes no sistema pronominal baiano desde o século XIX a partir da
forma vosmecê, que por sua vez é encontrada em relações de todos os tipos [- solidárias] e na
relação assimétrica ascendente [+ solidária], demonstrando que tal forma ainda resguardava
um caráter cerimonioso/respeitoso para com o interlocutor, aspecto proveniente da sua antiga
forma nominal vossa mercê. Constata-se também nos dados baianos, que o vosmecê dividiu
espaço com a forma você no mesmo período de tempo em que foi utilizado, exceto apenas nas
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cartas de sertanejos baianos; contudo, a partir do século XX o você passa a ser majoritário nas
amostras, tendo o seu uso expandido especialmente em relações do tipo simétrica.

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Buscou-se, com este trabalho, apresentar resultados do estudo sobre as formas
nominais e pronominais de referência à segunda pessoa do discurso na posição de sujeito e
complemento verbal acusativo, dativo e oblíquo em cartas baianas do século XX, levando em
consideração o uso das formas tratamentais e as relações sociais, a partir da Teoria do Poder e
Solidariedade, de Brown e Gilman (1960), da Teoria da Polidez de Brown e Levinson (1987)
e do aparato metodológico da sociolinguística quantitativa, com base na ferramenta
computacional GoldVarb X. Desse modo, procurou-se responder três perguntas:

1. Quais fatores condicionam a alternância entre as formas de tratamento nas cartas de
sertanejos baianos?

A análise do corpus contou com a descrição de 10 variáveis (2 linguísticas e 8
extralinguísticas). Na posição de sujeito, a variável linguística Paralelismo discursivo
demonstrou que a forma você revela ser altamente produtiva nos contextos funcionais
analisados, confirmando a hipótese apresentada, na qual, a realização de uma série de
referências à segunda pessoa pelo mesmo falante tende a propiciar a repetição do primeiro
elemento da série. A variável linguística Tipo de frase, destinou-se a averiguar se o tipo de
enunciado poderia influenciar no uso de determinadas formas tratamentais. Assim sendo, os
resultados indicaram que o você foi o tratamento amplamente beneficiado em praticamente
todos os tipos de enunciados analisados (imperativo, declarativo, interrogativo e exclamativo),
seguido da sua forma antecedente vosmecê, que foi a segunda forma mais empregada em
orações imperativas e declarativas; já o tratamento o/a senhor/a foi o segundo mais utilizado
em enunciados interrogativos e obteve a mesma frequência de uso do você, em enunciados
exclamativos.
Em relação as variáveis extralinguísticas, a análise do fator Naturalidade dos
remetentes evidenciou que o índice de produtividade do você foi majoritário em praticamente
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todas as localidades analisadas, seguido da sua antiga forma vosmecê que obteve maiores
índices percentuais nas cartas de remetentes oriundos do município de Conceição do Coité, o
que revela a preferência pelo você em referência à 2ª pessoa no singular, em praticamente
todas as localidades analisadas.
A variável Localização do remetente quando da escrita da carta atesta que as
missivas produzidas na Bahia demonstraram maior frequência de uso do você (55%), seguido
de vosmecê com 31,2% de produtividade, tendo a forma o/a senhor/a apresentado apenas
13,8% de produtividade; já as cartas produzidas por remetentes baianos fora da Bahia,
residentes nos estados de São Paulo (São Paulo e Campinas) e Goiás (Brasília), revelaram
mesmo percentual de uso entre a forma o/a senhor/a e o você, com 6 ocorrências cada. Logo,
tais resultados evidenciam que o uso de você era preponderante nas cartas escritas no
território baiano, não sendo essa característica uma influência externa.
A variável Faixa etária dos redatores quando da escrita das cartas revelou que os
mais jovens, de modo geral, produziram mais a forma você, obtendo frequência de uso de
82% (41 ocorrências), do que a forma o/a senhor/a que alcançou índices percentuais em torno
de 18% (9 ocorrências); enquanto isso, os redatores mais velhos apresentaram 100% de
produtividade da forma tratamental você (8 ocorrências), o que denota indícios de o você já se
encontrar efetivamente instalado no sistema pronominal baiano, sendo utilizado
principalmente pelos redatores de maior faixa etária.
A variável sexo exibiu que o você é o pronome usual para referência ao interlocutor,
tanto por homens quanto por mulheres, contudo tal pronome juntamente com a sua forma
antecedente (vosmecê) exprimiram maior produtividade nas cartas produzidas por mulheres; o
que confirma a hipótese atestada por Rumeu (2013), de que, no século XX, a forma inovadora
você era a preferida pelas mulheres em cartas da esfera privada.
Em relação à variável Contexto de aprendizagem, verifica-se, de modo geral, que a
forma você é a preferida pelos redatores, independente do grau de instrução obtido. A variável
Tipologia das cartas demonstrou no fator cartas de amigos a utilização de todas as formas
tratamentais encontradas na amostra, com 25 dados de vosmecê (59,5%), 12 ocorrências de
o/a senhor/a (28,6%) e 5 ocorrências de você (11,9%); o fator cartas de familiares revelou
maior produtividade do você com 14 ocorrências (74% de produtividade), seguidas de o/a
senhor/a, com 26% de frequência (5 ocorrências); já as cartas de amor apresentaram uso
categórico do você com 31 ocorrências. Tais resultados indicam que tal forma é amplamente
empregada em cartas da esfera íntima, ou seja, cartas de familiares e amorosas.
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A variável Data de escrita das cartas denota uma concorrência no corpus entre as
formas você e o/a senhor/a. Entretanto, observou-se que as formas de você estão presentes na
amostra, desde o início do século XX (1906-1910), através da utilização majoritária do
tratamento vosmecê. Assim, a falta de produtividade do pronome tu, expõe que, desde o início
do século XX, o você já se encontra implementado ao sistema pronominal apresentado pelos
sertanejos baianos, em referência à 2ª pessoa do discurso.
Ao analisar os complementos verbais e a posição de sujeito foi possível constatar que,
as cartas de uso exclusivo de sujeito você, revelaram ser o maior ambiente de variação entre
os complementos verbais. Em vista disso, na função de acusativo a variação concentrou-se
entre os dados de te (56,3% - 40 ocorrências) e lhe (42,3% - 30 ocorrências), demonstrando
maior emprego do clítico te, o que evidencia a resistência de formas do paradigma de 2ª
pessoa, mesmo quando na posição de sujeito, encontra-se uma forma originariamente do
paradigma de 3ª pessoa; na função dativa, apesar de haver maior quantidade de formas nas
cartas de sujeito o/a senhora exclusivo, estas, relataram apenas a utilização de formas
oriundas do paradigma de 3ª pessoa, enquanto as cartas de uso você-exclusivo apresentaram
variação entre os clíticos lhe (12 ocorrências – 50%) e te (9 ocorrências – 37,5%), também
havendo em menor número, a utilização de SP + você e prep. + ti, o que sublinha a mistura de
paradigmas ocorrendo especialmente em cartas de você sujeito; as cartas dessa esfera, também
evidenciaram ser um contexto frutífero para o emprego do você como complemento oblíquo,
que apresentou uso categórico através de sintagmas preposicionados + você.

2. Como se apresentam, no corpus em questão, as relações entre as formas de tratamento
e os papéis sociais?

Através de teorias sociopragmáticas foi possível correlacionar à utilização das formas
de tratamento e às relações sociais entre remetentes e destinatários. A partir da Teoria do
Poder e Solidariedade (BROWN; GILMAN, 1960), as relações socias foram divididas entre
assimétricas e simétrica; e com base na Teoria da Polidez (BROWN; LEVINSON, 1987),
buscou-se averiguar o emprego dos pronomes como estratégias de polidez positiva ou de
polidez negativa.
As relações de superior para inferior (assimétrica descendente) apresentaram apenas a
utilização da forma você, que atua como estratégia mais solidária, apresentando parâmetros de
polidez positiva; já nas cartas de inferior para superior (assimétrica ascendente), observou-se
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apenas o emprego da forma respeitosa o/a senhor/a, percebe-se que o emprego desse
tratamento funciona como estratégia de polidez positiva, na qual os traços de personalidade
são conhecidos e respeitados durante a interação, mas também operam como parâmetros de
polidez negativa, utilizados no intuito de atenuar os atos de ameaça proferidos especialmente
a face negativa dos destinatários; as relações sociais do tipo simétrica são aquelas que
ocorrem entre membros pertencentes ao mesmo grupo social: a relação simétrica mais
solidária apresentou o emprego de todas as formas tratamentais encontradas no corpus, sendo
o você a forma preponderante com 58,8% de produtividade (47 dados), seguido de vosmecê
com 27,5% de produtividade (22 dados), a forma o/a senhor/a exibiu 13,8% de frequência de
uso (11 dados) e o pronome tu apresentou 1 ocorrência (1,2% de frequência); a relação
simétrica menos solidária demonstrou emprego majoritário da forma vosmecê com 75% de
produtividade (3 dados) seguida da forma o/a senhor/a com 25% de produtividade (1 dado).
Dessa forma, tais resultados apontam que o você é o pronome de intimidade na amostra,
atuando como estratégia + solidária entre interlocutores.

3. O corpus a ser analisado apresenta indícios do português popular do passado e
representa as estratégias de uso do sistema de tratamento no semiárido baiano, durante
o século XX?

De acordo com Mattos e Silva (2008b), o português popular brasileiro constituiu-se
através da oralidade. Logo, a formação histórica dessa vertente encontra muitas barreiras,
especialmente pela falta de registros que a evidencie em sincronias passadas. Desse modo,
resta aos linguistas, como afirma Labov (1982, p. 20) “fazer o melhor uso de maus dados”, ou
seja, trabalhar com materiais que possam revelar indícios da mudança linguística ocorrida
através do tempo. Assim sendo, as cartas pessoais editadas por Santiago (2012) e analisadas
nesta dissertação, por demonstrarem uma escrita cotidiana com presença marcante de traços
da oralidade, contribuem para a constituição histórica do PPB, em especial a variedade
presente no interior do território baiano. Mattos e Silva (2008b, p. 24-25) salienta que para
recuperar-se a história do PPB é necessário haver, “[...] o estudo vertical das variantes
populares do português brasileiro, não só as urbanas, como vem sendo feito pela
Sociolingüística, mas nas suas variedades rurais de todo o Brasil”.
Por conseguinte, a análise aqui apresentada, pautada na proposta de Lopes e
Cavalcante (2011) com base em Scherre et al. (2009; 2015) destaca que, durante o século XX,
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no interior da Bahia, o subsistema de tratamento preponderante nas cartas de sertanejos é o de
você-exclusivo; pesquisas com dados recentes afirmam que na capital baiana o subsistema que
vigora também é o de você-exclusivo, contudo no interior verifica-se a presença do subsistema
você/tu sem concordância (cf. Scherre et al. 2015). Em vista disso, apesar de ter encontrado
apenas um raríssimo dado de tu, na sua forma plena, percebe-se que os pronomescomplementos pertencentes ao seu paradigma continuam bem atuantes nas cartas sertanejas,
através da forma te, aspecto também evidenciado pelas pesquisas de Lopes e Cavalcante
(2011), Lopes, Rumeu e Carneiro (2013), Andrade, Carneiro e Lacerda (2016), entre outros.

Algumas observações

O estudo proposto neste trabalho apresentou indícios do sistema de tratamento
presente no interior do território baiano, durante o século XX. Entretanto, é notória a
necessidade de ampliação dos estudos que visem mapear o sistema de tratamento no PB, bem
como a sua história ao longo do tempo, pois, como foi exposto em algumas seções desta
pesquisa, ainda existem áreas no território brasileiro, nas quais, não há informações
suficientes sobre o tema. As pesquisas nas regiões Norte e Nordeste têm avançado muito nos
últimos anos, Scherre et al. (2015) salienta que, em tais regiões, há uma maior variedade de
subsistemas com o emprego de seis subsistemas na região Norte, e de quatro subsistemas na
região Nordeste. Desse modo, para compreender a implementação do você, a substituição ou
retorno do pronome tu no quadro pronominal do PB, faz-se necessário averiguar o emprego
dessas formas em corpora de períodos distintos, levando em conta fatores sócio-pragmáticos,
como a natureza da interação, contexto determinado ou indeterminado entre outros35. Nesse
sentido, acredita-se que ainda há muito a ser feito no tocante ao sistema pronominal do PB,
logo, no intuito de contribuir com os estudos sobre o tema, pretende-se em uma pesquisa
futura utilizar um acervo maior, com base nos corpora do banco de dados do projeto CEDOHS (séculos XIX e XX), e analisar os contextos que influenciaram a variação em
referência à 2ª pessoa do discurso, especialmente na Bahia.

35

Uma proposta de agenda de trabalho tendo em consideração os pronomes de 2ª pessoa, pode ser encontrada na
publicação de Scherre e Yacovenco (2011).
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APÊNDICE A - CLASSIFICAÇÃO E FAC-SÍMILES DAS FORMAS TRATAMENTAIS
NA FUNÇÃO DE SUJEITO E COMPLEMENTO VERBAL EXTRAÍDAS DE CARTAS
DE SERTANEJOS BAIANOS A PARTIR DA EDIÇÃO DE SANTIAGO (2012)

Nesta seção são classificadas as formas de tratamento que desempenham a função
sintática de sujeito e complemento verbal acusativo, dativo e oblíquo. Primeiramente, serão
apresentadas as ocorrências de formas tratamentais em posição de sujeito; no item seguinte,
apresentam-se as formas que desempenham a função sintática de complemento verbal
acusativo (complementos que ocupam a posição de objeto direto); posteriormente, as formas
encontradas em função dativa (complementos que ocupam a posição de objeto indireto); e por
fim, demonstram-se as ocorrências de formas tratamentais em função oblíqua (complementos
preposicionados que não podem ser cliticizados).
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FORMAS DE 2ª PESSOA NA FUNÇÃO DE SUJEITO

[...] não es quecra mande dizer cmmo| vai u sinhor compader
[...]
(Cararancudo 28 di albil di 1956, AFS – 01)
(Cararancudo 28 di albil di 1956, AFS –01)
[...] sim compadi| u simhor sir puder| pargi A [.]|Farncico mota
[...]
((sem local, 9 di julho di 62, AFS – 03)
((sem local) 9 di julho di 62, AFS – 03)
[...] Aqui vai Dez mil| Corzeiro par u| simhor Resover [...]
((sem local) 9 di julho di 62, AFS – 03)
((sem local) 9 di julho di 62, AFS – 03)
[...] Compadi p pitanga u purqui u sinhor| min esqrevi [...]
((sem local) 29 di julho di 602, AFS – 04)
((sem local) 29 di julho di 602, AFS – 04)
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[...] Sin u sinhor recebeu a| importansa [...]
((sem local) 29 di julho di 602, AFS – 04)
((sem local) 29 di julho di 602, AFS – 04)
[...] sim compadi u sinhor fiqu| com raiva di min [...]
((sem local) 29 di julho di 602, AFS – 04)
((sem local) 29 di julho di 602, AFS – 04)
[...] Oli Compadi u s simho tarbahi nar| mia casa| [...]
((sem local) 29 di julho di 602, AFS – 04)
((sem local) 29 di julho di 602, AFS – 04)
[...] u senhor min esqueva| par min Compadi [...]
((sem local) 11 de Agosto di 62, AFS – 05)
(sem local) 11 de Agosto di 62, AFS – 05)
[...] Conpadi u simhor min| esqueva par mim ssaber das| sa ssua
noticia [...]
((sem local) 16 di Agosto di 62, AFS – 06)
((sem local) 16 di Agosto di 62, AFS – 06)
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[...] Compadi u ssinhor Comdo| pergar na minha caza [...]
((sem local) 16 di Agosto di 62, AFS – 06)
((sem local) 16 di Agosto di 62, AFS – 06)
[...] u sinhor paqi a Carias i u| reto farsa u que u simhor| quizer|
[...]
((sem local) 16 di Agosto di 62, AFS – 06)
((sem local) 16 di Agosto di 62, AFS – 06)
[...] u sinhor paqi a Carias i u| reto farsa u que u simhor| quizer| [...]
((sem local) 16 di Agosto di 62, AFS – 06)

((sem local) 16 di Agosto di 62, AFS – 06)
[...] Olhi u simhor parqi| tudo que eu Dervo | [...]
((sem local) 16 di Agosto di 62, AFS – 06)
((sem local) 16 di Agosto di 62, AFS – 06)
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[...] Conpadi pitanga eu fiqei Comtemti [.]| du senho ter min a
virzado [...]
(Piassaguera 1 di Otubor di 62, AFS – 07)
(Piassaguera 1 di Otubor di 62, AFS – 07)
[...] nu dia 20 a 30 di| novenbor u sinho podi pocura nu Riachão
[...]
(Piassaguera 1 di Otubor di 62, AFS – 07)
(Piassaguera 1 di Otubor di 62, AFS – 07)
[...] u ssinho min mandou dizer [...]
(Piassaguera 1 di Otubor di 62, AFS – 07)
(Piassaguera 1 di Otubor di 62, AFS – 07)
[...] Conpadi eu recibir| A Cua carta que u| sinhor min esqueveu
[...]
((sem local) 14 Otubor di 62, AFS – 08)
((sem local) 14 Otubor di 62, AFS – 08)
[...] compadi eu mando| lir dizer que sinhor não| mim esqueva
mais par| piassaguera [...]
((sem local) 14 Otubor di 62, AFS – 08)

((sem local) 14 Otubor di 62, AFS – 08)
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[...] compadi u s sinho tommi comta da minha| farmilha [...]
((sem local) 14 Otubor di 62, AFS – 08)
((sem local) 14 Otubor di 62, AFS – 08)
[...] Sim Compadi u| Simhor nu meis di| novenbor Ater
Dezembo| D Dezembor [...]
((sem local) 14 Otubor di 62, AFS – 08)
((sem local) 14 Otubor di 62, AFS – 08)
[...] querido conpadi| pitanga u sinhor | tiri u ceu retartos ir|
min mandi par min| [...]
((sem local) 29 di Dezenbor di 62, AFS – 10)
((sem local) 29 di Dezenbor di 62, AFS – 10)
[...] conmo vai u sinhor di.| saudi con toudo ceu conpadi [...]
(são Paulo 10 di janeiro di 63, AFS – 11)

(são Paulo 10 di janeiro di 63, AFS – 11)
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[...] o menno conpadi u sinhor podi pega| na mia caza [...]
(são Paulo 10 di janeiro di 63, AFS – 11)
(são Paulo 10 di janeiro di 63, AFS – 11)
[...] commo vai u sinhor di saudi| [...]
((sem local) 26 di jarneiro di 63, AFS – 12)
((sem local) 26 di jarneiro di 63, AFS – 12)
[...] eu| dejeijo saber da da sua notisça| ir nu memo tenpo ur senhor
saber| minha tonbem [...]
((sem local) 26 di jarneiro di 63, AFS – 12)
((sem local) 26 di jarneiro di 63, AFS – 12)
[...] u sinho não esqueça di min que eu| não esqueso du sinho
conpadi| [...]
((sem local) 26 di jarneiro di 63, AFS – 12)
((sem local) 26 di jarneiro di 63, AFS – 12)
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[...] Compadi pitangeiro u| senho jar largou conmigo| com
Aderza ir com A| Dilinna|[...]
((sem local) 26 di jarneiro di 63, AFS – 12)
((sem local) 26 di jarneiro di 63, AFS – 12)
[...] Compadi u cenho var na| miha farzenda nu pau di colher [...]
((sem local) 26 di jarneiro di 63, AFS – 12)
((sem local) 26 di jarneiro di 63 , AFS – 12)
[...] commo vai u simhor| ir mihas commadi ir us menino [...]
(São Paulo 27 di marso di 63, AFS – 13)
(São Paulo 27 di marso di 63, AFS – 13)
[...] Sim compadi condo u sinhor| min esquever [...]
(São Paulo 27 di marso di 63, AFS – 13)
(São Paulo 27 di marso di 63, AFS – 13)
[...] eu| quero lir mandar| Dinheiro par. u | senhor min| compar
20 casco| di milho par mim [...]
(São Paulo 20 di julho di 63, AFS – 14)
(São Paulo 20 di julho di 63, AFS – 14)
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[...] conpadi u sinhor| farsa A miha caza [...]
(São Paulo 20 di julho di 63, AFS – 14)
(São Paulo 20 di julho di 63, AFS – 14)
[...] eu vou mandar| Dinheiro Par u sinho| conpar milho [...]
(São Paulo 20 di julho di 63, AFS – 14)
(São Paulo 20 di julho di 63, AFS – 14)
[...] min mandi Dizer conmo| vai di saudi u cenhor| i toudo noço
percoal|[...]
(São Paulo recordação 20 di julho di 63, AFS – 15)
(São Paulo recordação 20 di julho di 63, AFS – 15)
[...] eu lir mandor| Dinheiro par u Senhor| pergar na miha|
caza [...]
(São Paulo recordação 20 di julho di 63, AFS – 15)
(São Paulo recordação 20 di julho di 63, AFS – 15)
[...] Sir Deus| quizer u sinhor| pergi mais| conpadi| Zacarias|[...]
(São Paulo recordação 20 di julho di 63, AFS – 15)
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(São Paulo recordação 20 di julho di 63, AFS – 15)
[...] Sim conpadi u sinho| min mandou Dizer| [...]
(São Paulo 20 di julho di 63, AFS – 16)
(São Paulo 20 di julho di 63, AFS – 16)
[...] u sinho pegi| ela pordi urjil que eu.| mando dar desta
condo| vim [...]
(São Paulo 20 di julho di 63, AFS – 16)
(São Paulo 20 di julho di 63, AFS – 16)
[...] u sinhor i commadi Almerinda Borti| umma Bença
nus menino|[...]
((sem local) 27 di julho di 63, AFS – 17)
((sem local) 27 di julho di 63, AFS – 17)
[...] par u sinhor i conpadi ZACARIAS perga na minha caza|
i farsa sir u Dinheiro não.| Dar podir farzêr [...]
((sem local) 27 di julho di 63, AFS – 17)
((sem local) 27 di julho di 63, AFS – 17)
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[...] eu quero saber sir u sinhor | recebeu u Dinheiro nu tintar. [...]
((sem local) 27 di julho di 63, AFS – 17)
((sem local) 27 di julho di 63, AFS – 17)
[...] eu estou farzenno| tencão di li mandar| Dinheiro pa u sinhor|
f farzêr A miha caza [...]
(São Paulo 20 di 63 – AFS – 18)
(São Paulo 20 di 63 – AFS – 18)
[...] firquei| muito saltifeito du simhor| têr a lenbardo di min [...]
((sem local) 3 di 3 65, AFS – 19)
((sem local) 3 di 3 65, AFS – 19)
[...] Zacarias u simhor Dirga Au| meus compadis qui não|
esqueça di [...]
((sem local) 3 di 3 65, AFS – 19)
((sem local) 3 di 3 65, AFS – 19)
[...] Commo vai voicre i toudos ceu| [...]
((sem local) 28 di outubro di 19[.], AFS – 20)
((sem local) 28 di outubro di 19[.], AFS – 20)
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[...] oli oli min esqueva| u s sinho firqou com | rava di min [...]
((sem local e sem data), AFS – 21)
((sem local e sem data), AFS – 21)
[...] eu s solvou comdo u| sinhor min manda|[...]
((sem local e sem data), AFS – 21)
((sem local e sem data), AFS – 21)
[...] Perzado Amigo compadi| pitanga como vai u sinhor [...]
((sem local e sem data), AFS – 22)
((sem local e sem data), AFS – 22)
[...] A [.] compadi pitanga u sinhor| receiba um ricibo[...]
((sem local e sem data), AFS – 22)
((sem local e sem data), AFS – 22)
[...] u sinhor porqure i receiba i| que jar pargei 20 mil|[...]
((sem local e sem data), AFS – 22)
((sem local e sem data), AFS – 22)
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[...] i u sinhor min mandi por portador| certo [...]
((sem local e sem data), AFS – 22)
((sem local e sem data), AFS – 22)
[...] firca u sinhor encaregado este [...]
((sem local e sem data), AFS – 22)
((sem local e sem data), AFS – 22)
[...] Compadi pitanga u s simhor pordi Agentar [...]
((sem local e sem data), AFS – 23)
((sem local e sem data), AFS – 23)
[...] Compadi u simho puder pegi na mia caza [...]
((sem local e sem data), AFS – 23)
((sem local e sem data), AFS – 23)
[...] u simhor min esqeiva| i mandi dizer com vai di ssaudi
u simho i toudo [...]
((sem local e sem data), AFS – 23)
((sem local e sem data), AFS – 23)
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[...] u simhor min esqeiva| i mandi dizer com vai di ssaudi
u simho i toudo [...]
((sem local e sem data), AFS – 23)
((sem local e sem data), AFS – 23)
[...] esta Duas linha| par u sinpi ir| Alenbanno di min|[...]
((sem local e sem data), AFS – 24)
((sem local e sem data), AFS – 24)
[...] Conpadi pitanga| u sinhor b boti| umma bença nu| teis
menino| [...]
((sem local e sem data), AFS – 24)
((sem local e sem data), AFS – 24)
[...] Sim p conpadi u sinho| jar largou di birmcar mais|
dilinna [...]
((sem local e sem data), AFS – 25)
((sem local e sem data), AFS – 25)
[...] u simhor| jar sabi nada mais du ceu| C Ciraldos Conpadi [...]
((sem local e sem data), AFS – 25)
((sem local e sem data), AFS – 25)
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[...] Juão vose manduo dizer que| Datiu tinha vendido a galinha
Olhe a galinha não e dele [...]
(Campo alegre 23 di abril di 1955... , GOR– 28)

(Campo alegre 23 di abril di 1955... , GOR– 28)
[...] u sinhor dar| Lembrança a Pedro e a Françisca [...]
(Fazenda Tabua 23 de Março de 1963, JCO– 31)
(Fazenda Tabua 23 de Março de 1963, JCO– 31)
[...] Conpade o Senhora pase uma| bensão ni antonia i nos [.]|
utros [...]
(São paulo 10 de 9 de 63, LFO– 32)
(São paulo 10 de 9 de 63, LFO– 32)
[...] João o fim desta doas linha e somente| para voce falar com
os menino que venha | [...]
(Baliza 22 de Dezembro 1967 , MCO– 35)
(Baliza 22 de Dezembro 1967, MCO– 35)
[...] voscê entrege este| bilete a datinho [...]
(Campo alegre 25 di 2 - 55, MC– 36)
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(Campo alegre 25 di 2 – 55, MC– 36)
[...] e você pitanga tomi| comta de minhas galinhas i minha|
Porqua [...]
(Campo Alegre 9 x 4 55, MC– 37)
(Campo Alegre 9 x 4 55, MC– 37)
[...] Bom Pitanga si você [.] não vendêu u|Jumento não tem que
vender [...]
(Fazenda Carrancudo Municipio di Mairi 2 Setembro di <↑1955>,
SFS – 40)
(Fazenda Carrancudo Municipio di Mairi 2 Setembro di <↑1955>, SFS – 40)
[...] ci Pitanga [.] cando vocer vendir a| Taba mande u Dinhero
[...]
(Carrancudo 19 de julho de 56, SFS – 41)
(Carrancudo 19 de julho de 56, SFS – 41)
[...] Alan i vcer mande u dinhro|[...]
(Rodiador Bedor do Catrea 29 de Aosto <↑ de 1956>,
SFS – 42)
(Rodiador Bedor do Catrea 29 de Aosto <↑ de 1956>, SFS – 42)
[...] Minha mãe como vai| a cenhora i u meu papai [...]
(Fazenda Amargoso em Riacão do jacuipe 11 de 1975, ACO – 44)
(Fazenda Amargoso em Riacão do jacuipe 11 de 1975, ACO – 44)
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[...] commo vai| A cinhora di saudi com ceu| filinhos [...]
(São Paulo 27 di Abil de 63, AFS – 45)
(São Paulo 27 di Abil de 63, AFS – 45)
[...] commadi foi a maor Aligiar| que eu tivi na mia vida comdo|
A cinhor min esqueveu [...]
(São Paulo 27 di Abil de 63, AFS – 45)
(São Paulo 27 di Abil de 63, AFS – 45)
[...] A cinhora Dicurpi| us erro [...]
(São Paulo 27 di Abil de 63, AFS – 45)
(São Paulo 27 di Abil de 63, AFS – 45)
[...] tu da| um abarço ni ana [...]
(Fazenda Carrancudo 25 de Maio de 1956, FPS – 47)
(Fazenda Carrancudo 25 de Maio de 1956, FPS – 47)
[...] ana voce de um abraco e dete omabeca | ni debrando [...]
(Campo Alegri 9 x 4 x 55, MC – 50)
(Campo Alegri 9 x 4 x 55, MC – 50)
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[...] quando você miescrever mande dizer i| di ga aninita que
elha cando farzer [...]
(Campo Alegri 9 x 4 x 55, MC – 50)
(Campo Alegri 9 x 4 x 55, MC – 50)
[...] e voce comdri ana var midescu[.]| nado os ero que tem [...]
(Campo Alegri 9 x 4 x 55, MC – 50)
(Campo Alegri 9 x 4 x 55, MC – 50)
[...] mande| dizer como vai a senhora com todos seus [...]
(sem local) 7 di Abril di 1977, NIN – 51)
(sem local) 7 di Abril di 1977, NIN – 51)
[...] você é, tudo| eu peço que você apareça [...]
(Fazenda Mubuca 18 do 7 75, AHC– 54)
(Fazenda Mubuca 18 do 7 75, AHC– 54)
[...] você é, tudo| eu peço que você apareça [...]
(Fazenda Mubuca 18 do 7 75, AHC– 54)
(Fazenda Mubuca 18 do 7 75, AHC– 54)
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[...] Zezito você deichando|pra vir depois das eleção você mi
mautrata de| mias [...]
(Fazenda Cabana Ichú Bahia 22.10.76, AHC– 55)
(Fazenda Cabana Ichú Bahia 22.10.76, AHC– 55)
[...] Zezito você deichando|pra vir depois das eleção você mi
mautrata de| mias [...]
(Fazenda Cabana Ichú Bahia 22.10.76, AHC– 55)
(Fazenda Cabana Ichú Bahia 22.10.76, AHC– 55)
[...] eu preciso que você encurte| esta data [...]
(Fazenda Cabana Ichú Bahia 22.10.76, AHC– 55)
(Fazenda Cabana Ichú Bahia 22.10.76, AHC– 55)
[...] Zezito quando você vi traga um| retrato da lapinha
Para a gente ve [...]
([Fazenda Ca]bana Ichú Bahia 1, 1, 77, AHC– 56)
([Fazenda Ca]bana Ichú Bahia 1, 1, 77, AHC– 56)
[...] zezito você fale com Raimundo que eu [...]
([Fazenda Ca]bana Ichú Bahia 1, 1, 77, AHC– 56)
([Fazenda Ca]bana Ichú Bahia 1, 1, 77, AHC– 56)
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[...] Zezito eu estou esperando neste que voce venha [...]
([Fazenda Ca]bana Ichú Bahia 1, 1, 77, AHC– 56)
([Fazenda Ca]bana Ichú Bahia 1, 1, 77, AHC– 56)
[...] resolvi redijir-lhe algumas linhas|desijando Saber como
você vai de Saúde [...]
(Fazenda Cabana 6, 6, 77 Ichú Bahia, AHC– 57)
(Fazenda Cabana 6, 6, 77 Ichú Bahia, AHC– 57)
[...] O inicio desta Carta e Só para| le pergunta por que Você
não veio no| São João.| [...]
(Fazenda Cabana Ichu 10, 7, 77, AHC– 58)
(Fazenda Cabana Ichu 10, 7, 77, AHC– 58)
[...] O que foi que aconteceu que voce não veio| [...]
(Fazenda Cabana Ichu 10, 7, 77, AHC– 58)
(Fazenda Cabana Ichu 10, 7, 77, AHC– 58)
[...] você não imajina como eu| estou [...]
(Fazenda Cabana Ichu 10, 7, 77, AHC– 58)
(Fazenda Cabana Ichu 10, 7, 77, AHC– 58)
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[...] São as horas mais filiz quando pego| Nesta caneta para da
minha noticias| Desejando Saber como você vai de Saúde| [...]
(Fazenda Cabana Ichú 24, 7, 77, AHC– 59)
(Fazenda Cabana Ichú 24, 7, 77, AHC– 59)
[...] Zezito você venha no dia 13 pra voltar| teça que e diaçanto
e nós vamos [...]
(Fazenda Cabana Ichú 24, 7, 77, AHC– 59)
(Fazenda Cabana Ichú 24, 7, 77, AHC– 59)
[...] Desejando saber como você de Saúde| juntamente com
todos. [...]
(Fazenda Cabana 24 8 77 Ichú Bahia, AHC– 60)
(Fazenda Cabana 24 8 77 Ichú Bahia, AHC– 60)
[...] Zezito como e que você vai| de Saude . Sinto muito [...]
(Fazenda Cabana Ichú Bahia (sem data), AHC– 61)
(Fazenda Cabana Ichú Bahia (sem data), AHC– 61)
[...] Sinto muito| de você eteve doente e eu não pode-lo le
visitar [...]
(Fazenda Cabana Ichú Bahia (sem data), AHC– 61)
(Fazenda Cabana Ichú Bahia (sem data), AHC– 61)
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[...] Zezito mande| me dizer quando e que| você pode aparece [...]
(Fazenda Cabana Ichú Bahia (sem data), AHC– 61)
(Fazenda Cabana Ichú Bahia (sem data), AHC– 61)
[...] Agora mado| Cabe Su Cere71 Vai Be de Caude i de traBalo [...]
(Salvadro Mata de São João BA- 31 Maio -19-7-7, JS– 62)
(Salvadro Mata de São João BA- 31 Maio -19-7-7, JS– 62)
[...] zezitro Agora madro caBe comovai u cero vai Bei| [...]
(Salvadro Mata de São João BA- 31 Maio -19-7-7, JS– 62)

(Salvadro Mata de São João BA- 31 Maio -19-7-7, JS– 62)
[...] se não tever xegado| a pozetadoria dele vocé da a ele e| [...]
((sem local) 10-12. 92, ASC– 63)
((sem local) 10-12. 92, ASC– 63)
[...] se tever xegado vocé com este| dinhero mi conpre 1 Toalha
de| meza de Renda olhe so conpra| a toalha se Esmerado tivre|
recebido e se não voce da ele| [...]
((sem local) 10-12. 92, ASC– 63)
71

As formas “su cere” e “u cero” foram consideradas variantes de o senhor.

((sem local) 10-12. 92, ASC– 63)
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[...] olhe so conpra| a toalha se Esmerado tivre| recebido e se não
voce da ele| [...]
((sem local) 10-12. 92, ASC– 63)
((sem local) 10-12. 92, ASC– 63)
[...] eu nuca tive votadi de temina com voce| oli Se voce gue
termina e distui u nocu-|la tomi esta tiludi S ceu pai não ge|[...]
(Goiabeira 21 do 12 75, JMA– 64)
(Goiabeira 21 do 12 75, JMA– 64)
[...] S ceu pai não ge| gi [.] voce conciga o nocu Romaci e voce|
ge [.] temina com migo peri e mi responda [...]
(Goiabeira 21 do 12 75, JMA– 64)
(Goiabeira 21 do 12 75, JMA– 64)
[...] S ceu pai não ge| gi [.] voce conciga o nocu Romaci e voce|
ge [.] temina com migo peri e mi responda [...]
(Goiabeira 21 do 12 75, JMA– 64)
(Goiabeira 21 do 12 75, JMA– 64)
[...] eu co não micaco cmo voci Se voci não| gize [...]
(Goiabeira 21 do 12 75, JMA– 64)
(Goiabeira 21 do 12 75, JMA– 64)

222

[...] Helena poroguer| vociei não min erceveu [...]
(Goiabeira 25 3 77, JMA– 65)

(Goiabeira 25 3 77, JMA– 65)
[...] no entritanto comadre a Sinhora| devi esta um pouco mal
satisfeita com| migo i e com sua razão [...]
((sem local) Domingo 19 de Marco de 1906, JMS– 66)

((sem local) Domingo 19 de Marco de 1906, JMS– 66)
[...] como eu cei com touda certeiza que entri| nõz não tem
nuvidadi e arazão di esta| com 3 ou 4 carta que vosmece72 me
escrevi [...]
((sem local) Domingo 19 de Marco de 1906, JMS– 66)
((sem local) Domingo 19 de Marco de 1906, JMS– 66)
[...] si e uma das pescoas que eu estimo| a Sinhora e uma dellas
[...]
((sem local) Domingo 19 de Marco de 1906, JMS– 66)
((sem local) Domingo 19 de Marco de 1906, JMS– 66)

72

Na edição do corpus feita por Santiago (2012), a forma “vosmece” é desenvolvida a partir das abreviaturas “vmᶜᵉ, vmᴄe, vmic, vmicᵉ, vmᶜˢ”.
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[...] tanto vosmece si lembri di mim| eu nada tenho a lhi dizer [...]
((sem local) Domingo 19 de Marco de 1906, JMS– 66)
((sem local) Domingo 19 de Marco de 1906, JMS– 66)
[...] pur que vosmece| quando mi escrevi nada mi diz purrisco| [...]
((sem local) Domingo 19 de Marco de 1906, JMS– 66)
((sem local) Domingo 19 de Marco de 1906, JMS– 66)
[...] no dia 24 di marco no sababado si estiv[.]| com saudi e se
estiver duente vosmece| e di saber porem si vosmece tiver [...]
((sem local) Domingo 19 de Marco de 1906, JMS– 66)
((sem local) Domingo 19 de Marco de 1906, JMS– 66)
[...] estiver duente vosmece| e di saber porem si vosmece tiver|
Algumas viajim podi hir [...]
((sem local) Domingo 19 de Marco de 1906, JMS– 66)
((sem local) Domingo 19 de Marco de 1906, JMS– 66)
[...] e di saber porem si vosmece tiver| Algumas viajim podi hir
que quando| vosmece chegar eu estou [...]
((sem local) Domingo 19 de Marco de 1906, JMS– 66)
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((sem local) Domingo 19 de Marco de 1906, JMS– 66)
[...] vosmece Acceite um abraço e aperto| di mão que as menina
manda [...]
((sem local) Domingo 19 de Marco de 1906, JMS– 66)
((sem local) Domingo 19 de Marco de 1906, JMS– 66)
[...] Agora Comadre vosmece dei muita| lembranca i um Aperto
di mão| A compadri Antonio que eu mando| [...]
((sem local) Domingo 19 de Marco de 1906, JMS– 66)
((sem local) Domingo 19 de Marco de 1906, JMS– 66)
[...] e vosmece Acceiti vizita i um abraco| [.]e um aperto di mão
di sua| [...]
((sem local) Domingo 19 de Marco de 1906, JMS– 66)
((sem local) Domingo 19 de Marco de 1906, JMS– 66)
[...] vosmece mandou mi pergontar| si o meu cazamento ja estava
para| sima [...]
((sem local) Domingo 24 di Agosto di 1908, JMS– 67)

((sem local) Domingo 24 di Agosto di 1908, JMS– 67)

225

[...] comadre vosmece mandou mi perguntar| como eu fui di São
João [...]
((sem local) Domingo 24 di Agosto di 1908, JMS– 67)
((sem local) Domingo 24 di Agosto di 1908, JMS– 67)
[...] vosmece devi esta bem tristi com migo| [...]
((sem local) Domingo 24 di Agosto di 1908, JMS– 67)
((sem local) Domingo 24 di Agosto di 1908, JMS– 67)
[...] masno mesmo [.] tempo vosmece bem| podi saber que entri
nois não entra| contrariedadi [...]
((sem local) Domingo 24 di Agosto di 1908, JMS– 67)

((sem local) Domingo 24 di Agosto di 1908, JMS– 67)
[...] Comadre vosmece desculpi que as leitra| estão muito malfeita
[...]
((sem local) Domingo 24 di Agosto di 1908, JMS– 67)
((sem local) Domingo 24 di Agosto di 1908, JMS– 67)
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[...] minha Comadre vou lhi| pidir um favor [.] vosmece| fasca uma
vizita a Garcina| i dei um aperto di mão a maria| i a Nenen i diga a
sinhora| [...]
((sem local) Domingo 24 di Agosto di 1908, JMS– 67)

((sem local) Domingo 24 di Agosto di 1908, JMS– 67)
[...] Dona Rumana que mi deiti uma| benca i vosmece acceite um
abraco i um aperto di mão [...]
((sem local) Domingo 24 di Agosto di 1908, JMS– 67)

((sem local) Domingo 24 di Agosto di 1908, JMS– 67)
[...] das minhas cartas si vosmece não| emtendi m[.]s minhas
leitras man| di mi dizir para eu ficar| s cienti [...]
((sem local) Domingo [.] di Setembro di 90 [?], JMS– 68)

((sem local) Domingo [.] di Setembro di 90 [?], JMS– 68)
[...] olha| você já fez meus tapeti e o cento| mande-me dizer
nada mais da [...]
(São Paulo, 20 – 5 – 77, DCS– 69)
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(São Paulo, 20 – 5 – 77, DCS– 69)
[...] Zezete voce teve novidade| e não mandou mi dizer [...]
(Campinas 11 di Setembro di 1978, ZLS– 70)
(Campinas 11 di Setembro di 1978, ZLS– 70)
[...] foi você e Neraudo que foi o| padrinho de cazamento
de Zifirino [...]
(Campinas 11 di Setembro di 1978, ZLS– 70)
(Campinas 11 di Setembro di 1978, ZLS– 70)
[...] Zezete voçe mandou mi perguntar| si eu já tinha mi
Operado dais| varis mais não foi a Operei para não ter| [...]
(Campinas 11 di Setembro di 1978, ZLS– 70)
(Campinas 11 di Setembro di 1978, ZLS– 70)
[...] ficei muito contete de| A cioras te alebrado de| mi [...]
(Campina Estado de <↑São paulo> (sem data), AOL – 72)
(Campina Estado de <↑São paulo> (sem data), AOL – 72)
[...] Zizete Roma manda lhi pedir 1| favor e que que [.]
voçe fasa que que| conpre n 6 vela e senda no per do santo [...]
(Campinas 15 de janeiro de 1979, ROM– 73)
(Campinas 15 de janeiro de 1979, ROM– 73)
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[...] Neraldo como vai voce vai bem| [...]
(Fazenda Cachorrinha 9 de Feverero di 1978, ZJS– 74)
(Fazenda Cachorrinha 9 de Feverero di 1978, ZJS– 74)
[...] so quando voce| chegar pra ir levar la| [...]
(Fazenda Cachorrinha 9 de Feverero di 1978, ZJS– 74)
(Fazenda Cachorrinha 9 de Feverero di 1978, ZJS– 74)
[...] [.] ia senhora com tem| passado tem passado bem| [...]
(Fazenda Rancho Alegre .17- 94, LM– 75)
(Fazenda Rancho Alegre .17- 94, LM– 75)
[...] agora eu rezovir escrever| para a senhora e pessor que| a
senhora mim respote [...]
(Fazenda Rancho Alegre .17- 94, LM– 75)
(Fazenda Rancho Alegre .17- 94, LM– 75)
[...] se a senhora| queria me perdôe| [...]
((sem local e sem data), MMO– 76)
((sem local e sem data), MMO– 76)
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[...] Quando a senhora| escrever para ele mande lembran| ças
minha <↑de josé> e dos meninos.|[...]
(Pocinho 12 de Setembro de 1990, ML– 77)
(Pocinho 12 de Setembro de 1990, ML– 77)
[...] vosmece midici| qui via [.] bervi pacia e minha caza i
ainda não veio| [...]
(Bom Fim 22 di marco di 1906, FP– 78)
(Bom Fim 22 di marco di 1906, FP– 78)
[...] eu acho qui vosmece esta| Muito macada [?]m migo i e
com raizã [...]
(Bom Fim 21 di/10/1906, FP– 79)
(Bom Fim 21 di/10/1906, FP– 79)
[...] ja esta para fazer 1u anno i eu aida não li der a| resposta eu
acho qui vosmece esta com rava [...]
(Bom Fim 21 di/10/1906, FP– 79)
(Bom Fim 21 di/10/1906, FP– 79)
[...] porfim nada mais vosmece mandi| Midizer as coiza com vai
porla para eu [.] pudri manda dizer| [...]
(Bom Fim 21 di/10/1906, FP– 79)
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(Bom Fim 21 di/10/1906, FP– 79)
[...] eu tenho tido anoticiaqui no dumingos esta muito bom|
Não perciza mas qui eu li diga qui vosmece jasalei| [...]
(Bom Fim 21 di/10/1906, FP– 79)
(Bom Fim 21 di/10/1906, FP– 79)
[...] Sinhora dona [.] partisipar avosmece qui eu quero| qui vosmece
mandi dizer a dona maria binidita qui| Fassa mais duas gola
di corxe [...]
(Bom Fim a 9 di Feverero di 1907, FP– 80)

(Bom Fim a 9 di Feverero di 1907, FP– 80)

[...] Primeiro que tudo muito| Estimarei si estas duas linha|em
contra Vosmece Gozanto| amais feliz Saude e touda [...]
(Juazeirinho 15 de Novembro de 1907, AML– 81)
(Juazeirinho 15 de Novembro de 1907, AML– 81)
[...] portanto Vosmece | Apareica para ver si li cer|vi. [...]
(Juazeirinho 15 de Novembro de 1907, AML– 81)
(Juazeirinho, 15/11/1907, AML– 81)
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[...] Oi Dalva estar bem espero que| voce esteja com saúde aqui
estar| todos com saude graças a Deus.| [...]
((sem local) 03, 02, 83, RAC– 85)
((sem local) 03, 02, 83, RAC– 85)
[...] eu inmagino com e dura a| nossa saudade cerar que vocé
lembra| o dia douze eu não vou esquecer.| [...]
((sem local) 03, 02, 83, RAC– 85)
((sem local) 03, 02, 83, RAC– 85)
[...] Eu não viajo mais <↑?> fim[.] de semana| nois vai [.] ser
ver comdo voce voltar| [...]
((sem local) 03, 02, 83, RAC– 85)
((sem local) 03, 02, 83, RAC– 85)
[...] eu inmagino| meu amo a saudade e grande eu e| voce vanmu
enfrentar [...]
((sem local) 03, 02, 83, RAC– 85)
((sem local) 03, 02, 83, RAC– 85)
[...] Lembraça a todos, a você o meu|abraço com um|beijo [...]
((sem local) 03, 02, 83, RAC– 85)
((sem local) 03, 02, 83, RAC– 85)
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[...] tudos esta bem i madi| dese com esta a Seiora [...]
(SP 21 do 12 – de 1995, VAN – 86)
(SP 21 do 12 – de 1995, VAN – 86)
[...] Dalva eu não posso viver| cem ti, mais voce axá que eu|[...]
((sem local e sem data), RAC – 90)

((sem local e sem data), RAC – 90)

[...] Voce sempre não agritita em-mi| mais agrediti em-mi porque
eu| Ti – amo [...]
((sem local e sem data), RAC – 90)

((sem local e sem data), RAC – 90)

[...] olhe elena eu pasei| muito bem e espero que você tambem|
esteja passado [...]
(fazenda flores (sem data), BMO – 91)

(fazenda flores (sem data), BMO – 91)

233

FORMAS DE 2ª PESSOA NA FUNÇÃO DE COMPLEMENTO ACUSATIVO

[...] Vai u meu cintimento porque não posco lirver [...]
(São Paulo 20 di julho di 63, AFS – 16)

(São Paulo 20 di julho di 63, AFS – 16)
[...] vou terminnal par não li| Aburecer [...]
((sem local e sem data) – AFS – 23)
((sem local e sem data) – AFS – 23)
[...] E so pidindo votos adeus a lhe emcontra| gozando saude
com todos seus| [...]
(Brazilha Goais

21 di Novembro 1959.., GOR– 29)
(Brazilha Goais

21 di Novembro 1959.., GOR– 29)

[...] seu compadre que li estima [...]
(Fazenda Tabua 23 de Março de 1963, JCO– 31)
(Fazenda Tabua 23 de Março de 1963, JCO– 31)
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[...] Nada mais do| seu Irmão que lhe Preza [...]
(Baliza 25 de Março 1963, MCO– 34)

(Baliza 25 de Março 1963, MCO– 34)
[...] que e sua Irimãn que lhi qur| bem [...]
(Campo alegre 25 di 2 - 55, MC– 36)
(Campo alegre 25 di 2 – 55, MC– 36)
[....] Nada mais| da sua erman que lhi priza de coração| [...]
(Campo Alegre 9 x 4 55 – MC– 37)
(Campo Alegre 9 x 4 55 – MC– 37)
[...] João Pitanga Carneiro.. Beijo-ti ausentimente| [...]
(Fazenda Carrancudo Municipio di Mairi 2 Setembro di
<↑1955>, SFS – 40)
(Fazenda Carrancudo Municipio di Mairi 2 Setembro di <↑1955> , SFS – 40)
[...] que a vijem santiszima derramais la du| alto seu as
maiores felicidades sobre a ti i todos| que ti sercam [...]
(Fazenda Carrancudo Municipio di Mairi 2 Setembro di
<↑1955>, SFS – 40)
(Fazenda Carrancudo Municipio di Mairi 2 Setembro di <↑1955> , SFS – 40)
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[...] afinal não sei que dia ti veijo [...]
(Fazenda Carrancudo Municipio di Mairi 2 Setembro di
<↑1955>, SFS – 40)
(Fazenda Carrancudo Municipio di Mairi 2 Setembro di <↑1955> , SFS – 40)
[...] Dejiso que esta linha va li emco|ntra gosado saude i
filicidade [...]
(Carrancudo 19 de julho de 56 – SFS – 41)
(Carrancudo 19 de julho de 56 – SFS – 41)
[...] faço voto a Deus quê estas duas linha| vai lhi encontrando
gozando perfeita saude| [...]
(Distito Mairi Fazênda Carrancudo Em 24 di Maio 1956 ,
APS – 43)
(Distito Mairi Fazênda Carrancudo Em 24 di Maio 1956, APS – 43)
[...] quando eu fui| eu ti levei quando eu| vin pra ti buscar|[...]
(Fazenda Amargoso em Riacão do jacuipe 11 de 1975,
ACO – 44)
(Fazenda Amargoso em Riacão do jacuipe 11 de 1975, ACO – 44)
[...] quando eu fui| eu ti levei quando eu| vin pra ti buscar|[...]
(Fazenda Amargoso em Riacão do jacuipe 11 de 1975,
ACO – 44)
(Fazenda Amargoso em Riacão do jacuipe 11 de 1975, ACO – 44)
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[...] Desejo que esta carta| lhe encontre com muita| feliciadade
pra senhora| com todos.|[...]
(Fazenda Baliza em Candial (sem data), DCO – 46)
(Fazenda Baliza em Candial (sem data), DCO – 46)
[...] Beijo-ti Auzentimente|[...]
(Fazenda Carrancudo 25 de Maio de 1956, FPS – 47)
(Fazenda Carrancudo 25 de Maio de 1956, FPS – 47)
[...] que a virjem| Santiszima derramais la do ato do çeu| As
maiores felicidade çobre a ti i todos| Que ti sercam!|[...]
(Fazenda Carrancudo 25 de Maio de 1956, FPS – 47)
(Fazenda Carrancudo 25 de Maio de 1956, FPS – 47)
[...] Afinal não çei que dia| ti veijo [...]
(Fazenda Carrancudo 25 de Maio de 1956 , FPS – 47)
(Fazenda Carrancudo 25 de Maio de 1956, FPS – 47)
[...] Dezejo que esta Carta li enconter gozando| Saude
juntamente Com todo da dinga [...]
(Fazenda Baliza 23 do 9 de 76, ICO – 48)
(Fazenda Baliza 23 do 9 de 76, ICO – 48)
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[...]nada mais da Sua| subrinha que não li esquece que|e Iraildes
Carneiro de Oliveira|[...]
(Fazenda Baliza 23 do 9 de 76, ICO – 48)
(Fazenda Baliza 23 do 9 de 76, ICO – 48)
[...] Só te digo que te amo [...]
(Fazenda Mubuca 18 do 7 75, AHC– 54)
(Fazenda Mubuca 18 do 7 75 , AHC– 54)
[...] toda vida amor não te esqueso| un Sigundo [...]
(Fazenda Mubuca 18 do 7 75, AHC– 54)
(Fazenda Mubuca 18 do 7 75, AHC– 54)
[...] Zezito Hejé fez um| mêis e 8 dias que te vi de lonje| [...]
(Fazenda Mubuca 18 do 7 75, AHC– 54)

(Fazenda Mubuca 18 do 7 75, AHC– 54)
[...] Zezito Hejé fez um| mêis e 8 dias que te vi de lonje|
presizo te vê[?] de perto [...]
(Fazenda Mubuca 18 do 7 75, AHC– 54)
(Fazenda Mubuca 18 do 7 75, AHC– 54)
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[...] eu tenho| vontade de te vê[?] de perto não| Sé[.] [...]
(Fazenda Mubuca 18 do 7 75, AHC– 54)
(Fazenda Mubuca 18 do 7 75, AHC– 54)
[...] eu tenho| vontade de te vê[?] de perto não| Sé[.] quando
eu te espero ainda [...]
(Fazenda Mubuca 18 do 7 75, AHC– 54)
(Fazenda Mubuca 18 do 7 75, AHC– 54)
[...] minha vida cancigo le esperaei no| São João não apareceo
(Fazenda Mubuca 18 do 7 75, AHC– 54)

(Fazenda Mubuca 18 do 7 75, AHC– 54)
[...] Querido fiquem bastante alege| recebe a Sua carta
consigo|assim ti amando Querido Ti amo| amor? [...]
(Fazenda Mubuca 18 do 7 75, AHC– 54)
(Fazenda Mubuca 18 do 7 75, AHC– 54)
[...] Querido fiquem bastante alege| recebe a Sua carta
consigo| asim ti amando Querido Ti amo| amor? [...]
(Fazenda Mubuca 18 do 7 75, AHC– 54)
(Fazenda Mubuca 18 do 7 75, AHC– 54)

239

[...] o Beijo na boca e forte forte pode ate| mata prefiro morrer
evenenado não| deichar de ti Beijar|[...]
(Fazenda Cabana Ichú Bahia 22.10.76, AHC– 55)
(Fazenda Cabana Ichú Bahia 22.10.76, AHC– 55)
[...] Que eu nunca lembro de ti esquecer [...]
([Fazenda Ca]bana Ichú Bahia 1, 1, 77, AHC– 56)
([Fazenda Ca]bana Ichú Bahia 1, 1, 77, AHC– 56)
[...] Aqui estou passando bem. Não| melhor porque não
estou-lhe vendo [...]
(Fazenda Cabana 6, 6, 77 Ichú Bahia, AHC– 57)
(Fazenda Cabana 6, 6, 77 Ichú Bahia , AHC– 57)
[...] Zezito estou li esperando como| Sempri le esperava le
desijo como| Sempre desejava. [...]
(Fazenda Cabana 6, 6, 77 Ichú Bahia , AHC– 57)
(Fazenda Cabana 6, 6, 77 Ichú Bahia , AHC– 57)
[...] Zezito estou li esperando como| Sempri le esperava le
desijo como| Sempre desejava. [...]
(Fazenda Cabana 6, 6, 77 Ichú Bahia , AHC– 57)
(Fazenda Cabana 6, 6, 77 Ichú Bahia , AHC– 57)
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[...] Zezito estou li esperando como| Sempri le esperava le
desijo como| Sempre desejava. [...]
(Fazenda Cabana 6, 6, 77 Ichú Bahia, AHC– 57)
(Fazenda Cabana 6, 6, 77 Ichú Bahia , AHC– 57)
[...] Quero Ser teus olho, te sequir de| perto e Ser todo certo o
teu camin-|har. [...]
(Fazenda Cabana 6, 6, 77 Ichú Bahia, AHC– 57)
(Fazenda Cabana 6, 6, 77 Ichú Bahia, AHC– 57)
[...] Quero Ser um Beijo Só para| te Beijar Eu ti amô [...]
(Fazenda Cabana 6, 6, 77 Ichú Bahia, AHC– 57)
(Fazenda Cabana 6, 6, 77 Ichú Bahia, AHC– 57)
[...] Quero Ser um Beijo Só para| te Beijar Eu ti amô [...]
(Fazenda Cabana 6, 6, 77 Ichú Bahia, AHC– 57)
(Fazenda Cabana 6, 6, 77 Ichú Bahia, AHC– 57)
[...] olhe Zezito eu não posso fica assim| ti esperando [...]
(Fazenda Cabana Ichu 10, 7, 77, AHC– 58)
(Fazenda Cabana Ichu 10, 7, 77, AHC– 58)
[...] Olhe Zezito estou te le esperando|Sabado olhe lá eim| [...]
(Fazenda Cabana Ichu 10, 7, 77, AHC– 58)
(Fazenda Cabana Ichu 10, 7, 77, AHC– 58)

241

[...] Olhe Zezito estou te le esperando|Sabado olhe lá eim| [...]
(Fazenda Cabana Ichu 10, 7, 77, AHC– 58)
(Fazenda Cabana Ichu 10, 7, 77, AHC– 58)
[...] Olhe Zezito Si amar e viver vivo| porque ti amo.| [...]
(Fazenda Cabana Ichú 24, 7, 77, AHC– 59)
(Fazenda Cabana Ichú 24, 7, 77, AHC– 59)
[...] Zezito se amar e viver vivo porque| Ti amo.| [...]
(Fazenda Cabana 24 8 77 Ichú Bahia, AHC– 60)
(Fazenda Cabana 24 8 77 Ichú Bahia, AHC– 60)
[...] Sinto muito| de você eteve doente e eu não pode-lo le
visitar [...]
(Fazenda Cabana Ichú Bahia (sem data), AHC– 61)
(Fazenda Cabana Ichú Bahia (sem data), AHC– 61)
[...] José medis de Almedra dezejo Çei estra duas linha| Liçotre
çopefetra caude i felisdrade çoprade zezitro [...]
(Salvadro Mata de São João BA- 31 Maio -19-7-7– JS– 62)
(Salvadro Mata de São João BA- 31 Maio -19-7-7– JS– 62)
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[...] mito tirite de cabe o gi ta acoteceno| com voce gerida
um bei eu ti amo| [...]
(Goiabeira 21 do 12 75, JMA– 64)
(Goiabeira 21 do 12 75, JMA– 64)
[...] eu não esitou ti| enganano [...]
(Goiabeira 21 do 12 75, JMA– 64)
(Goiabeira 21 do 12 75, JMA– 64)
[...] eu ti gero e ti adoru Dezejo te todu tipo| para noisi
coveca mais todu [...]
(Goiabeira 21 do 12 75, JMA– 64)
(Goiabeira 21 do 12 75, JMA– 64)
[...] eu ti gero e ti adoru Dezejo te todu tipo| para noisi coveca
mais todu [...]
(Goiabeira 21 do 12 75, JMA– 64)
(Goiabeira 21 do 12 75, JMA– 64)
[...] mia gerida eu ti gero pu diceru gi ti amo [...]
(Goiabeira 21 do 12 75, JMA– 64)
(Goiabeira 21 do 12 75, JMA– 64)
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[...] mia gerida eu ti gero pu diceru gi ti amo [...]
(Goiabeira 21 do 12 75, JMA– 64)
(Goiabeira 21 do 12 75, JMA– 64)
[...] Helena eu pecizo de voci mia gerida oli Se eu| gezesi ti
engana eu não Saia de tão Loji [...]
(Goiabeira 21 do 12 75, JMA– 64)
(Goiabeira 21 do 12 75 , JMA– 64)
[...] uilovi esceva engleisi ajeteimi franceis| mais para li dizeri a
verdade eu| ti amo emi porotugesi| [...]
(Goiabeira 25 3 77, JMA– 65)
(Goiabeira 25 3 77, JMA– 65)
[...] vosmece Acceiti vizita i um abraco| [.] e um aperto di
mão di sua| comadre que lhi estima di coracão| linpo [.]sem
maldadi| [...]
((sem local) Domingo 19 de Marco de 1906, JMS– 66)
((sem local) Domingo 19 de Marco de 1906, JMS– 66)
[...] eu [?] lhi amar| não tem dia i mem hora [...]
((sem local) Domingo 24 di Agosto di 1908, JMS– 67)

((sem local) Domingo 24 di Agosto di 1908, JMS– 67)
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[...] vosmece acceite um abraco| i um aperto di mão di sua| amiga
i Comadre que lhi estima [...]
((sem local) Domingo 24 di Agosto di 1908, JMS– 67)
((sem local) Domingo 24 di Agosto di 1908, JMS– 67)
[...] asseiti| um abraco da sua comadre| i Amiga que lhi
estima| Zifinha Maria da Silva| [...]
((sem local) Domingo [.] di Setembro di 90 [?], JMS– 68)

((sem local) Domingo [.] di Setembro di 90 [?], JMS– 68)
[...] si eu já tinha mi Operado dais| varis mais não foi a Operei
para não ter| mais filho ti a segura que eu já mi a| seguri [...]
(Campinas 11 di Setembro di 1978, ZLS– 70)
(Campinas 11 di Setembro di 1978, ZLS– 70)
[...] e espero que var te encontra com| a mesma.| [...]
((Sem local) [1978], ZLS – 71)
((Sem local) [1978], ZLS – 71)
[...] Mais Nada da tua conhada| que não te esquese um
so|minuto [...]
((Sem local) [1978], ZLS – 71)
((Sem local) [1978] , ZLS – 71)
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[...] eu pesor que esta duas linha| lhi encontra gozando saúde
[...]
(Fazenda Rancho Alegre .17- 94, LM– 75)
(Fazenda Rancho Alegre .17- 94, LM– 75)
[...] Amiga prazer adeus estima rei qui esta duas linha vão
liacha| gozando saudi [.] vosmece i todos qui fas da sua
estima [...]
(Bom Fim 22 di marco di 1906, FP– 78)
(Bom Fim 22 di marco di 1906, FP– 78)
[...] 1 abraco i muita saudadi des ta di minuta amiga| qui muito
li estima com todo o meu coração [...]
(Bom Fim 22 di marco di 1906, FP– 78)
(Bom Fim 22 di marco di 1906, FP– 78)
[...] A todos i Por fim n m adeus estu comadre criada|para liama
i estima|[...]
(Bom Fim 21 di/10/1906, FP– 79)
(Bom Fim 21 di/10/1906, FP– 79)
[...] Muito eu estimarei que esta duas linha va liacha com
saúde [...]
(Bom Fim a 9 di Feverero di 1907, FP– 80)
(Bom Fim a 9 di Feverero di 1907, FP– 80)
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[...] com| Amo|amo| Tí| [...]
((sem local) 03, 02, 83, RAC– 85)

((sem local) 03, 02, 83, RAC– 85)
[...] Assina|sua mãi que não te|esquece Izaura| [...]
(Fazenda Pau de Colher Data 14/2/2000, IZA – 87)
(Fazenda Pau de Colher Data 14/2/2000, IZA – 87)
[...] que esta duas linha| Vai lhi encontra gozando| Boa saudi
para [...]
((sem local e sem data) [1910], JSS – 88)
(sem local e sem data) [1910], JSS – 88)
[...] mais voce axá que eu| ia progura voce outra vez para [...]
((sem local e sem data), RAC – 90)
((sem local e sem data) – RAC – 90)
[...] mais agrediti em-mi porque eu| Ti – amo [...]
((sem local e sem data), RAC – 90)
((sem local e sem data), RAC – 90)

247

[...] confiando em tua compreensão, deixo-te| no fim destas
curtas e sincerras linha [...]
((sem local e sem data), RAC – 90)
((sem local e sem data), RAC – 90)
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FORMAS DE 2ª PESSOA NA FUNÇÃO DE COMPLEMENTO DATIVO

[...] perzado queridinho estimado Amigso| pitanga esta Duas
linha li Dirzer| procura | A nuticia divocer i toudo| seu [...]
(Cararancudo 28 di albil di 1956 , AFS – 01)
(Cararancudo 28 di albil di 1956, AFS – 01)
[...] par li di zer que eu vou bem [...]
((sem local) 31 di Albil di 62, AFS – 02)
((sem local) 31 di Albil di 62, AFS – 02)
[...] eu| mando dizer Au sinhor| [...]
((sem local) 31 di Albil di 62, AFS – 02)
((sem local) 31 di Albil di 62, AFS – 02)
[...] a amigor p. Compadi Esta duas linha solmenti| par lidar
a mihas notissa [...]
((sem local) 29 di julho di 602, AFS – 04)
((sem local) 29 di julho di 602, AFS – 04)
[...] eu mando lir pidir que min esqreva par min [...]
((sem local) 29 di julho di 602, AFS – 04)
((sem local) 29 di julho di 602, AFS – 04)
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[...] compadi eu mando| lir dizer que sinhor não| mim esqueva
mais par| piassaguera [...]
((sem local) 14 Otubor di 62, AFS – 08)
((sem local) 14 Otubor di 62, AFS – 08)
[...] eu vou| mandar par u sinho| [...]
((sem local) 14 Otubor di 62, AFS – 08)
((sem local) 14 Otubor di 62, AFS – 08)
[...] eu farso esta Duas| linha solmenti lida| A miha notis ca que|
[...]
(São Paulo 10di Dezmbo , AFS – 09)
(São Paulo 10di Dezmbo, AFS – 09)
[...] Conpadi Pitanga| u s sinhor con tem po| eu lir esquevo|[...]
(São Paulo 10di Dezmbo, AFS – 09)
(São Paulo 10di Dezmbo, AFS – 09)
[...] eu vou tira u meu ir| vou lir mandar| par u sinhor|
conpadi [...]
((sem local) 29 di Dezenbor di 62, AFS – 10)
((sem local) 29 di Dezenbor di 62, AFS – 10)
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[...] eu vou tira u meu ir| vou lir mandar| par u sinhor|
conpadi [...]
((sem local) 29 di Dezenbor di 62, AFS – 10)
((sem local) 29 di Dezenbor di 62, AFS – 10)
[...] eu lir esquevo| conpadi eu sol| tarbalho A noiti [...]
((sem local) 29 di Dezenbor di 62, AFS – 10)
((sem local) 29 di Dezenbor di 62, AFS – 10)
[...] eu jar li esquivi ter veizi| par u sinhor ir nunca ricibi| [...]
(São Paulo 10 di janeiro di 63, AFS – 11)
(São Paulo 10 di janeiro di 63, AFS – 11)
[...] eu jar li esquivi ter veizi| par u sinhor ir nunca ricibi| [...]
(São Paulo 10 di janeiro di 63, AFS – 11)
(São Paulo 10 di janeiro di 63, AFS – 11)
[...] eu esquevo par| u sinhor ir nunca recibir| carta sua
conpadi [...]
((sem local) 26 di jarneiro di 63, AFS – 12)
((sem local) 26 di jarneiro di 63, AFS – 12)
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[...] conpadi mndi min dizer| contor eu firqei lir devenno| par
eu puder lir pargar|[...]
((sem local) 26 di jarneiro di 63, AFS – 12)
((sem local) 26 di jarneiro di 63, AFS – 12)
[...] conpadi mndi min dizer| contor eu firqei lir devenno| par
eu puder lir pargar|[...]
((sem local) 26 di jarneiro di 63, AFS – 12)
((sem local) 26 di jarneiro di 63, AFS – 12)
[...] eu Dejeijo esta Aqui par lir| dar um forti Abarso
pitanginnhas [...]
((sem local) 26 di jarneiro di 63, AFS – 12)
((sem local) 26 di jarneiro di 63, AFS – 12)
[...] Pitanga u fim destas| duas linha er| solmenti parlidizer| que
eu estou| [...]
(São Paulo 20 di julho di 63, AFS – 14)
(São Paulo 20 di julho di 63, AFS – 14)
[...] eu| quero lir mandar| Dinheiro par. u |[...]
(São Paulo 20 di julho di 63, AFS – 14)
(São Paulo 20 di julho di 63, AFS – 14)
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[...] eu| vou lir mandar dinheiro| Pordi fazer minha| caza que
eu vou [...]
(São Paulo 20 di julho di 63, AFS – 14)
(São Paulo 20 di julho di 63, AFS – 14)
[...] Pitanga li esquevo| esta Duas linha|[...]
(São Paulo recordação 20 di julho di 63 , AFS – 15)
(São Paulo recordação 20 di julho di 63, AFS – 15)
[...] er solmenti par li| Dar As minho noticia [...]
(São Paulo recordação 20 di julho di 63, AFS – 15)
(São Paulo recordação 20 di julho di 63, AFS – 15)
[...] eu lir mandor| Dinheiro par u Senhor| [...]
(São Paulo recordação 20 di julho di 63, AFS – 15)
(São Paulo recordação 20 di julho di 63, AFS – 15)
[...] jerturdis li manda lenbarnça Au| s sinho iA commadi
Almerinda [...]
((sem local) 27 di julho di 63, AFS – 17)
((sem local) 27 di julho di 63, AFS – 17)
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[...] jerturdis li manda lenbarnça Au| s sinho iA commadi
Almerinda [...]
((sem local) 27 di julho di 63, AFS – 17)
((sem local) 27 di julho di 63, AFS – 17)
[...] eu estou farzenno| tencão di li mandar| Dinheiro pa u
Senhor f farzêr A miha caza [...]
(São Paulo 20 di 63, AFS – 18)
(São Paulo 20 di 63, AFS – 18)
[...] Deus li Dei muito anno di.| vida a i a toudo[?] ceu persoal
[...]
((sem local) 3 di 3 65, AFS – 19)
((sem local) 3 di 3 65, AFS – 19)
[...] pitanga es estas duas linha solmenti par li dar a mihas|
nouticia [...]
((sem local e sem data), AFS – 23)
((sem local e sem data) , AFS – 23)
[...] jetudis firgou entega Au simhor.| [...]
((sem local e sem data), AFS – 23)
((sem local e sem data) , AFS – 23)
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[...] conpadi pitanga di| o outar vezi eu lir| esquevo par u s
sinhor| [...]
((sem local e sem data), AFS – 24)
((sem local e sem data), AFS – 24)
[...] conpadi pitanga di| o outar vezi eu lir| esquevo par u s
sinhor| [...]
((sem local e sem data), AFS – 24)
((sem local e sem data), AFS – 24)
[...] eu vou li mandar Dinheiro [...]
((sem local e sem data), AFS – 25)
((sem local e sem data), AFS – 25)
[...] meu Prezado compadre João eu avizo au senhor| que
não e esquisido di mim [...]
(Fazenda Tabua 23 de Março de 1963, JCO– 31)
(Fazenda Tabua 23 de Março de 1963, JCO– 31)
[...] e envio li estas duas Linhas dando as minhas| nutisia e u
mesmo tempo saber das suas [...]
(Fazenda Tabua 23 de Março de 1963, JCO– 31)
(Fazenda Tabua 23 de Março de 1963, JCO– 31)
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[...] Conpade pitanga eu jar li| mandei 2 carta i do Senhora| eu
So Resibil [.] uma|[...]
(São paulo 10 de 9 de 63, LFO– 32)
(São paulo 10 de 9 de 63, LFO– 32)
[...] Sim Compa<↑de>li esquevol esta duas| linha so li inviando
lebransa| au senhor i a Comade [...]
(São paulo 10 de 9 de 63, LFO– 32)
(São paulo 10 de 9 de 63, LFO– 32)
[...] Sim Compa<↑de>li esquevol esta duas| linha so li
inviando lebransa| au senhor i a Comade [...]
(São paulo 10 de 9 de 63, LFO– 32)
(São paulo 10 de 9 de 63, LFO– 32)

[...] Sim Compa<↑de>li esquevol esta duas| linha so li
inviando lebransa| au senhor i a Comade [...]
(São paulo 10 de 9 de 63, LFO– 32)
(São paulo 10 de 9 de 63, LFO– 32)
[...] Prezado irmão Joãopitanga a rescibri| a sua amaver cartinha
no dia 3 deste| e nas mesma linha vor lhi responder [...]
(Campo Alegre 9 x 4 55, MC– 37)
(Campo Alegre 9 x 4 55, MC– 37)
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[...] esto enpais graca a u bom Jeus e vor lhi| dizer que as galinha
que eu tem aí e [...]
(Campo Alegre 9 x 4 55, MC– 37)
(Campo Alegre 9 x 4 55, MC– 37)
[...] o fim desta linha i somen|ti a li dizer que estamos| comos
Deus ê silvido [...]
((Sem local e sem data), NIN– 38)
((Sem local e sem data), NIN– 38)
[...] Illustríssimo Senhor João Pitanga Carneiro| Desejo-lhi
mil felicidade [...]
((Sem local) 28 di janeiro di 19[.]8, RCO – 39)
((Sem local) 28 di janeiro di 19[.]8, RCO – 39)
[...] Faço-lhi esta carta| pidindo-lhi a Vossa Excelentíssima
Senhorita| sua irmão Ana em cazamento [...]
((Sem local) 28 di janeiro di 19[.]8 , RCO – 39)
((Sem local) 28 di janeiro di 19[.]8, RCO – 39)
[...] Faço-lhi esta carta| pidindo-lhi a Vossa Excelentíssima
Senhorita| sua irmão Ana em cazamento [...]
((Sem local) 28 di janeiro di 19[.]8 , RCO – 39)
((Sem local) 28 di janeiro di 19[.]8 , RCO – 39)
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[...] que a vijem santiszima derramais la du| alto seu as maiores
felicidades sobre a ti i todos| que ti sercam [...]
(Fazenda Carrancudo Municipio di Mairi 2 Setembro
di <↑1955>, SFS – 40)
(Fazenda Carrancudo Municipio di Mairi 2 Setembro di <↑1955> , SFS – 40)
[...] Lauerncio Pereira Lima| Manda mita limbranci| Para vocu
Pimtaga| [...]
(Carrancudo 19 de julho de 56, SFS – 41)
(Carrancudo 19 de julho de 56, SFS – 41)
[...] siliçioza da minha vida que pêgo| nu meu radio lapes
para ti.| ênviar-l as minha noticias [...]
(Distito Mairi Fazênda Carrancudo Em 24 di Maio 1956 ,
APS – 43)
(Distito Mairi Fazênda Carrancudo Em 24 di Maio 1956, APS – 43)
[...] vou treminar enviando <↑lembranças> para voce [...]
(Distito Mairi Fazênda Carrancudo Em 24 di Maio 1956,
APS – 43)
(Distito Mairi Fazênda Carrancudo Em 24 di Maio 1956, APS – 43)
[...] eu peço A Deus quelidei saudi i felicidadi| A cinhora A
toudo ceu persoal|[...]
(São Paulo 27 di Abil de 63, AFS – 45)
(São Paulo 27 di Abil de 63, AFS – 45)

258

[...] eu peço A Deus quelidei saudi i felicidadi| A cinhora A
toudo ceu persoal|[...]
(São Paulo 27 di Abil de 63, AFS – 45)
(São Paulo 27 di Abil de 63, AFS – 45)
[...] que a virjem| Santiszima derramais la do ato do çeu| As
maiores felicidade çobre a ti i todos| Que ti sercam!|[...]
(Fazenda Carrancudo 25 de Maio de 1956, FPS – 47)
(Fazenda Carrancudo 25 de Maio de 1956, FPS – 47)
[...] Eu li escrevo para li pedi Comadre| Doralice para ficar
mais eu ate no [...]
(Fazenda Baliza 23 do 9 de 76, ICO – 48)
(Fazenda Baliza 23 do 9 de 76, ICO – 48)
[...] Eu li escrevo para li pedi Comadre| Doralice para ficar
mais eu ate no [...]
(Fazenda Baliza 23 do 9 de 76, ICO – 48)
(Fazenda Baliza 23 do 9 de 76, ICO – 48)
[...] Ai mãe manda li dizer que ela estar| Andano doemte [...]
(Fazenda Baliza 23 do 9 de 76, ICO – 48)
(Fazenda Baliza 23 do 9 de 76, ICO – 48)
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[...] eu| não mandava li abusar a Senhora|[...]
(Fazenda Baliza 23 do 9 de 76, ICO – 48)
(Fazenda Baliza 23 do 9 de 76 , ICO – 48)
[...] eu| não mandava li abusar a Senhora|[...]
(Fazenda Baliza 23 do 9 de 76, ICO – 48)
(Fazenda Baliza 23 do 9 de 76 , ICO – 48)
[...] Pai manda Lembraca para a| Senhora [...]
(Fazenda Baliza 23 do 9 de 76, ICO – 48)
(Fazenda Baliza 23 do 9 de 76, ICO – 48)
[...] vor| lhe pregontar si niqinha ja se cazor ou não [...]
(Campo Alegri 9 x 4 x 55, MC – 50)
(Campo Alegri 9 x 4 x 55, MC – 50)
[...] o fim desta duas linhas i só a lhi dizer que estamos|
com sauda [...]
((sem local) 7 di Abril di 1977, NIN – 51)
((sem local) 7 di Abril di 1977, NIN – 51)
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[...] mando-lhi este pimentão para a Senhora|[...]
(Fazenda Queimada - nova 3 dos 3 77 di maço, ZBO– 52)
(Fazenda Queimada - nova 3 dos 3 77 di maço, ZBO– 52)
[...] mando-lhi este pimentão para a Senhora|[...]
(Fazenda Queimada - nova 3 dos 3 77 di maço, ZBO– 52)
(Fazenda Queimada - nova 3 dos 3 77 di maço, ZBO– 52)
[...] ufim desta duas linha e Sol| mente para lhi dar as minha|
nutisa i no mesmo tenpo [...]
(Fazenda Viva Deus 3 di Agosto di 70, ZSS– 53)
(Fazenda Viva Deus 3 di Agosto di 70, ZSS– 53)
[...] Vo terminar| in viano lembransa| pra siora i compadri|[...]
(Fazenda Viva Deus 3 di Agosto di 70, ZSS– 53)
(Fazenda Viva Deus 3 di Agosto di 70, ZSS– 53)
[...] Querido Zezito te escrevo esta duas| linha par te resposta
a carta [...]
(Fazenda Mubuca 18 do 7 75, AHC– 54)

(Fazenda Mubuca 18 do 7 75, AHC– 54)
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[...] Querido Zezito te escrevo esta duas| linha par te resposta
a carta [...]
(Fazenda Mubuca 18 do 7 75, AHC– 54)
(Fazenda Mubuca 18 do 7 75 , AHC– 54)
[...] Só te digo que te amo [...]
(Fazenda Mubuca 18 do 7 75, AHC– 54)
(Fazenda Mubuca 18 do 7 75, AHC– 54)
[...] continunhi escrevendo par mim| que eu continunhi par você|
[...]
(Fazenda Mubuca 18 do 7 75, AHC– 54)
(Fazenda Mubuca 18 do 7 75, AHC– 54)
[...] resolvi redijir-lhe algumas linhas| [...]
(Fazenda Cabana 6, 6, 77 Ichú Bahia , AHC– 57)
(Fazenda Cabana 6, 6, 77 Ichú Bahia , AHC– 57)
[...] O inicio desta Carta e Só para| le pergunta por que você não
veio no| São João.| [...]
(Fazenda Cabana Ichu 10, 7, 77, AHC– 58)
(Fazenda Cabana Ichu 10, 7, 77 , AHC– 58)

262

[...] quando pego na| caneta pra ti escreve chega toda minha|
alegria. [...]
(Fazenda Cabana Ichú 24, 7, 77 , AHC– 59)
(Fazenda Cabana Ichú 24, 7, 77, AHC– 59)
[...] Ao iniciar esta carta e| Só para lé perguntar [...]
(Fazenda Cabana Ichú Bahia (sem data), AHC– 61)
(Fazenda Cabana Ichú Bahia (sem data), AHC– 61)
[...] Elena eu lhi| pergunto se já chigou a pozetadoria| de
Esmerado [...]
((sem local) 10-12. 92, ASC– 63)
((sem local) 10-12. 92, ASC– 63)
[...] Olhe Elena Eguiberto manda| lhe dizer que o cazamento
dele e| [...]
((sem local) 10-12. 92 , ASC– 63)
((sem local) 10-12. 92, ASC– 63)
[...] Helena meu amõr ercivo [.] carata e cor par li dizeri qi|[...]
(Goiabeira 25 3 77, JMA– 65)
(Goiabeira 25 3 77, JMA– 65)
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[...] uilovi esceva engleisi ajeteimi franceis| mais para li dizeri a
verdade eu| ti amo emi porotugesi| [...]
(Goiabeira 25 3 77, JMA– 65)
(Goiabeira 25 3 77, JMA– 65)
[...] com 3 ou 4 carta que vosmece me escrevi i eu| não lhe
arespondir nem uma [...]
((sem local) Domingo 19 de Marco de 1906, JMS– 66)
((sem local) Domingo 19 de Marco de 1906, JMS– 66)
[...] hojin chegou a occazião di eu lhe| comta os meus pascado
[...]
((sem local) Domingo 19 de Marco de 1906, JMS– 66)
((sem local) Domingo 19 de Marco de 1906, JMS– 66)
[...] noticias que as minhas noticias ja vai|ja vai| i lhi pesco as
minhas desculpa que| são as minhas poucas praticas [...]
((sem local) Domingo 19 de Marco de 1906, JMS– 66)
((sem local) Domingo 19 de Marco de 1906, JMS– 66)
[...] pur eu não| lhe escrever di sempri como lhi escrevi<↑a>| [...]
((sem local) Domingo 19 de Marco de 1906, JMS– 66)

((sem local) Domingo 19 de Marco de 1906 , JMS– 66)
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[...] pur eu não| lhe escrever di sempri como lhi escrevi<↑a>| [...]
((sem local) Domingo 19 de Marco de 1906, JMS– 66)
((sem local) Domingo 19 de Marco de 1906, JMS– 66)
[...] eu nada tenho a lhi dizer pur que vosmece| quando mi
escrevi nada mi diz purrisco| eu nada lhi digo mas lhe dar
toudos| singuinti [...]
((sem local) Domingo 19 de Marco de 1906 , JMS– 66)
((sem local) Domingo 19 de Marco de 1906 , JMS– 66)
[...] eu nada tenho a lhi dizer pur que vosmece| quando mi
escrevi nada mi diz purrisco| eu nada lhi digo mas lhe dar
toudos| singuinti [...]
((sem local) Domingo 19 de Marco de 1906, JMS– 66)
((sem local) Domingo 19 de Marco de 1906, JMS– 66)
[...] eu nada tenho a lhi dizer pur que vosmece| quando mi
escrevi nada mi diz purrisco| eu nada lhi digo mas lhe dar
toudos| singuinti [...]
((sem local) Domingo 19 de Marco de 1906, JMS– 66)

((sem local) Domingo 19 de Marco de 1906, JMS– 66)

[...] Comadre eu lhe disci que muito brevi hia dar um|
pasceio pur la [...]
((sem local) Domingo 19 de Marco de 1906, JMS– 66)
((sem local) Domingo 19 de Marco de 1906, JMS– 66)
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[...] Excelentíssima Senhora Dona Comadre firmina| a dias
desejo lhi a milhor saudi| [...]
((sem local) Domingo 24 di Agosto di 1908, JMS– 67)
((sem local) Domingo 24 di Agosto di 1908, JMS– 67)
[...] eu aricibi| uma carta di vosmece a 12 di Julho|[...]
((sem local) Domingo 24 di Agosto di 1908 , JMS– 67)
((sem local) Domingo 24 di Agosto di 1908, JMS– 67)
[...] eu aricibi| uma carta di vosmece a 12 di Julho| i outra a
2 di Agosto i nem uma| tinha lhi arespomdido [...]
((sem local) Domingo 24 di Agosto di 1908, JMS– 67)

((sem local) Domingo 24 di Agosto di 1908, JMS– 67)
[...] hojim e que vou lhi fazer esta caval|leira carta para dar
lhi minhas dignas| noticias que ja tivi o prazer di recibir |[...]
((sem local) Domingo 24 di Agosto di 1908, JMS– 67)

((sem local) Domingo 24 di Agosto di 1908, JMS– 67)
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[...] hojim e que vou lhi fazer esta caval|leira carta para dar
lhi minhas dignas| noticias [...]
((sem local) Domingo 24 di Agosto di 1908, JMS– 67)
((sem local) Domingo 24 di Agosto di 1908, JMS– 67)
[...] minha Comadre vou lhi| pidir um favor [.] [...]
((sem local) Domingo 24 di Agosto di 1908 , JMS– 67)
((sem local) Domingo 24 di Agosto di 1908, JMS– 67)
[...] quem todos bem lhi dezeja| a mesma Zifinha [...]
((sem local) Domingo 24 di Agosto di 1908 , JMS– 67)
((sem local) Domingo 24 di Agosto di 1908, JMS– 67)
[...] mas com tudo isso ainda| mi resta pur ver averdadeira
estima| a que lhi comsagro assim obrigado| [...]
(sem local) Domingo [.] di Setembro di 90 [?], JMS– 68)
((sem local) Domingo [.] di Setembro di 90 [?], JMS– 68)
[...] assim obrigado| pella amisadi que lhi tenho dirijo|[...]
(sem local) Domingo [.] di Setembro di 90 [?], JMS– 68)

(sem local) Domingo [.] di Setembro di 90 [?], JMS– 68)
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[...] assim obrigado| pella amisadi que lhi tenho dirijo| lhi
estas linhas dezeijado lhi| uma imnumeroza felisidadi| [...]
((sem local) Domingo [.] di Setembro di 90 [?], JMS– 68)

((sem local) Domingo [.] di Setembro di 90 [?], JMS– 68)
[...] assim obrigado| pella amisadi que lhi tenho dirijo| lhi
estas linhas dezeijado lhi| uma imnumeroza felisidadi| [...]
((sem local) Domingo [.] di Setembro di 90 [?], JMS– 68)

((sem local) Domingo [.] di Setembro di 90 [?], JMS– 68)
[...] si vosmece não| emtendi m[.]s minhas leitras man| di mi
dizir para eu ficar| s cienti purque ja lhi mandei| uma [...]
((sem local) Domingo [.] di Setembro di 90 [?], JMS– 68)

((sem local) Domingo [.] di Setembro di 90 [?], JMS– 68)
[...] Fico muito alegre quando pego na| minha caneta para te
esquerver [...]
((Sem local) [1978], ZLS – 71)
((Sem local) [1978], ZLS – 71)
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[...] Zezete eu resebir a tua carta e demorei| de te esquever
mais não foi nada| foi falta de disposisão| [...]
((Sem local) [1978], ZLS – 71)
((Sem local) [1978], ZLS – 71)
[...] sim Comade eu mando| esta fotogafia para a| ciora
mais [...]
(Campina Estado de <↑São paulo> (sem data), AOL – 72)
(Campina Estado de <↑São paulo> (sem data), AOL – 72)
[...] mais não| deu tepo eu tira para| li manda [...]
(Campina Estado de <↑São paulo> (sem data), AOL – 72)
(Campina Estado de <↑São paulo> (sem data), AOL – 72)
[...] eu| mandei para a ciora pas| para Esponta u pacarinho| [...]
(Campina Estado de <↑São paulo> (sem data), AOL – 72)
(Campina Estado de <↑São paulo> (sem data), AOL – 72)
[...] Zizete Roma manda lhi pedir 1 [...]
(Campinas 15 de janeiro de 1979, ROM– 73)
(Campinas 15 de janeiro de 1979, ROM– 73)
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[...] no momento em que| escrevo quero lhi dizer que| ficamos
bem graças a Deus [...]
(Fazenda Rancho Alegre .17- 94, LM– 75)
(Fazenda Rancho Alegre .17- 94, LM– 75)
[...] eu não lhi escrevo porquer| não tenho por quem mandar|
[...]
(Fazenda Rancho Alegre .17- 94, LM– 75)
(Fazenda Rancho Alegre .17- 94, LM– 75)
[...] mais agora eu rezovir escrever| para a senhora e pessor
que| a senhora mim respote [...]
(Fazenda Rancho Alegre .17- 94 , LM– 75)
(Fazenda Rancho Alegre .17- 94, LM– 75)
[...] Amiga parze faco li esti bilitinho co ofim di li manda as
minha notica i tobem saber da sua qui tenho tido muita
saudadi [...]
(Bom Fim 22 di marco di 1906, FP– 78)
(Bom Fim 22 di marco di 1906, FP– 78)
[...] Amiga parze faco li esti bilitinho co ofim di li manda as
minha notica i tobem saber da sua qui tenho tido muita saudadi
[...]
(Bom Fim 22 di marco di 1906, FP– 78)
(Bom Fim 22 di marco di 1906, FP– 78)
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[...] abarco aceiti lembranca qui maria i garcina i nenen| li manda
i1abarco i aceiti as minha lenbraca| [...]
(Bom Fim 22 di marco di 1906, FP– 78)
(Bom Fim 22 di marco di 1906, FP– 78)
[...] aceiti lembraca di tia jozefha com as minina| toda i li Gea
qui [.] Sifrodi manda a vosmece| i o Senhor farnani [...]
(Bom Fim 22 di marco di 1906, FP– 78)

(Bom Fim 22 di marco di 1906, FP– 78)
[...] Saber da Sua Saudi i di todos os seus i tabem lidar as minha
[...]
(Bom Fim 21 di/10/1906 , FP– 79)
(Bom Fim 21 di/10/1906, FP– 79)
[...] Commader eu limando estibilitinho mas eu acho qui
vosmece esta [...]
(Bom Fim 21 di/10/1906, FP– 79)
(Bom Fim 21 di/10/1906 , FP– 79)
[...] eu fizi|huma acão muito fei com Sigo di eu ter aricibido
huma carta [...]
(Bom Fim 21 di/10/1906, FP– 79)
(Bom Fim 21 di/10/1906, FP– 79)
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[...] sua i ja esta para fazer 1u anno i eu aida não li der a [...]
(Bom Fim 21 di/10/1906 , FP– 79)
(Bom Fim 21 di/10/1906 , FP– 79)
[...] eu tenho tido anoticiaqui no dumingos esta muito bom|
Não perciza mas qui eu li diga qui vosmece jasalei| [...]
(Bom Fim 21 di/10/1906, FP– 79)
(Bom Fim 21 di/10/1906 , FP– 79)
[...] Sinhora dona [.] partisipar avosmece qui eu quero| qui
vosmece mandi dizer a dona maria binidita qui| [...]
(Bom Fim a 9 di Feverero di 1907, FP– 80)
(Bom Fim a 9 di Feverero di 1907, FP– 80)
[...] estas tem por fim dezerli| que a chei um [.] lugar que [...]
(Juazeirinho 15 de Novembro de 1907 , AML– 81)
(Juazeirinho 15 de Novembro de 1907 , AML– 81)
[...] portanto Vosmece | Apareica para ver si li cer|vi. [...]
(Juazeirinho 15 de Novembro de 1907 , AML– 81)
(Juazeirinho 15 de Novembro de 1907, AML– 81)
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[...] Venho por meio desta atrevidas.| Linhas. pedir-lhi á mão de
vossa.| Filha Maria Inez: á cazamento. [...]
(Vaca Brava 20 de junho de 1953 , APC– 83)
(Vaca Brava 20 de junho de 1953, APC– 83)
[...] Comadre e Compadre eu não| já esqrivi por falta de corajem|
vo termina em viando Lembra-|nça. e um abraco a senhora| [...]
(Fazenda Balagão 9 do 6 de 1966, MDC– 84)
(Fazenda Balagão 9 do 6 de 1966, MDC– 84)
[...] Olhe aqui vou te mandar| o numero do telefone| de
Carmelita|[...]
(Fazenda Pau de Colher Data 14/2/2000, IZA – 87)
(Fazenda Pau de Colher Data 14/2/2000, IZA – 87)
[...] esta folhinha é seu pai|que manda pra você|[...]
(Fazenda Pau de 14/2/2000, Colher Data IZA – 87)
(Fazenda Pau de 14/2/2000, Colher Data IZA – 87)
[...] Jose adriano Ofim desta| E somente lhi dizer que| Tenho
uma posi de terra| de Antonio [...]
((sem local e sem data) [1910], JSS – 88)
((sem local e sem data) [1910] , JSS – 88)
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[...] Vai estas a dizer-lhe que| o negóçio de José de Bertôldo,
não|deu serto [...]
((sem local e sem data), IPO – 89)
((sem local e sem data), IPO – 89)
[...] Meu primero e unico Amor| Dalva escrevo-te para pider-te|
pedão [...]
((sem local e sem data), RAC – 90)
((sem local e sem data), RAC – 90)
[...] Meu primero e unico Amor| Dalva escrevo-te para pider-te|
pedão [...]
((sem local e sem data), RAC – 90)
((sem local e sem data), RAC – 90)
[...] voce axá que eu| ia progura voce outra vez para| lidar um
fora com que cara| Meu amor [...]
((sem local e sem data), RAC – 90)
((sem local e sem data), RAC – 90)
[...] eu alembrei| di te escrever esta duas linha so para| te fala
que eu fique um mui tristi|[...]
(fazenda flores (sem data), BMO – 91)
(fazenda flores (sem data), BMO – 91)
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[...] eu alembrei| di te escrever esta duas linha so para| te fala
que eu fique um mui tristi|[...]
(fazenda flores (sem data) , BMO – 91)
(fazenda flores (sem data), BMO – 91)
[...] elena termina te| escrevedo com muita saldadi di voçê| não
vai demora nois si ver [...]
(fazenda flores (sem data), BMO – 91)
(fazenda flores (sem data), BMO – 91)

275

FORMAS DE 2ª PESSOA NA FUNÇÃO DE COMPLEMENTO OBLÍQUO

[...] u sinho não esqueça di min que eu| não esqueso du sinho
conpadi| [...]
((sem local) 26 di jarneiro di 63, AFS – 12)
((sem local) 26 di jarneiro di 63, AFS – 12)
[...] Vai estas duas linha farzenno u| meu Aver convecar com
u sinhor| [...]
(São Paulo 27 di marso di 63, AFS – 13)
(São Paulo 27 di marso di 63, AFS – 13)
[...] compadi eu| recibi 3 carta du sinhor compadi| não poso
esquecer du sinhor| [...]
(São Paulo 27 di marso di 63, AFS – 13)
(São Paulo 27 di marso di 63, AFS – 13)
[...] compadi eu| recibi 3 carta du sinhor compadi| não poso
esquecer du sinhor|[...]
(São Paulo 27 di marso di 63, AFS – 13)
(São Paulo 27 di marso di 63, AFS – 13)
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[...] compadi condo eu Alenbor| du simhor eu firco qauzi |
choranno [...]
(São Paulo 27 di marso di 63, AFS – 13)
(São Paulo 27 di marso di 63, AFS – 13)
[...] minha vida| er pencanno| pelo u sinhor|[...]
(São Paulo 20 di julho di 63, AFS – 16)
(São Paulo 20 di julho di 63, AFS – 16)
[...] eu não Esgeisodi voicre [...]
((sem local) 28 di outubro di 19[.], AFS – 20)
((sem local) 28 di outubro di 19[.], AFS – 20)
[...] conpadi| tanto que eu gotos du| sinhor [...]
((sem local e sem data), AFS – 21)
((sem local e sem data), AFS – 21)
[...] eu não escrevi| pra sinhora porque não tive tenpo| [...]
((Sem local e sem data), NIN– 38)
((Sem local e sem data), NIN– 38)
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[...] diga Au meu compadi| pitanga que eli tiri u retator| deili i
da cinhora i min mandi [...]
(São Paulo 27 di Abil de 63, AFS – 45)
(São Paulo 27 di Abil de 63, AFS – 45)
[...] Só acredito em primeiro Deus|e Sengundo você e mais
nenquem| [...]
(Fazenda Cabana Ichú Bahia 22.10.76, AHC– 55)
(Fazenda Cabana Ichú Bahia 22.10.76 , AHC– 55)
[...] finalizo com o nome de| Sua querida que nem um Só| minuto
esquecê de você| [...]
((Fazenda Ca)bana Ichú Bahia 1, 1, 77, AHC– 56)
((Fazenda Ca)bana Ichú Bahia 1, 1, 77, AHC– 56)
[...] mito tirite de cabe o gi ta acoteceno| com voce gerida mu
bei eu ti amo| [...]
(Goiabeira 21 do 12 75, JMA– 64)
(Goiabeira 21 do 12 75, JMA– 64)
[...] eu sigo com u mesim cario para voce| tudo so depede de
voce [...]
(Goiabeira 21 do 12 75, JMA– 64)
(Goiabeira 21 do 12 75, JMA– 64)
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[...] Eu esitou muito nevozo não teio gupa de| gosta tanto de
voce [...]
(Goiabeira 21 do 12 75, JMA– 64)
(Goiabeira 21 do 12 75, JMA– 64)
[...] eu nuca tive votadi de temina com voce| oli Se voce gue
termina e distui u nocu-|la tomi esta tiludi [...]
(Goiabeira 21 do 12 75, JMA– 64)
(Goiabeira 21 do 12 75, JMA– 64)
[...] gi eu não temino com voci [...]
(Goiabeira 21 do 12 75, JMA– 64)
(Goiabeira 21 do 12 75, JMA– 64)
[...] eu co não micaco cmo voci Se voci não| gize [...]
(Goiabeira 21 do 12 75, JMA– 64)
(Goiabeira 21 do 12 75, JMA– 64)
[...] Helena eu pecizo de voci mia gerida oli Se eu| gezesi ti
engana eu não Saia de tão Loji [...]
(Goiabeira 21 do 12 75, JMA– 64)
(Goiabeira 21 do 12 75 , JMA– 64)
[...] esceva para queri eu posa leri a cua| carta e caberi daisi
[?]arca noticia| e de tudo gi esta Sei pacano com| vociei [...]
(Goiabeira 25 3 77, JMA– 65)
(Goiabeira 25 3 77, JMA– 65)
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[...] esto não hostra que eu não mi esqueco| di vosmece [...]
((sem local) Domingo 19 de Marco de 1906, JMS– 66)
((sem local) Domingo 19 de Marco de 1906, JMS– 66)
[...] eu aricibi| uma carta di vosmece a 12 di Julho|[...]
((sem local) Domingo 24 di Agosto di 1908 , JMS– 67)
((sem local) Domingo 24 di Agosto di 1908, JMS– 67)
[...] que ja tivi o prazer di recibir| as di vosmece com todos
que lhi são carro|[...]
((sem local) Domingo 24 di Agosto di 1908, JMS– 67)
((sem local) Domingo 24 di Agosto di 1908, JMS– 67)
[...] tia Eliza manda lembraça| ela ainda lembra de você Der|
lembrança a neraldo e florasi [...]
(São Paulo, 20 – 5 – 77, DCS– 69)
(São Paulo, 20 – 5 – 77, DCS– 69)
[...] eu grite pela a Seinora que mi Valel| mais mai eu esto
bem não si precoupe| [...]
(SP 21 do 12 – de 1995, VAN – 86)

(SP 21 do 12 – de 1995, VAN – 86)

[...] eu não Esceco da Senora| [...]
(SP 21 do 12 – de 1995, VAN – 86)
(SP 21 do 12 – de 1995, VAN – 86)
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APÊNDICE B - DESTAQUE DAS FORMAS TRATAMENTAIS NA FUNÇÃO DE
SUJEITO E COMPLEMENTO VERBAL ACUSATIVO, DATIVO E OBLÍQUO NAS
CARTAS DE SERTANEJOS BAIANOS A PARTIR DA EDIÇÃO DE SANTIAGO (2012)

Nesta seção, apresentam-se as cartas editadas por Santiago (2012), com realce para as
formas de tratamento analisadas no corpus. Primeiramente serão apresentadas as normas de
edição utilizadas pela autora e em seguida a edição dos documentos, com destaque para as
formas de 2ª pessoa que se referem aos destinatários das cartas.
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NORMAS DA EDIÇÃO

De acordo com Santiago (2012), os critérios utilizados para a edição das cartas de
sertanejos baianos foram desenvolvidos a partir das normas de transcrição para documentos
manuscritos do 2º seminário do Projeto Para a História do Português Brasileiro (cf.
MATTOS E SILVA (Org.), 2001. p. 553-555). Segundo a autora, o processo de transcrição
dos documentos foi realizado com base em fotos digitais, sem flashs, dos manuscritos
originais; e, a revisão da edição foi elaborada a partir dos exemplares originais. A seguir,
apresentam-se as normas de edição descritas na publicação de Santiago (2012, p. 174-176):

1. Cabeçalho:

a) Identificação do arquivo.
b) Indicação do número de fólios, estado de conservação e empaginação.
c) Indicação de estampilhas, marca d‟água e timbre.
d) Anotações do arquivo feitas nos documentos.

2. Marcas supragráficas serão indicadas em nota de rodapé de acordo com as especificações a
seguir:

a) [.] Parte do documento não transcrita com indicação em nota do tipo de problema
encontrado: rasuras, borrões, rasgos, corrosão, etc.
b) [?] Leitura difícil ou duvidosa de vocábulo.
c) [??] Trecho de difícil leitura.
d)[*] Intervenções do editor no documento original, informando-se a localização.
Intervenções desse tipo devem ser raríssimas e com propósitos claramente elucidativos.
Exemplo: gergi-|pe, [Sergipe].
e) |...| Texto encoberto por segunda camada gráfica com indicações do trecho problemático.

3. As abreviaturas, alfabéticas ou não, serão desenvolvidas, marcando-se, em itálico, as letras
omitidas na abreviatura, obedecendo aos seguintes critérios:
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a) Respeitar, sempre que possível, a grafia do manuscrito, ainda que manifeste idiossincrasias
ortográficas do escriba. 175
b) No caso de variação no próprio manuscrito, a opção será para a forma atual ou mais
próxima da atual, como no caso de ocorrências do tipo “Coraçam” e “Coração”, que levam a
abreviatura: “C” a ser transcrita “Coração”.

4. Não será estabelecida fronteira de palavras que venham escritas juntas, nem se introduzirá
hífen ou apóstrofo onde não houver. Exemplo: “Cegemos| Empaz grasa adeus sim Juão eu|
Comprei 8000 tarefa deterra i uma| Comprei uma vaca [.]| Nada mais dei lembransa a|
Comprade pedro i agusto i atodos| que pergumta pormi”.

5. A pontuação e a acentuação originais serão rigorosamente mantidas, não se permitindo
qualquer alteração. Exemplo: “eu sigo com u mesim cario para voce| tudo so depede de voce
eu não esitou ti| enganano ja não cei o gi pocu Fazer| com tudo ico| Eu esitou muito nevozo
não teio gupa de| gosta tanto de voce”.

6. Será respeitado o emprego de maiúsculas e minúsculas como se apresentam no original. No
caso de algumas variações físicas dos sinais gráficos resultarem de fatores cursivos, não serão
consideradas relevantes. Assim, a comparação do traçado da mesma letra deve propiciar a
melhor solução.
7. Supressões feitas pelo escriba no original serão tachadas. Exemplo: “olhe elena eu pasei|
muito bem e espero que você tambem| esteja passado Elena vou bem elena| elena aquela
converça com seu nomi| ja acabou”.

8. A divisão das linhas do documento original será preservada. A indicação será feita na
edição pela marca de uma barra vertical | entre as linhas. A mudança de fólio receberá a
marcação com o respectivo número na sequência, 1v., 2r., 2v., 3r., etc.
9. Inserções do escriba ou do copista, se na entrelinha, entram na edição entre os sinais <↑>,
se na entrelinha superior; < >, se na entrelinha inferior; se nas margens superior, laterais ou
inferior, entram na edição entre os sinais < >, na localização indicada. Exemplo: "mande mi
dize quanto| gusta um dia de um tarbalhador e 1| saco de farinha e 1 saco <↑de> feijão e 1|
saco de milho”. 176
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10. A assinatura virá sublinhada. Exemplos: assinatura simples: “Jezuino Carneiro di
Oliveira”. Serão indicados, em nota, qualquer sinal idiossincrático ou quando a assinatura não
corresponder à grafia da carta.
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LEGENDA
Formas pronominais na posição de sujeito (nominativo)
Formas pronominais na posição de objeto direto (acusativo)
Formas pronominais na posição de objeto indireto (dativo)
Formas pronominais na posição de complemento oblíquo

Cor do pronome
Cor do pronome
Cor do pronome
Cor do pronome
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Carta 1
AJCO. Documento contendo um fólio. Papel almaço com pautas.

Cararancudo 28 di Albil di 1956|
perzado queridinho estimado Amigso| pitanga esta Duas linha li Dirzer| procura A nuticia divocer i
toudo| seu toudo meu vai commo Deus| quizer commo vai u noso invreno| a qui frais muinto sro. nada
feizer| não patenmos sin queridinho . p.| compades perdo jasesqueceu di min| não es quecra mande
dizer cmmo| vai u sinhor compader eu estinmo| Dilonje Di preto não posso Adeus a| te, se Deus
qiuzer nada mais Depezado| seu Amigor sin meu queridinho Amigo| Agsuto commo vai Amigo vocer|
banbem não es quec[.]a di min| Alenbra du noso [?] pasado se Deus| min orde fraso tensão
di ir di
pura| di são João Deus e saber nada| mais du seu Depezado Amigo|
Antonio frutunato silva|
Agsto Agsuto lenbança daqera|
dei mênina Mari Jetude meu |
Crorasão [?]
a tina aimario|
Antonio Fortunato da Silva|
Rua 7 número 120 jardim|
Marieta Vila dos Remedios São Paulo|
[.] Senhor João Pitanga|
Fazenda morrinho Municipio|
Riachão Jacuipe|
Estado da Bahia|
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Carta 2
AJCO. Documento contendo um fólio. Papel almaço com pautas.

Saudasão 31 di Albil di 62|
Amigo Estimado Compadi| pitanga Esta duas linha solmente| par li di zer que eu vou bem di.| xergada
bem mais não pergei| o cerviço Ainda Estommo| mais bejamim olho vanmos| ver que A Ranja Cerviso
olhi A| esta muto [?]onis sim cando| eu enprega eu mando dizer sim| mando salber da nouticia di| meu
2 filho sim A menina que| ficou doenti eu quero salber da| notisa di loudoda qui| lenbançia A toudo da
qui sim| Deiti ummas bensas u nu mus| f f filhos sim p onpadi|
pitanga farsa A mia vesis| por mia farmiria| cando eu min pergar eu| mando dizer Au sinhor| min
mandi dizer commo vai| toudo da qui eu vou com saudi| garsa noso bom Deus nada|
mais du seu Depesado|
Antonio Fortunato da Silva|
Antonio Fortunato da Silva|
Rua 7 número 120 jardim|
Marieta Vila dos Remedios São Paulo|
[.] Senhor João Pitanga|
Fazenda morrinho Municipio|
Riachão Jacuipe|
Estado da Bahia|
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Carta 3
AJCO. Documento contendo um fólio. Papel almaço com pautas.

Saldasão [.]9 di julho di 62|
Estimado querido| Amigo Compadi| pitanga Eu mando| Dez mil Corzeiro| pur metodi [.]|s s sim
compadi| u simhor sir puder| pargi A [.]|Farncico mota| Zacarias Er di ou| tar veizi
sim Compadi|
eu não [.]Ainda não mandei| A mas s tenpo puqui não| Ar ranjei lorgo Agora eu| mando 10 mil Curzeiro
pur | metodi [?]|
vais Resover A mia virda|
[fol. 1v]
Compadi pitanga|
Aqui vai Dez mil| Corzeiro par u| simhor Resover A| mia vier|
Virda pulaqui| e sim Compadi eu não| cei cando Er que eu| vou Deus er qein sarbi| não marco tempo|
di ir|
nada mais Du ceu DpC|
Antonio Forunato da Silva|
Illustríssimo senhor|
João Carneiro|
Nesta Pantaleão|
s. F.|
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Carta 4
AJCO. Documento contendo um fólio. Papel almaço com pautas.

Saudasão [.]di 29 di julho di 602 perzado| a amigor p. Compadi Esta duas linha solmenti| par lidar a
mihas notissa nu mimo pempo| salber da sua i di toudo da qui sim| Compadi p pitanga u purqui u
sinhor| min esqrevi par mim serra que eu sou| tom rui eu solu u memo Aqueri minno Amigos| eu
mando lir pidir que min esqreva par min| eu quero salber A sua notisa i di toudo dar qui| lenbansa A
minha Commadi Almerinda i u| minino i a toudo dar qui sim Compadi min| mandi Dizer Commo vai
Aqui bonpansa eu quero| Salber di tudo dar qui Sin u sinhor recebeu a| importansa que eu mandei pur
metodi Deis mil corzeiro| Sim p Compadi não marqei tempo di ir di vim| Deus e qui salbi min mandi a
sua notiça i di| toudo seu persoal
sim compadi u sinhor fiqu| com raiva di min que não min
Esquevi não f farsa| diso com migo que eu sou a queri menmo Amigos seu| Sim Compadi eu não mado
agora que não porso| mais meis o di [?] setenbo eu mando mais Dinheiro|
nada mas du seu Despesado Amigo Compadi Antonio Fortunato da Silva|
[fol. 1v]
lnb lenbansa A João [.]| A Dão|
Oli Compadi u s simho tarbahi nar|
mia casa|
eu vou vim comdo live pronta|
Antonio Fortunato da Silva|
Illustríssimo Semhor|
João pitanga|
Carneiro di oliveira|
Sua [.] F [.]|
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Carta 5
AJCO. Documento contendo um fólio. Papel almaço com pautas.

Saudasão 11 di Agosto di 62|
Prezado Amigo Compadi|
Pitnga esta duas linha|
solmenti salber da sua| notisa i nu memo tenpo| salber da minha eu vou| bem garsa noso bom| Deus
sim Compadi|
u senhor min esqueva| par min Compadi| eu estou muito tirti| da min vida tou muito| digotoso da
qur[.]a| notis ça Compadi| eu vou manda| Dinheiro nu meis di setembo| pur João di macianno| nada
mas Du seu viri|
[fol. 1v]
Despesado Amigos|
Compadi|
Antonio Fortunato da|
Silva|
lenbarnsa A toudo da|
qui|
Aqui vai esta carta|
di Antonio Fortunato|
Silva que ele manda|
Por M Maria Jetudi|
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Carta 6
AJCO. Documento contendo um fólio. Papel almaço com pautas.

Sauda[?] 16 di Agosto di [.]62|
perzado querido Amigos| Conpadi pitanga a dus di| lonji que eu di perto não| porso vim aqui Conpadi|
Dezeijo ssalber de sua| notiça n i nu mermo [.]| tenpos saber da sua tanbem| Conpadi u simhor min|
esqueva par mim ssaber das| sa ssua noticia sim p compadi| muita lenbarnsa Atoudo dar qui| Compadi u
ssinhor Comdo| pergar na minha caza nim| mandi min Dirzer que eu firgo| salbemno s sim eu mando|
muita lenbarnsa a minha| Conmadi Armerinda|
Conpadi vili u lardo|
[fol. 1v]
o olhi Compadi eu vou| mandar 2000000 mil Corzeiro por [?] João di macianno|eu s sol mando vinti mil
curzeiro| porqui não porso mandar mais| u sinhor paqi a Carias i u|
reto farsa u que u simhor| quizer|
i compadi min esqueva|
Compadi muita lenbarnçia Atoudo|
dar qui|
lenbarnçia a miaha commadi|
Armerinda ir us mininos|
Sim compadi eu tou com 65 por hora|
Sim compadi nada mais Du seu p Depezado que er| o ur Amigor|Antonio Fortunato da Silva|
Olhi u simhor parqi| tudo que eu Dervo|
Iilustríssimo s s Sinhor João pitanga carneiro|
Sau[?] s F [?] Amagôzo|
monicipi di Riachão do|
jauguipi|
P [?] Bahia|
Antonio Fortunato da Silva|
Conpaniaha Ciderugica paulista|
Cozipa Piassaguera São Paulo|
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Carta 7
AJCO. Documento contendo um fólio. Papel almaço com pautas.

Piassaguera 1 di Otubor di 62 que Belo dia que eu| tirvi na minha vidar condo eu tirei a sua
Cartinnha nu dia| 20 di setembor i a outar nu dia 26 du memo mer[?]|
Perzado querido Amigor Conpadi pitanga conpadi|
eu ffiquei muito ssaltifeito di saber da soua notiça|
Conpadi pitanga eu fiqei Comtemti [.]|
du senho ter min a virzado que A minha Conmadi| teivi Cirança empais gaça a nosa senhora du| bom
parto Conpadi er u que eu Dezejo i estinmo| minha Conmadi nosa senhora li dei saudi A cenhora ia| Ceu
filinho toudo [.]| quatos ssim Conpadi eu|
vou mandar Dinheiro por u coreios nu dia 20 a 30 di| novenbor u sinho podi pocura nu Riachão|
lenbanrça A toudo dar qui i lenbarnça A Dãm esto nu bonconcio| bote umas ni pitico i ni Hirdebando i
ni Dourinnhas i ni u| perqeninho sin Conpadi nada mais du Ceu Derpezado| Conpadi Amigo ffarqinnho
que er u| Antonio Fortunato da Silva
sim viri u lado|
[fol. 1v]
u ssinho min mandou dizer que A minina jjar| armancou cando eu cega aqui Acarbo di armança| por min
conta por minnha Contas|
recebi duas cartas cua i 2 di conpadi pedor i unas|
di conmadi nina i umas di caria [.]|
i umas di Agusto|
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Carta 8
AJCO. Documento contendo um fólio. Papel almaço com pautas. Aparece o número “73” no canto esquerdo da
margem inferior e “74” no canto direito da margem inferior do verso.

Saudasão 14 Otubor di 62|
Perzado querido Amigo|
Compadi|
Pitanga urfim|
deta duas linhas| solmenti par dar| A miaha noticia| i nu mêmo tenpos| salber sua tonbem|
Conpadi eu recibir| A Cua carta que u| sinhor min esqueveu| nu di 16 di Setembo| compadi eu mando|
lir dizer que sinhor não| mim esqueva mais par| piassaguera que eu não| estou mais lar eu etou| mas
Compadi Lazaro|
Compadi virli u lardo du papel|
<compadi u s sinho tommi comta da minha| farmilha resova tudo| eu botei 10 mil na caxa>|
[fol. 1v]
vir|
Sin compadi Sir eu viraci um cannarinnho| D Dar queri| bem cantador par| carnta nu seu tereiro| par
carbar aminha Dores|
[ilegível]
Jadim marila Rua 7|
Sim Compadi u|
Simhor nu meis di| novenbor Ater Dezembo| D Dezembor porquri|
Dinheiro que eu vou| mandar par u sinho| sim mando u coudado| di Carias pordi porqura| lenbarnça A
mihar| commadi Almerinda| i toudo minino boti| umma Bem ça nu| minino A nada mais| Dur seu p
Despezado Farco| Amigo que er Antonio Fortunato Silva|
<Conpadi eu larbaho non civico muito| riqouzo eu larbalho num [.]| Chiminnel di um ma Farbirca>|
s. s sirnhor João Pitanga carneiro|
Farzenda M Armagôso|
So Riachão Joaciupi|
Baiha
Antonio Fortunato da|
Silva São paulo|
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Carta 9
AJCO. Documento contendo um fólio. Papel almaço com pautas.

São Paulo 10di Dezmbo di 62|
Prezado conpadi| Amigo conpadi| João pilanga| eu farso esta Duas| linha solmenti . lida| A miha notis
ca que| eu chegei bem garsa| u noso bom Deus| Chegei nu di 8| mais A estada estava muito| runis sim
p Conpadi| não val esquecer di| min eu mando lenbarnça| A miha Conmadi Almerinda| C sim Conmadi
Almerinda| eu esquecir di saber.| da sinhora contar| essa A Cua Curtura| A sinhora var min|
descupanmo que eu equeci| mandi min Dizer nada| mais du ceu Depezado conpadi|
que er Antonio Fortunato|

[fol. 1v]
Conpadi Pitanga| u s sinhor con tem po| eu lir esquevo| nada mias Du ceu| Despezado Ziraldo| que er
Antonio| Fortunato da Silva|
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Carta 10
AJCO. Documento contendo um fólio. Papel almaço com pautas.

Pitanga Carneiro di oliveira|
s saudação 29 di [.]| Dezenbor di 62 perzado| querido conpadi| pitanga u sinhor | tiri u ceu retartos ir|
min mandi par min| eu vou tira u meu ir| vou lir mandar| par u sinhor| conpadi com tênpo| eu lir
esquevo| conpadi eu sol| tarbalho A noiti| eu entor nu civirso| 6 da tardi ir <↑çau> As| 4 da menhẽo|
nada mais du ceu| depezado com ceu [.]|
Antonio Fortunato siva|

[fol. 1v]
B Boti umma Bença|
nus [.]liris menino|
nada mas Du ceu|
Dpezado compadre qiraldo|
Farquinho que er| antonio Fortunato|
[.]lenbarnca As|
menina da|
qui menina|
Bonitas|

João Pitanga Carneiro|
F Fazenda Amargôuso|
Riachão so|
P MP P|
Bahia|
antonio fortunato da silva|
São Pallo|
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Carta 11
AJCO. Documento contendo um fólio. Papel almaço com pautas.

Saudasão 10 São Paulo 10 di janeiro di 63|
perzado Amigo conpadi estimado|
Pitanga eu farso esta|
Duas linha solmente par dar| A miha notiça ir i nu memo| [.]tenpo Dejeijo saber da sua.|notiça
conmo vai u sinhor di.| saudi con toudo ceu conpadi| eu jar li esquivi ter veizi| par u sinhor ir nunca
ricibi| nen umma carta sua conpadi| min [.] [.]esqueva conpadi eu| estou gananno 305 mil por meis mas|
o menno conpadi u sinhor podi pega| na mia caza ir podi [.]podi| farzer s sin conpadi [.]
[.]
eu| não mando Diheiro mas podi farzer|
condo [.]farzer mandi dizer que eu vou| [.]enbora|
[fol. 1v]
eu não mando Dinhei purqei estou com merdo| di manda mais pordi [.]perga ir farzer| ir mandi min
Dizer condo tiver feirta eu vou|
enbora|
nada mais du ceu Der p Farq Amigo conpadi|
que er

u ceu [.] ciraldo Antonio Fortunato|
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Carta 12
AJCO. Documento contendo um fólio. Papel almaço com pautas.

Saudacão são 26 di jarneiro di 63|
perzado querido conpadi Amigo|
Pitanga farso estas duas linha|
solmenti par dar as minha| notis ça ir mememo tenpo saber| dar sua tonbem conpadi| commo vai u
sinhor di saudi| com A mihas conmadi Almerinda| ir ur menino conpadi eu| dejeijo saber da da sua
notisça| ir nu memo tenpo ur senhor saber| minha tonbem conpadi par esta| com ter vezi que eu
esquevo par| u sinhor ir nunca recibir| carta sua conpadi conmo| foi di Ar ceito du meu negocio| min
mandi dizer conpadi| u sinho não esqueça di min que eu| não esqueso du sinho conpadi|
boti umma Bença ni pitico ir ni| [.] Hirdebando ir Dorinha ir ni marqurinno| ir um forti Aperto di mão
ni| minha commadi Almerinda nada mais|
du ceu Depezado farquinho Amigo que er Antonio| Fortunato| viri u lado|
[fol. 1v]
Conpadi Pitanga eu larbalho nesta| firmar Aqui ni São paulo er marhor| firmar di são paulo er Aondi
farzi| toudas marquina ir loudo carro| conpadi eu estou ganhanno| 305 mil por mes mas não| dar par
nada A dipeiza| er muita|
Compadi pitangeiro u| senho jar largou conmigo| com Aderza ir com A| Dilinna|
Conpadi eu estou com muita| saldadi du sinho|
Compadi u cenho var na| miha farzenda nu pau di colher| ir repari u meu tenzinnho|
conpadi mndi min dizer| contor eu firqei lir devenno| par eu puder lir pargar| nada mas du ceu
Depezado Amigo compadre| que er u ceu Ciraldo Antonio Fortunato da|Silva|
<eu Dejeijo esta Aqui par lir| dar um forti Abarso pitanginnhas|>
Companhia sideruca|
paulista Cosipa|
piassaguera Esta di|
São lpaulo|
u meu endereso e este|
Antonio Fortunato da Silva|
Chapa 239|
Ilustríssimo Cemhor|
joão pitanga|
Carneiro di|
Oliveira|
Sua Residencia FaZenda|
Armagozo|
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Carta 13
AJCO. Documento contendo um fólio. Papel almaço com pautas.

saudasão São Paulo 27 di marso|
di 63 Pirzado querido estimado|
Amigo compadi|
pitanga u fim desta duas| linhas solmenti par dar as minha| ir nu memo tenpo salber da sua| tonbem
compadi eu ir jertudi| tivenmo muito Doente mais garsa| Au noso bom Deus estonmo bem| Compadi
commo vai u simhor| ir mihas commadi ir us menino| compadi eu estou com muita| saldade du s
sinhor compadi eu| recibi 3 carta du sinhor compadi| não poso esquecer du sinhor|
compadi [.]vanmo pedir A| noso bom Deus que eu vorto A mia| terra|
compadi condo eu Alenbor| du simhor eu firco qauzi| choranno di ir Amizadi ir du| noso viver
compadi não vai| não var esquecer di min lenbarnça| A tou A queli Amigo que porgonta| por mim val
dicupanno u erro| vili u lardo du palpel|
[?] ANTONIO|
[fol. 1v]
Sim compadi condo u sinhor| min esquever eu tenho esti indereço| Bom da firma que eu tarbalho| Rua
Camacan nº 2/0 Vila.| Anastacio São Paulo So funji|
Antonio Fortunato Silva chapa 148|
________________________________________________________
Compadi condo Deus min| Ajudar eu vou enbora| Deus tonmil contar du senhor| ir sua Farmilha|
Vou terminal com u meu| coracão cintido di s saudadi| Vai estas duas linha farzenno u| meu Aver
convecar com u sinhor| porqui não poso liver|
nada mais du ceu Depezado compadi| farqiun que er| Antonio Fortunato da Silva|
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Carta 14
AJCO. Documento contendo um fólio. Papel almaço com pautas.

Saudacão São Paulo 20 di julho|
di 63 recordacão|
Perzado Amigo| conpadi querido| Pitanga u fim destas| duas linha er| solmenti parlidizer| que eu
estou| rezovido embora| lar pur meis di| janeiro sir Deus| quizer pordi sir.| Aperpara minha| caza sim.
conpadi| conpadi sir u tenpos| tirver bom min.| mandi Dizêr que eu| quero lir mandar| Dinheiro par. u
| sinhor min.| compar 20 casco| di milho par. mim| [.]nu meis di Agosto eu| vou lir mandar dinheiro|
Pordi fazer minha| caza que eu vou|
viri|
[fol. 1v]
muita lenbarnça| A toudo nosco persoal|
conpadi u sinhor| farsa A miha caza| que eu vou sir Deus| quizer Derta que eu| mando u Dinheiro| ou
sirnão condo eu| for eu leivo| u Dinheiro|
nu dia 25 di Agosto| eu vou mandar| Dinheiro Par u sinho| conpar milho i| tonbem farzer A minha|
caza| lenbarnça A miha| conmadi Almerinda| nada mais Du ceu| Depezado conpadi| que er u ceu
ciraldo| Antonio Fortunato da Silva|
que Eli Esta nu São Paulo|
<vai cartinha soldoza por Aqueri mundo| sem fim vai Dar um Bejinho ni conpadi| pitangeiro pur
mim|>
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São Paulo recordacão 20 di julho di| 63 Perzado Estimado| querido Amigo conpadi|
Pitanga li esquevo| esta Duas linha| er solmenti par li| Dar As
minho noticia| i di toudo ceu
percoal| min mandi Dizer conmo| vai di saudi u cenhor| i toudo noço percoal|
Conpadi Pitanga| eu vou farzer jeito| di ir enbora neste 8 meis sir Deus quizer| eu vou enbora
lenbarnça| A toudo noço poelsoal| Bortir umma bença nu| menino lenbarnça A| conmadi Almerinda|
nada mais Du ceu| Conpadi que er| Antonio Fortunato da Silva|

[fol. 1v]

nu di 20 Ate u 30 di|
Agosto eu lir mandor|
Dinheiro par u Senhor|
pergar na miha|
caza Sir Deus|
quizer u sinhor|
pergi mais|
conpadi|
Zacarias|
tenha fêrz ni|
mim que eu tenho|
ni Deus|
Sim tenhor Fers|
ni Deus i mi|
mim|
boti umma bença|
ni meu Pitico i ni Dês|
ni Dorinnhar i ni marqurino|
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Saudacão São Paulo 20 di julho| di 63 Perzado querido|
conpadi|
Pitanga Aceiti|
um forti Abarso. ir|
tonbem um bejinho| di coracão di junto| A toudo borti umma|

bemcão nu minino|

Sim conpadi u sinho| min mandou Dizer| que que Andriza conmeu A palha| da o Aririas u sinho
pegi| ela pordi urjil que eu.| mando dar desta condo| vim eu Aceito toudo| muita lenbarnça A mouca|
bonita da qui|
Antonio Fortunato Silva manda [?]|
[?] Fermimno|
[fol. 1v]
Amigos du meu coracão|
Pitanga|
Aqui Estor Pitanga|
iu amigos|
[.]Antonio Fortunato da| Silva|
minha vida|
er pencanno|
pelo u sinhor|
sir eu viraci| um cannarinho| Da queli bem| cantador firgal| perzo nu ceu| coracão par| ormentar u
nosco| Amor|
vai palava di Antonio| par u pençar di ir u| meu coracão PITANGA pitanga|
<Vai u meu cintimento porque não posco lirver|>
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Saudasão recordasão 27 di julho di 63|
Perzado Estimado querido compadi|
Pitanga

u fim Desta|

Duas linhas solmenti parda| A min notirça que eu vou bem| di saudi i nu memo tenpo Dejeijo| salber da
sua saudi tonbem| jerturdis li manda lenbarnça Au| s sinho iA commadi Almerinda| u sinhor i
commadi Almerinda Borti| umma Bença nus menino|
sim compadi Pitanga| eu [.]hoje [?] Botei 30 mil curzeiro| par u sinhor i conpadi ZACARIAS| perga na
minha caza| i farsa sir u Dinheiro não.| Dar podir farzêr Desta| que nois Aceita tudo| eu quero farzer
parnlação| com u sinho ni 64 Sir Deus.| qilzêl|
nada mais Du ceu ciraldo| compadi Antonio Fortunato da Silva|
[fol. 1v]
responda esta carta ojenti| que eu quero saber sir u sinhor|
recerbeu u Dinheiro nu tintar.| Dia eu quero Areporta|
par min firgal salbenno i| mandar mais|
hoji sabado 27 di julho|
eu mandei 30 mil curzeiro|
nu correios|
farsa 3 quarto na minha caza|
i us combios bom
pordir farzêr|
i us combor bom legal|
<U sinhor entergi|
esta carta A|
conpadi pitanga|>
cenhor João carneiro di oliveira|
Riachão du joacuipe Bahia|
antonio Fortunato Silva|
Jardim marita vila dos|
Remedior lapa São Paulo|
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Saudacão São Paulo 20 di 63|
perzado estinmado| querido compadi du| meu coracão| João Pitanga|
eu Arecibi| A coua Almavi| cartinnha i firquei| muito saltifeito du| têr mim Avizado| que u têmpo esta|
muito rouis| conpadi foi A maor| Aligial que eu tivi. na.| miha vida condo eu| recibi A suas cartinha| 13
di julho sim conpadi| eu estou farzenno| tencão di li mandar| Dinheiro pa u sinhor| f farzêr A miha
caza| que eu quero enbora| mais eu solvou condo|
miha caza liver ponta|
nada mais Du ceu Amigo|
Antonio Fortunato da Silva|

Sil Ser João Pitanga Carneiro|
Sua FaZenda Pau di Colher|
Os cuidados du s Semhor|
Sinezio Zifirinno da|
Silva|

Antonio Fortunato da Silv|
Companiha Siderugica Paulista|
Cosipa Piassaguera São paulo|
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saudação 3 di 3 65|
perzado Amigo[?] estimado| conpadre pitanga eu a recibi u.| ceu a marvi Biletinho firquei| muito
saltifeito du simhor| têr a lenbardo di min conpadi| Deus li Dei muito anno di.| vida a i a toudo[?] ceu
persoal| compadi Borti umma [.]Bença| ni pitico i ni Hilderbarndo i ni| marqulinno i ni Dorarice ini|
Luzia [.]sin compadi eu Dejeijo| da cua notisça i di compadi| Augusto[?] i tombem compadi|
Zacarias u simhor Dirga Au| meus compadis qui não| esqueça di que não esqueso| Delis eu mando
muita| lenbarnça A miha commadi| Almerinda i Jertudis i raimunda| manda muito lenbarnça tombem| u
sinhor i a [.] commadi| Almerinda tombem:.[.] compadi| u tempo a qui vai farzendo muito| sol vai Bem
commo Deus| qêr|
nada mais ceu piqenno ciraldo|
qui er|Antonio Fortunato da Silva|
Senhor João pitanga|
Antonio Fortunato Silva|
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Saudasão 28 di outubro di 19[.]|
meu querido Amigo pitanga Estimado Adeus di| lonje que di perto não posso ir

querido ieu di|

jeijo saiber Commo vai voicre i toudos ceu|
eu não Esgeisodi voicre Commo vai us [.]2|
garotão ou [.]ou liage [?] min manda dizre|
Commo vai u seiu peçroar [.]toudos meu| commo Deus qre|
tou commo Deus qisre Maria Jetude manda| dizre As touda Amiguinha Esta Commo Deus qizre|lenbras
lenbransa A touda Amiga dera|
pitanga min Reponda E [.]uis Crata| lenbansa A toudos Amigo [.]nada mais du ceu| depezado Amigo|
Antonio frutunato da silva|
Sinhro João pitanga|
Craneiro S S F|
Amagouso P M P Baaiha|
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Conpadi eu estou| com muita saudadi| du sinhor du menino| da mia con madi| Almerinda conpadi|
deiti ummas BESA | BENSA nu menino| ir dei muita| lenbarn lenbarn ça| Amigo que pergonta| por
min|
lenbarnça A Dão ir A| liontinno ir A Dequl| oli oli min esqueva| u s sinho firqou com| rava di min
conpadi| tanto que eu gotos du| sinhor farsa irço| com migo conpadi| eu s solvou comdo u|
sinhor min manda|
Dizer que A carz esta|
pornta[.]|
[fol. 1v]
Conpadi u jar largou di|
B Birnca mas Ubilina|
ir Andeiza|
Antonio Fortunato|
da Silva|
pitanga|
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Perzado Amigo compadi|
pitanga como vai u sinhor|
i todos ceu eu vim nu riachão| mais não pudi vim Atel Aqui| muita lenbança A todos da nobi| caza|
A [.]compadi pitanga u sinhor|
receiba um ricibo nu| cartorio di donna Forizete u cartorio| fica na rua da igerja|
u sinhor porqure i receiba i| que jar

pargei 20 mil|

i u sinhor min mandi por portador| certo|
firca u sinhor encaregado este|
recibo

i vai tonbem a nota| que eu j jar pargei|

nada mais du ceu peqeno Amigo compadi|
Antonio Fortunato da Silva|
[.]receba por nu meu nomi|
S ilustríssimo senhor|
João carneiro di oliveira|
Sua Fazenda Armargôzo|
monicipio di Riachão
di Joacuipi|
Bahia|
antonio Fortunato da Silv|
Fazenda terra Vermêlha|
monicipio di IPIRA BAHA|
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Saudasão
Amigos Compadi.|
pitanga es estas duas linha solmenti par li dar a mihas| nouticia eu v commo D Deus quizer eu livi muito
mal i mal| Compadi pitanga eu estou tarbalhando estou ganhanno.| 527 pur hora mais da par eu liva Deis
mil curzeiro pu| meis Compadi pitanga u s simhor pordi Agentar| podir farzer a miha veis Detar .que
mando| Dinheiro nesti 60 dia eu mando lenbansas A commadi| Almerinda i a tou seu persoal . muita
linbança A doão| sim p Compadi u simho puder pegi na mia caza| com eu mandar Dinheiro
sim
Compadi pitanga| farsa armiha veis u que j jetudis dei que nois| Aceita tudo jetudis firgou entega Au
simhor.| i A compadi farsa um tudo purmin detas que nois| ten tempo par Acerta tudo s u simhor min
esqeiva| i mandi dizer com vai di s saudi u simho i toudo| eu não tênho tenpo parmada vou terminnal
par não li.| Aburecer nada mais du seu despezado Amigo Compadi|
Antonio Fortunato da Silva|
O compadi neti 60 eu mando Dinheiro cempi poquri|
mando i passi 1 t 1 teleganna|
<viri u lado du| papel|>
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Conpadi pitanga vou farzer|
esta Duas linha| par u sinpi ir| Alenbanno di min|
Conpadi pitanga| eu estou enpergado| ni umma gandi| firmas milhor da| caspital di São Paulo|
Conpadi pitanga| u sinhor b boti| umma bença nu| teis menino|
umma lenbarnça A| minha Conmadi|
Almerinda|
conpadi pitanga di| o outar vezi eu lir| esquevo par u s sinhor|
Antonio|
[fol. 1v]
nada mais du|
s seu Depezado ciraldo|
Amigos compadi|
Antonio Fortunato da Silva|
o o olilhi conpadi eu| tarbalho sol A noite eu|
pergo 6 A 4 da menheã|
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Sim conpadi diga A joão di| macianno que eu jar estou| na firma cozipa a quilonbo| min tanfiriu|
par A cozipa i min pagou| tudo direito eu conpadi| pagou Agora 22 mil corzeiro di| Abonni i di
esperiença| i a vizo bevi sim conpadi| eu vou li mandar Dinheiro| ni novembor nu dia 20 a 30| podi c
por cura nu coreos|
Sim p conpadi u sinho| jar largou di birmcar mais| dilinna i dêrza mandi| mim dizer conpadi eu| estou
com muita vontadi di| cormer Aquela furtas| B Boa i gostoza u simhor| jar sabi nada mais du ceu| C
Ciraldos Conpadi que er u|Antonio Fortunato da Silva|
Sim Ce João Pitanga|
AC Zacarias Felix di oliveira|
Riachão do joacuipe|
Fazenda Pau di colher|
Baia|

Antonio Fortunato da Silv|
Jardin Marieta Vila dos|
Remedio rua 70 número 120|
lapa São Paulo|
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Pau di guelhir 21 di dizembro di 1951|
Prêzado João Deus e saudi e| féliçidade em traçardesta linha| que enviu em resposta da tua| linda carta
[.]|

João Deus quizer está| civido pesso a Deus que| vivá inpaz com nois|
i nada mais do séu| crº e futuro sogro|
Firnando José di Oliveira|

Ilustríssimo Cenhro|
João Carneiro di Oliveira|
C. Fazenda Amargozo|
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Campo alegre 25. di 2 . . . 1955.....|
Adeus Prezados qumnhados|
Saudasão sim Juão nois Cegemos| Empaz grasa adeus sim Juão eu| Comprei 8000 tarefa deterra i uma|
Comprei uma vaca [.]|
Nada mais dei lembransa a| Comprade pedro i agusto i atodos| que pergumta pormi Juão eu| vou no
mes di setembro com| Maiazinha vou terminar aseite| u adeus di seu qumnhado| que e Gildasio di
Oliveira Rios|

[fol. 1v]
Juão Carneiro|
di Oliveira|

Illustríssimo Senhor|
João Pitanga|
Carneiro S. Fazenda|
Amargozo|
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Campo alegre 23 di abril di 1955....|
Prezado qunhado|
Pegei na pena para dar as minhas| Nutias iu momento obeter as suas|
Juão nois xegamos em paz| Adepois foi que eu levei uma| Estrepada que pasei 45 dias| Parado sem
saahir pra quato| Neum mais ja estou milhor| Juão vose manduo dizer que| Datiu tinha vendido a
galinha| Olhe a galinha não e dele iu| Frango branco i outra galinha| tabem não e dele mande dizer|
como vai a noca galinha| Di rasa com os pintinhos| Juão dei muita lembransa| aseu fernandes i todos
deles iu| Pessoal di Juse virgino Juão| mande mi dizer si ideblando| Esta caminnhdo davanir ja| Cegura
nagete ilevanta vuo| terminar aseite um adeus di|
Ceu Cumnhado que Gildasio di Oliveira| Rios|
<desqulpe as tintas|>
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Brazilha Goais

21 di Novembro 1959..|

Compadre Juão o fim duas linhas| E so pidindo votos adeus a lhe emcontra| gozando saude
com todos seus|
Compadre quando eu xegei a em brazilha| quaize moro gastei muito mais fiquei são| Grasa au bom deus
Compadre eu não vou| Agora porque estou trabalhando com um| Patrão muito bom mi dar toda
comfiansa| Sim compadre como vai ideblando itoiu i| Madalena ja estão bem sabido não e| [.]Diga a
compadre ogusto que eu ja escrivi| A ele i ele não mi mandou dizer nada diga a| Ele que mande me dizer
si ja cazou| Diga aele que dexe pra quando eu xegar| Compadre diga a Juão nasimento| que brazilha e
iluzão i so vem quem não| sabe dei muita lembransa aele|
Nada mais lembransa atodos|
que perguntar por mi|

Aseile um adeus du seu|
Compadre que e|Gildasio Oliveira Rios|

Para ser emtrege|
Ausenhor Juão Carneiro|
di Oliveira|
S [.]u Fazenda Amargozo|

Gildasio Oliveira Rios|
Brazilha Goais|
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Camacari

3 - de Dezembro 73|

Caro Amigo João|
Encontrei a Safra de ferreiro| uma de 360 cruzeiros e outra por| 200,00 cruzeiro uma sendo Nova| e
outra já uzada todas São| grande comprei a de 200,00| Vou receber dia -6 - de Dezembro| Sexta feira|
Nada mais Lembranças pra| todos|
Assina Jacob de O. Matos|
Illustríssimo|
João Pitanga Aos Cuidado de|
Maria da fé oliveira Matos|
Fazenda Malhada do Licurizeiro|
Fazenda Amargoso Municipio de|
Riachão do Jacuipe Bahia|

Jacob de Oliveira Matos|
Jardim Campo Belo.|
Camaçari Bahia|
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Fazenda Tabua

23 de Março de
1963|
saudações|
meu Prezado compadre João eu avizo au senhor| que não e esquisido
di mim e alimbrado| e
envio li estas duas Linhas dando as minhas| nutisia e u mesmo tempo saber das suas e de| todos como
vão todos bem [.]sim eu vou com| saude grasas au nosso bom Deus so não| estor melhor porque estor
um pôco triste subi| que minha avo e Falicida mais me comformo| porque e ordens de Deus se nós
pudesi da| vida nois dava afim de tudo u sinhor dar| Lembrança a Pedro e a Françisca e a Augusto| mais
tatá: Lembrança a meus tio todos| aseite u meu a deuzinho de longe que não| pode ser de perto comadri
Almerinda bote| uma bença a Antonio [.]e au os otros| mininos|
pesso desculpa nesta [.]mal|
Feita Lenhas aqui Fica|
seu compadre que li estima|
Jezuino Carneiro di Oliveira|

Ilustríssimo Senhor João Pitanga |
S. R. Fazenda amargozo|
Chapada Riachão do|
Jacuipe|
Bahia Aus|
Cuidado com espesial Favor|

Jesuino Carneiro de Oliveira|
Fazenda Tábúa Pintadas|
Ipirá Bahia|
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São paulo 10 de 9 de 63|
Caudação|
Conpade pitanga eu jar li| mandei 2 carta i do Senhora| eu So Resibil [.]uma|
Sim Compa<↑de>li esquevol esta duas| linha so li inviando lebransa| au senhor i a Comade|
almerinda.|
[.] Conpade o Senhora pase uma| bensão ni antonia i nos [.]| utros meninos|
Vou termina|
inviando lenbransa A todos|
Nada Mais do Seu Conpade|
que E Lazaro|

Senhro PITANGA|

M.P.|

Lazaro felix de oliveira|
RUA AVENIDA MOFARRES Número 971|
VILA LEOPOLDINA SÃO PAULO CAPITAL|
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Bela Vista 21 de Março di 1955|
Prezado Irmão ADeus|
João o fim destas doas linha e| para saber de Zacarias o preço das| tabôa de Vavá e se for di 1000 para|
cá me traga duas duzia que quando| chegar nos acerta e estou esperando| segunda feira como nos
tratemos| que já acertei com os oficial para| fazer as porta aceite lembraça de| todos daqui Nada mais do
seu| Irmão|
Manoel Carneiro de Oliveira|
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Baliza 25 de Março 1963|
Prezado Irmão|
ADeus de longe eu e todos estamos| com saude e não tenho tenpo para| nada João eu fasso tenção de
aparicer| por tá lá nos quinzes dias Erismar| esteve muito doente mais vai com| bôa melhora Nada mais
do| seu Irmão que lhe Preza|
Manoel Carneiro Oliveira|

Illustríssimo Senhor|
João Carneiro Pitanga |

S. Fazenda Amargozo|

Manoel Carneiro|
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Baliza 22 de Dezembro 1967|
João o fim desta doas linha e somente| para voce falar com os menino que venha| para dar uma asinatura
da casa do Ichu| que vendiro e precisa da asinatura de todos| e venha de ano novo que estamos
esperando| eu e todos estamos enpaz graça Deus e| Nada Mais do seu Irmão|
Manoel Carneiro de Oliveira |

Illustríssimo Senhor|
João Pitanga Carneiro|

Fazenda Amargozo|

Manoel Carneiro|
Oliveira|
[fol. 1v]

rimitente Gildasio di oliveira|
Rios|
con Respondencia Cotural di|
Campo Alegri|
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Campo Alegri 25 di 2 - 55|
Saudacão e Prezado|
Irmão us João pitanga e todos us| meus Irmao eu pego na minha| di minu ta pena para mandar as|
minha notisia que cehgri entais| graga a Deus e estor enpais| ate hoji i todos e daqui e como| vais vosseis
todos espero que todos| esteji enpais João diga us menino que| eu não esriviri por que não tivi| tempo
por que us porotadro não| podia espera e der Lenbranca atodos| da nobri caza e a vrizinaca todas| que a
cete as minha resordão i| manu que a cete um abraso e comadri| Almerinda e e compadri Pedro i
Augusto| e Vass[.]e vais Lenbranca que gildasio| manda para todos e voscê entrege este| bilete a datinho
e não poso faszer| mais linhas e var mi descupando us erro| que e sua Irimãn que lhi qur| bem
Mariazinha Carneiro di Oliveira|
<conpadri Pedro que deti uma benca en davail e tambem a ceite| um eteno a Deuzinho di longe que di
perto não posso dizer a| [.] isar e der lenbranca a seu Fernado e a dona ana>|
[fol. 1v]

rimitente Gildasio di oliveira|
Rios|
con Respondencia Cotural di|
Campo Alegri|
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Campo Alegri

9x4

55|
Caudacões e|
Prezado irmão Joãopitanga a rescibri| a sua amaver cartinha no dia 3 deste| e nas mesma linha vor lhi
responder que| esto enpais graca a u bom Jeus e vor lhi| dizer que as galinha que eu tem aí e| a que q
<↑?> foi de brenadete que esta com us| Pintos e a otra e uma preta e um| frangro branço é iu [.]i uma a
elhe| foi uma pequena e você pitanga tomi| comta de minhas galinhas i minha| Porqua que eu vor no
fim dos| Ano si Deus quizer e vor passa os dias| com vosseis todos us meus irmãos e| com incidos
[.]voceis olha aminha| Mandioca que eu vor ajudar as disman-|xa de voceis todos e por fim vor terminal|
com Linbranca e abarco a todos us| Meus ermãos e e dere Linbranca a dona| Ana e seu Frinado e todos
conheicido e| tambem reseba Linbranca di Jildasio| e todos da que manda e [.]Nada mais| da sua erman
que lhi priza de coração| e um abraco forti in comadri almerida e| a nanu e por fim Adeuzinho de longi|
que deperto não posso traizer|
qui e Mariazinha Caneiro di Oliveira|

Ilustríssimo Senhor|
João Carneiro de Oliveira|
S. Fazenda Pau di Culhe|
Au Codado do Senhor|
Dimas fertas Riachão|
de Jocuipe|

Remitente Maria carneiro de Oliveira|
campo Alegri|
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saudasão i felisidade que eu dizirjo a| todos compade pitanga aDeus| o fim desta linha i somen|ti a li
dizer que estamos| comos Deus ê silvido| compade dezirjo saber da sua notis| di todos eu não sei que
dia| apareco Deus ê quem sabi vom |tadi eu tenho muitas mais não| poso andar montado poso|
compadi eu tou mi achado| doente não poso sair dei muita| lebranca a comade almerinda abencoi| os
mininos todos lebranca a irmão| i a todos que alembra de mim todos| meus manda muita lebranca i| vou
terminal com sodade comade meu| receba o meu Deus di longe que de per | to não poso comade eu não
escrevi| pra sinhora porque não tive tenpo| mais mando o meu coracão trepasado| de sodade comade si
Deus nos der| vida i saude eu vor lar no fim maio|
si Deus quezir pra concolar meu coracão|
nina|

[fol. 1v]
João pitanga|
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28 di janeiro di 19[.]8|
Illustríssimo Senhor João Pitanga Carneiro|
Desejo-lhi mil felicidade em| conpanhia Etc Faço-lhi esta carta| pidindo-lhi a Vossa Excelentíssima
Senhorita| sua irmão Ana em cazamento cazo| seja do Vosso gosto responda-mi|
para eu ficar cienti|
Sem mais peço| Vossa desculpa-mi do meu| atrivimento que entiramente| ao Vosso dispôr i como
criado é| Respeitadôr|
Roque Carneiro di Oliveira|
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Fazenda Carrancudo Municipio di Mairi 2 Setembro di <↑1955>|
Destinto Amiguinho..|
João Pitanga Carneiro.. Beijo-ti ausentimente|
Ave ceja Deus com-tigo em todos os momentos da| tua vida que a vijem santiszima derramais la du| alto
seu as maiores felicidades sobre a ti i todos| que ti sercam: então meu queridinho como passas bem| não
é rial eu vou passando como que Jeus e sîntindo| e numeros as saudades das nossa paslestar.. formidavel|
afinal não sei que dia ti veijo Deus é quem sabe| O finalizo abrasando todos du Amiguinho |
sincerio... sim Pitanga eu estava fazendo tenção| di ir la nu meis di Outubro mais eu não poso que|
estou fazendos rosa... qui eu ainda não comprei| trera ... eu faso tensão di ir la nu meis di janeiro|

[fol. 1v]
Bom Pitanga si você [.]não vendêu u|
Jumento não tem que vender que eu|
vou mandar burcar nu meis di Cetembro|
lembrança para voce i lembrança esmerinda| i lembrança Ogusto i lembrança Pedrinho lembrança|
luizinha que é para esmerinda dar a ela i 1 apreto| di mão..
lembranca a Anna i angelica manda|
lembranca para esmerinda i todos.. i Filomena emvia| lembrança para esmerinda i todos da bôa [.]caza|
Nada Mais du seu amiguinho queridinho| Salomão Furtunato da Silva.. quera desculpar porque|
eu escervi na carrêira|

Remetente|
Salomão Fortun<↑a>to da Silva|
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Carancudo 19 de julho de 56|
Illustríssimo Senhor João Pitanga|
Dejiso que esta linha va li emco|ntra gosado saude i filicidade com| Todos sua familia i eu vou
vivando| Com saude grasa a D[.]lovado| Seu Pitanga a ricibi sua carta i| Fice siente de tudo que nelo
eci[?]va | Nela e ci vio [?]ove agora e nos não| Apaltam nada de mantinto de caroso| ci Pitanga [.]cando
vocer vendir a| Taba mande u Dinhero por tio| Sinezio [.]mas e termino com| Limbraca|
Lauerncio Pereira Lima|
Manda mita limbranci|
Para vocu Pimtaga|
Salomão Futunato da Silval|
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Rodiador Bedor do Catrea 29 de Aosto <↑de 1956>|
Prezado queridinho e Amiginho| João eu faco estas duas lihas comen| te Para da as mihs notica| ta
xegada oczião do do di<↑n>hero| Eu mando proguntar se xa vendo| As tabaua se Manoel vendeu| Alan
i vcer mande u dinhro| Eu não poco il purargora| Por que eu to cu[?]dano i roca| Eu poco i la pa
Janero| qi mande breve mandi u|
Diharo|
termino Cmo Lembranca|
João Pitanga Calnero|
Lembranca Al<↑m>erida Liouatina|
manda Lembrnca dona Almerida|
Salomão Fortunato da Silva|
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Distito Mairi

|

Fazênda Carrancudo Em 24 di Maio 1956|
Quridinha Amiguînha Amerinda|
As minha saudaçãos|
faço voto a Deus quê estas duas linha| vai lhi encontrando gozando perfeita saude| Amerinda as horas...|
siliçioza da minha vida que pêgo| nu meu radio lapes para ti.| ênviar-l as minha noticias i di todos| mêus
estamos <↑com> saudê garça nosso bom Jeus| vou treminar enviando <↑lembranças> para voce i
tambem| muita lembrança <↑a> Pitanga lêmbrança Ana i| muita lembrança Augusto i tambem a|
Pedirnho [.]2 bençao nus meninos|
Roza branca|
da Bahia|
Ramo|
verde|
e sperança|
Aceite|
di sua querida|
saudades|
e muita lembrança|

leta A ê leta|
querida foi a leta que|
Deus Deixou quem não|
ama a leta A não|
ama a nosso sinhor|
Desculpe os eros que tem|
i tambem as falta di saber|

Angelica Pereira da silva|
< Resposte mi esta Carta ja ouviu Destinta|>
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Fazenda Amargoso em Riacão|
do jacuipe
11 de 1975|
Minha mãe como vai| a cenhora i u meu papai| eu aqui vou enpais| já fiz u alistramento| falta a
endinlidade e a carteira| proficional|
minha mãe eu vou <↑enbora> esta| cemana não tem dia marquado| pra eu ir enbora| mãe receba esta
<↑tão> grandi| lembrança do ceu filho| Antonio que feis esti bilheti| com uma magua nu| peito com
vontadi di ir| enbora|
i nada mais do ceu| filho que não esqueci di| lar que é Antonio Carneiro|
di Oliveira|
minha mãe que é Almerinda|Maria de Oliveira|

[fol. 1v]
lembranca a todus que| perguntar por min| e nada mais do ceu| filho que é Antonio Carneiro de Oliveira|
um Abraço pra todus| vai um verço| ci eu fosse um belo| pascaro [.] que podesse avoar| eu já cei que eu
estava| alegri todu dia eu estava|
lar|
vai um vesso pra Hildebrando| quando eu alembro do meu| irmão que saudade que| mi dar quando eu
fui| eu ti levei quando eu| vin pra ti buscar|
um vesso [.] pra u meu pai| quando u pai chama u filho| mais que ele atendera| ele dis vamos meu filho|
vamos pra rosso|
trabalha|

Antonio Carneiro de Oliveira|
pau da lima Salvador Bahia|
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saudacão São Paulo 27 di Abil di 63|
Perzada querido estimado|
Commadi Almerinda Maria di| Oliveira commadi u destas| duas linha ir solmenti par dar| as as minha
notiça ir nu memo| tenpos eu salb salber da suas|
tombem commadi commo vai| A cinhora di saudi com ceu| filinhos eu dejeijo A saber| commadi foi a
maor Aligiar| que eu tivi na mia vida comdo| A cinhor min esqueveu Ate hoje| eu tenho Aligiar sin
commadi| eu peço A Deus quelidei saudi i felicidadi| A cinhora A toudo ceu persoal|
commadi deiti umma [.]Bença| H Hildebandor i ni pitico i ni Dorinha| i ni marqurlinno sin commadi|
diga Au meu compadi| pitanga que eli tiri u retator| deili i da cinhora i min mandi par| eu reveal eu
revelar par cando| eu for eu levar|
viri u lado du palpel|

[fol. 1v]
sin commadi Deus lommi| comta da s sinhora di ceu| filihos i di nois toudos|
A cinhora Dicurpi| us erro que eu esquevi| A noiti|
Vou terminal com|
muita saudadi|
nada mais Du ceu|
Depezado compadi que er|Antonio Fortunato da Silva|
<A carta er di Abil eu errei B botreio| março|>
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Fazenda Baliza|
em Candial|
Alou Alou mãe e pai|
aquele abraço.|
Desejo que esta carta| lhe encontre com muita| feliciadade pra senhora| com todos.|
mãe como passou| de domingo pra car.| eu passei [.]bem| graça ao nosso Bom| Deus.|
Sim mãe o papel| grinal eu já cortei| todo já fiz um| bando de flor mais| não deu pra fazer| o que tia
Elizabete| queria e comforme| que eu vou pra lar| conforme se comadre| Irailde for mais eu| eu volto
com ela| Nada mais da sua|
Filha
Doralice Carneiro Oliveira|

[fol. 1v]
Mãe dei Lembrança|
a todos da casa |
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Fazenda Carrancudo
25 de Maio de 1956|
Destinta ! Amiguinha
Amerinda|
Beijo-ti Auzentimente|
Aves çeja deus com-tigo em todos| os momentos da tua vida! que a virjem| Santiszima derramais la do
ato do çeu| As maiores felicidade çobre a ti i todos| Que ti sercam!|
Então minha queridinha como passas ben| não e rial eu vou passando como que Jeus| sintindo enumeras
as saudades das nossa| palestar formidavel ! Afinal não çei que dia| ti veijo deus e quem çabe... A
finalizo| Abarsando todos da Amiguinha|
Sinsera|
Aceite lembarnça minha i de todos meus| enviando lembarnça a pitanga i a ana| e a Augusto i a P
pedirnho i tu da| um abarço ni ana 2 bejinho ni Antonio| i 4 ni idebarndo. Sim diga Augusto que deus| e
di da a ele uma v noiva bem bonitinha|
Nada Mais da tua|
Amiguinha Filomena pereira Silva|
<e Sim vou mi caza no dia 23 di junho. Quem puder vin venha|>

Excelentíssimo Senhora|
Amerinda Carneiro de Oliveira|
S R Fazenda Amargozo|
Riachão de Joacuipe Bahia|

Remitente Endereço|
e Filomena pereira Silva|
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Fazenda Baliza 23 do 9 de 76|
Prezada Tia Almerinda|
Dezejo que esta Carta li enconter gozando| Saude juntamente Com todo da dinga| Casa aqui estamos
todos com saude| graca ao bom Deus sim lia | Eu li escrevo para li pedi Comadre| Doralice para ficar
mais eu ate no| dia 2 a te pelo amor de Deus que| eu tenho tanto trabalho que eu não| Poso fazer olhe
tia não mi falter| e para ela me ajudar eu arumar| A casa que eu não poso fazer so| Ai mãe manda li dizer
que ela estar| Andano doemte não estar podemo mi| Ajudar nos trabalho e eu não po s o| Fazer sozinha
Erismar e mesmo que eu|estar so se eu pudece fazer sozinha eu| não mandava li abusar a Senhora| eu e
para fazer toudo Quantos| Trabalho e meu e eu não estou emi| A olhi tia não mi faltre pelo| Amor de
Deus nada mais da Sua| subrinha que não li esquece que|
e Iraildes Carneiro de Oliveira|

[fol. 1v]
olhe tia eu não me| Aqueto hora em uma| e costoramo o dia entero| Pai manda Lembraca para a|
Senhora e eu peco que mi| bote uma benca de Lonje que| de perto não posso dar| e diga a tiu que me
abmcoi| dei um[.]bejinho em Andre|

Para ser entregue a|
Tia Almerinda Maria de Oliveira|
Fazenda Amargôso|

Irailde Carneiro Oliveira|
Fazenda Baliza Candial|
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Prezada Madrinha Saúde|
Ao fasér deste estamos com| Saúde graça ao bom Jesus|
Madrinha fale com Joazinho| que ele aparece
que Aulerio| estar lutando com mandioca|
aquir fica sau Afilhado|
que é|José Joaqin de Oliveira|
Madrinha Almerinda dri|
um abraço em nenga i Andrade|

José Joaqim|
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campo Alegri

9 x 4 x 55|
Saudacõis e prezada|
irman nanu como vai de caudi eu| vor indo como formi deus e civido| longi di vosses todos que eu não
sir| si estão com caudi e pabem não ser| se voces lenbra de min eu nuca mis-|quis de voceis num dia e
nunhora| ana voce de um abraco e dete omabeca| ni debrando e abraco en toda as minha| amigas que
ainda selinbra de min| Deus der us bom tempos para nois| todos e com vão de bom tinpo ai e vor| lhe
pregontar si niqinha ja se cazor ou não| e quando você miescrever mande dizer i| di ga aninita que elha
cando farzer u| vestido d davani que fassa bim| forgado que e lha esta gorga i esta| quzi rastando e esta
pujando a jenti e| levanla e voce comdri ana var midescu[.]| nado os ero que tem e resebra Lenbran|
que e a sua irman|Mariazinha Carneiro de Oliveira|
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Salve Hoje 7 di Abril di 1977|
Aseite Abraco da comade|
Comadi eu sinto mal esta auzente da sinhora e seu| pôvo saudacão i feliçidadi pra a senhora i todos da
casa| o fim desta duas linhas i só a lhi dizer que estamos| com sauda grasa au nosso bom deus| eu itodos
meus estamos alegres mande| dizer como vai a senhora com todos seus pra eu| ficar contente comadi a
qui as coiza esta| feia esta sico e la esta chovendo? Comadi fasso| tenção de i lá breve se: Deus quizer
sim| comadi Merie comadi Zulmira t teve criança| duas meninas e uma morreu i comade Raimua| i
Regina i Francisca tudo môça|
Vou terminal com codade i abraço|
da comadi que preza lembrança|
pra todos|
Nina|
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Fazenda Queimada - nova|
3 dos 3 77 di maço|
Mais um dia di aligria| que eu pego na minha| caneta para dar as| minha noticia|
Como vai dona Almerinda| Com todos bem|
Eu desejo muitas felicidade| para todos|
Eu a qui como despresada| Vou indo empas com| todos meus|
Eu a qui tão lonje| cintendo Saldade di todos| Dona Almerinda muito| O brigado pelos os quiabo|
mando-lhi este pimentão| para a Senhora|
fali com Antônio| qui si elê pode vim| a qui hoje como cem| falla que e asunto do intereço|

[fol. 1v]
deli Dei muita|
Lembranca a Comadre|
Doralici|
I a todos da casa|
Doma Almerinda deixi| Maria do Carmo vim| a qui um dia com| Antônio qui eu tenho| uma coisa
para elá|
fim|
Para ser|
entregue A|
Dona Almerinda|
di Oliveira|

Zenilta|
Bispo Oliveira|
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Fazenda Viva Deus 3 di Agosto di 70|
Saldação Conmadri Almerinda|
ufim desta duas linha e Sol| mente para lhi dar as minha| nutisa i no mesmo tenpo| Salber das Sua
commadre| eu mais todos meu Vou| indo- eu Vou sempre andano| sempre duentada commadre| Aseite
uma Bensa de Raque| e dos menino conmadre| eu estou com muita| sodadi da senhora si| eu fosi um
passarinho| eu dava um avoio i ia| liver Vo terminar| in viano lembransa| pra siora i compadri| Pitanga
nada mais da|
sua conmadre|
Z Zulmira Sanpaio da|
Silva|
Agora e otro Asunto| compadri eu quero que u sior| mi in manoel da jiboia mi| fazer um
gardaloisa Bem feito|
4 vidro [.]i u sior mandi Viri|

[fol. 1v]
por Manoel Virgino nada| mais do seu Amigo i| compadri Antonio CarneiroOliveira
Vai um Ferro| Para o seor Fazer| otra levanca com 7| Palmo Vai 10,000 cruzeiro| da otra que Veio|
eu Peso que u sior não| deixe manoel Virgino| Vim sem u gradloisa <gardaloisa>|
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Fazenda Mubuca

18 do 7 75|

Sáudacão|
Querido Zezito te escrevo esta duas| linha par te resposta a carta querido| Zezito em primeiro loga un|
abraco Só te digo que te amo| toda vida amor não te esqueso| un Sigundo Zezito Hejé fez um| mêis e 8
dias que te vi de lonje| presizo te vê[?] de perto eu tenho| vontade de te vê[?] de perto não| Sé[.]quando
eu te espero ainda| amôr Zezito e o mesmo [.]carinho contigo amôr que e a| minha vida cancigo le
esperaei no| São João não apareceo eu fique| treste você de lá e eu de cá| cada dia que pasa a lembrança|
e mais de você querido do olho| preto sombranseha de veludo eu Só| probi mais [.]você é, tudo| eu peço
que você apareça é| continunhi escrevendo par mim| que eu continunhi par você| Querido José Mindes
de Almeida| Querido fiquem bastante alege| recebe a Sua carta consigo| asim ti amando Querido Ti
amo| amor?|
Nada mais da Sua|
Querida Tá o que|
Ana Helena Cordeiro de Santana|
páz é amor?! |

Para Ser intregui|
A Zezito|
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Fazenda Cabana Ichú

Bahia 22 . 10 . 76|
Saudação|

O inicio desta duas linhas e pra dar minha noti-|cias e quero saber das Suas querido Zezito| estou com
muita saudade de você Zezito você deichando|pra vir depois das eleção você mi mautrata de| mias eu
preciso que você encurte| esta data olha Mãe estar dizendo que vai freta| um carro mais um rapaz para
vir par sear| mais eu estou vendo a convesa que ela| vem iu eu estou muito triste que Sei| que vou fiça
com isso eu tiro de ela| vim eu eu fico com a <↑a> turma eu| não quero fica eu quro vim|
Zezito com vai Jurandy pelo aqui| Vai bem mi responda.|
Dei muita lembrança a quem proguntar pro| mi uma destancia feze Sa[.]|
Dei lembraça a Dona Dina diga a| ela que e com muita Saudade da qui| e com Saudade
que [.]recordo meus pasado e| com vontade de chega os relembralo.|
Quem ama nunca esqueçe e qum|
esqueçe nunca amôr este é o mais certo|
Eu cei que não vou mesmo nesta resa pero| o que eu estou vendo. eu mi conformo antes| que e o mais
certo.|
mais asim mesmo eu Só não revolto| porque e palavras de <porque> e de Mãe mais esso mi
adoe-| si. eu não vim|
Só mi conformo em chorar.|
aqui fica a quelá de Sempre|
que Se chama.|
Ana Helena Cordeiro De Santana|

[fol. 1v]
O resutado e sorir pra não|
Chora|
mais eu Só mesmo a de|
Sempre|
pasaje que mi faz sofre|
e esta|
Só acredito em primeiro Deus|
e Sengundo você e mais nenquem|
e concigo assim oudo Tempo|
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meu amôr aceite meu coracão. |
meio vivo meio morto para findar minha|
carta|
eu pesso que corte este cabelo|
ente de vim pro favor|
de meu coração.|
o Beijo na boca e forte forte pode ate|
mata prefiro morrer evenenado não|
deichar de ti Beijar|
Não Sou batom mais|
Só queria anda nos teus|
lábios|
Ana Helena Cordeiro De Santana|

341

Carta 56
AAHCS. Documento contendo um fólio. Papel almaço com pautas. Há rasgo no canto superior esquerdo.
[.]bana Ichú Bahia

1,1,77|
Saudação|
[.]querido Zezito são as|
[.] feliz quando pego na caneta para| dar. Minhas noticias au mesmo tempo
obeter| as Suas Zezito com foi de pasaje de ano Novo| todos bem. Aqui todos bem graças au meu| bom. Deuz.
Zezito quando você vi traga um| retrato da lapinha para a gente ve que| nunca vi[.] e Deseijo vir Sua lapinha|
zezito você fale com Raimundo que eu| Botei este nome na pasta para ele desman-| cha que ele não trabalha nem
que Seja| um minuto [.] tem trabalho para ele.|
Peço a Deus que Seija um ano|
cheio de felicida paz amôr tranculidade|
para todos|
Nunca esqueca de mi lembra|
Que eu nunca lembro de ti esquecer
um forte
um quente|
um Suspiro felicidade|
Zezito eu estou esperando neste que voce venha|
finalizo com o nome de|
Sua querida que nem um Só|
minuto esquecê de você|
Ana Helena Cordeiro De Santana|
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Fazenda

Cabana 6,6,77 Ichù Bahía|
Saudação|

As horas que passo Sozinha desejo| esta ao Seu lado. Mas como não é| Possivel realizar meus Sonhos|
resolvi redijir-lhe algumas linhas| desijando Saber como você vai de Saúde| juntamente com todos.|
Aqui estou passando bem. Não| melhor porque não estou-lhe vendo a| todo momento.|
Zezito estou li esperando como| Sempri le esperava le desijo como| Sempre desejava.|
Quero Ser teus olho, te sequir de| perto e Ser todo certo o teu camin-|har. Quero ser teus labios. Ser o
teu| desejo. Quero Ser um Beijo Só para| te Beijar Eu ti amô amôr|
Finalizo aqui com muita Saudade| com a letra de Seu amôr| um Beijo um abraço forte|
Ana Helena Cordeiro De Santana|
LOVÉ, IS, MULTIRIGUETIOV[.]|

Para Ser entregue|
Ao jovem Zezito|
em goiabeira|

Ana Helena Cordeiro De Santana|
Ichù

Bahia.|
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Fazenda

Cabana Ichu 10, 7, 77|
Saudação|

O inicio desta Carta e Só para| le pergunta por que você não veio no| São João.|
O que foi que aconteceu que voce não veio| olhe Zezito eu não posso fica assim| ti esperando. você não
imajina como eu| estou Serra que eu mereço esta toda| ingratidão assim não pode consegui nada| de
maneira augua não acredito que| Isto Seija procupacão este tempo todo|
Olhe Zezito estou te le esperando|
Sabado olhe lá eim|
Finalizo [.]com um abraço forte|
Um Beijo|
Ana Helena Cordeiro De Santana|
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Fazenda Cabana

Ichú 24, 7, 77

Bahia.|

# Saudação. #|
São as horas mais filiz quando pego| Nesta caneta para da minha noticias| Desejando Saber como você
vai de Saúde| Juntamente com todos.|
Aqui estamos todos impaz.|
Zezito você venha no dia 13 pra voltar| teça que e diaçanto e nós vamos| pra resa.|
Olhe Zezito Si amar e viver vivo| porque ti amo.|
Vou finalizar minha carta porque minha| horas São vazia mais quando pego na| caneta pra ti escreve
chega toda minha| alegria. que o Beijo e um pecado doloroso|
Dizem|
Oh! Deus por que fez um pecado tão|
gostoso.|
Finalizo com a litra de LOVY.|
ANA HELENA CORDEI-|RO DE SANTANA! |
[fol. 1v]
LOVY. IS. BOY.
GUDE. BOY.
MAY. BOY.
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Fazenda Cabana 24

8 77 Ichú Bahia|

Saudação|
São as horas mais filiz quando pego| nesta caneta para da minha noticias.| Desejando saber como você
de Saúde| juntamente com todos.|
Zezito se amar e viver vivo porque|
Ti amo.|
Dezem que o Beijo e um pecado doloroso| oh. Deus por que fizeste um pecado| tão gostoso|
Olho Zezito eu não foi par resa e nem| pra vaquejada meu coração esta cansado| de Sofre meus olhos
triste nunca para| de chorar.|
Zezito faça um jeito de vim antes da| aquela data porque estou muito amargurada| para eu romper.|
Responda . Mi . Esta carta por favor.|

Finalizo com a letra desta LOVY|
Ana Helena Cordeiro de Santana|
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Fazenda Cabana Ichú Bahia|
Saudacão|
Ao iniciar esta carta e| Só para lé perguntar| Zezito como e que você vai| de Saude. Sinto muito| de
você eteve doente e eu| não pode-lo le visitar.| E eu foi pedir meu pae| para eu vi mais Joninha| ele mi
desse que quere| não e poder poriço eu| Já perder minha fé| de eu um dia vim aqui| paciar porque meu
paê| não deicha. Zezito mande| me dizer quando e que| você pode aparece por| Jominha pelo o amôr
de Deus que 3 meis não| e 3 dias foi 3 meis ama-| gurado par mi meu [.]|
bem um Beijo forte|

[fol. 1v]
em|
goiabeira|
Telefone 200|
526|
Zerinho|

<PPara|
Ser entre-|
gue ao|
jovem|
Zezito|>

Ana|
Helena|
Cordeiro De|
Santana|
nomero da casa|
Zerinho|
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Salvadro Mata de São João Ba - 31-maio-10-1-1|
Saudração|
Em prmero Lugra pegei Netra Çanetra Çoprade| José medis de Almedra dezejo Çei estra duas linha|
Liçotre çopefetra caude i felisdrade çoprade zezitro| Ceu Amigo Juão vai Bei de Caude i de felisdrade
Agora mado| Cabe Su Cere Vai Be de Caude i de traBalo çoprade| ze[.] zezitro Agora madro caBe
comovai u cero vai Bei| de Begria de maçina o lá zezitro Cua grata| xegu ci minha nau mas vou pude [?]
dri madro| mas madro dizre Agora Au Cero Josê ipere| ceu Amigro João dos Santos pelo u Cão Juau qi
eu| vo parala i u dinha [.] 3 Atre e u dinha 25 eu Apare-| co para A jetre toma uar pigra eu iu cero i
coprade| zizegra. zizegra u cere coprade parece [?]| zagrado comigo nau mada dize nadra para ceu|
Amigro i Croprade Ju[?] [?]|
madro LeBraca para dona dina i para meu Amigro| [.]zizegra i zezitro i Ramudro|
Coprade zezito faca u piceno favo para ceu| coprade João madra leBraca para [.] Joje i dona| lolitra i para
meu Amigro [.] Veveio i Drazi| i u Velo pai mas nadra de Ceu Amigro|
João dos Santos|
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10-12 . 92|
Elena aqui todos com saude graça| a Deus e espero que todos ai esteja| com saude tambem Elena eu
lhi| pergunto se já chigou a pozetadoria| de Esmerado porque a que este| meis chegou de muita jente e
eu| espero em Deus que a dele tenha| xegado tambem que para mi sera| alegria Olhe Elena segue estes|
50 mil se não tever xegado| a pozetadoria dele vocé da a ele e| se tever xegado vocé com este| dinhero
mi conpre 1 Toalha de| meza de Renda olhe so conpra| a toalha se Esmerado tivre| recebido e se não
voce da ele|
Olhe Elena Eguiberto manda| lhe dizer que o cazamento dele e| no dia 19 deste meis| e a voce com
sua familha olhe| Elena Jurandy estar fazendo| prano de pasar o natal aqui e| vem com mais A familha
voceis| venha tanbem para encontra todos| juntos.|
nada maís|
Ana Santana Cordeiro|
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Goiabeira
H

21 do 12 75

Saudacão|

Helena eu pego nesta canta e|

mito tirite de cabe o gi ta acoteceno| com voce gerida mu bei eu ti amo| eu sigo com u mesim cario para
voce| tudo so depede de voce eu não esitou ti| enganano ja não cei o gi pocu Fazer| com tudo ico|
Eu esitou muito nevozo não teio gupa de| gosta tanto de voce meu Deus cera gi| ceu pai nuca vai mi
compiender|
eu nuca tive votadi de temina com voce| oli Se voce gue termina e distui u nocu-|la tomi esta tiludi Se
ceu pai não ge| gi [.]voce conciga o nocu Romaci e voce| ge [.]temina com migo peri e mi responda| gi
eu não temino com voci [.]meu bei| eu co não micaco cmo voci Se voci não| gize com liliaca cua vai
um Bejo me| eu ti gero e ti adoru Dezejo te todu tipo| para noisi coveca mais todu [.] tipo e pouco| mia
gerida eu ti gero pu diceru gi ti amo| Helena eu pecizo de voci mia gerida oli Se eu| gezesi ti engana eu
não Saia de tão Loji_|

Para S en entegue|
A

Helena|

Jose Mendes de Almeida|
Goiabeira|
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AAHCS. Documento contendo um fólio. Papel almaço com pautas. Há rasgo na margem superior esquerda.

Goiabeira

25 3 77

Saudaçõ[.]|

Helena meu amõr ercivo [.]|
carata e cor par li dizeri gi| estou morendo de saudade de vociei| meu bezinho Helena olia quirida| eu
Não pocu iri lara Poqueri eu estou mito apertado gi estou| [.]cuidano da noca caza olia beizinho| Não e
curupereza gi No dia gi| eu forer lar e cor para marcarca| o noco cazamento Helena poroguer| vociei
não min erceveu poru favoru| esceva para queri eu posa leri a cua| carta e caberi daisi [?]arca noticia| e de
tudo gi esta Sei pacano com| vociei Helena Não pocu mais ficarca| cozinho eu Sinto fauta dus teus|
carinho ABC p.V. M. B.|
uilovi esceva engleisi ajeteimi franceis| mais para li dizeri a verdade eu| ti amo emi porotugesi|
L. a.T. daeri [.]ja. ou gueri|
B.

F.
Jose Mendes de Almeida|
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AJJS. Documento contendo dois fólios. Papel almaço com pautas. Há borrão de tinta no primeiro fólio.

Domingo 19 de Marco de 1906|
minha estimada Amiga i querida comadre| Firmina a deos muita alegria eu tiria| si tivessi a certeiza que
estas mal notada| linhas hia encontra aminha comadre i| Amiga com saudi no ajuntamento di| touda
nober Excelentíssima familia que para mim| serar os maior prazerris que eu averas| di ter que eu com os
meus estamos| com saudi a tê esta dauta quando| fiz esta no entritanto comadre a Sinhora| devi esta um
pouco mal satisfeita com| migo i e com sua razão que apois eu| conheico as minhas mal occa[.] que| eu
tinha feito com vosmece [?]|
como eu cei com touda certeiza que entri| nõz não ten nuvidadi e arazão di esta| com 3 ou 4 carta que
vosmece me escrevi i eu| não lhe arespondir nem uma então| hojin chegou a occazião di eu lhe|
viri|
[fol. 1v]
comta os meus pascado para ver [.]si| pur meio dessa eu posso colher as suas| noticias que as minhas
noticias ja vai| i lhi pesco as minhas desculpa que| são as minhas poucas praticas não| e pur esta
correndo di [.]<↑sua> amizadi| e que as couzas vevi toudo contrario| prisipamentis para mim porem
comadre| nóz e di viver touda nossa vida| tendo amizadi com fe endeus pur| que si e uma das pescoas
que eu estimo| a Sinhora e uma dellas pur eu não| lhe escrever di sempri como lhi escrevi<↑a>| esto
não hostra que eu não mi esqueco| di vosmece tanto vosmece si lembri di mim| eu nada tenho a lhi
dizer pur que vosmece| quando mi escrevi nada mi diz purrisco| eu nada lhi digo mas lhe dar toudos|
singuinti pur ca esta toudo no que| estava um dia mais alegre i outro| mais tristi para um bom|
emtendedor abasta meia palavras|
[fol. 2r]
Comadre eu lhe disci que muito brevi hia dar um| pasceio pur la i ainda não chegou o dia| Delmira ja tem
mi chamado [?] muitas| vez ieu estou com vontadi di hir| no dia 24 di marco no sababado si estiv[.]| com
saudi e se estiver duente vosmece| e di saber porem si vosmece tiver| Algumas viajim podi hir que
quando| vosmece chegar eu estou desculpi| as prozas que são cauzos di quem não sabi| i nunca e di
saber no mais dei muita| lembraca asenhora Rumana i Dona| Maria e Nenni e garcina e dei| um abraço em
Dona maria que as meninas manda i em nenni| vosmece Acceite um abraço e aperto| di mão que as
menina manda| dei um aperto di mão nas| meninas que eu mando aellas| toudas meninas e meninos| no
mais viri e co<↑n>tinui|
[fol. 2v]
Agora Comadre vosmece dei muita|
lembranca i um aperto di mão| A compadri Antonio que eu mando| e vosmece Acceiti vizita i um
abraco| [.]e um aperto di mão di sua| comadre que lhi estima di coracão| linpo [.] sem maldadi|
Aqui estou as Suas|
Ordem sua Comadre|
J
Josepha Maria da Silva|
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Domingo 24 di Agosto di 1908|
Excelentíssima Senhora Dona Comadre firmina| a dias dezejo lhi a milhor saudi| em companhia di toda
nober familia| que eu com os meus ficamos em paz| deus louvado fe Comadre eu aricibi| uma carta di
vosmece a 12 di Julho| i outra a 2 di Agosto i nem uma| tinha lhi arespomdido porem não| seria pur
falta di lembranças foi| pur falta di tempo qui as couzas pur| ca esta muito ruim que as aguas si| acabou
estamos carregado lonji que| não si tem uma hora di fuga| hojim e que vou lhi fazer esta caval|leira carta
para dar lhi minhas dignas| noticias que ja tivi o prazer di recibir| as di vosmece com todos que lhi são
carro| minha pezada Amiga i comadre|
viri i comtinui|
[fol. 1v]
vosmece mandou mi pergontar| si o meu cazamento ja estava para| sima porem minha comadre i
querida| dipois que as couzas pegou a correr| ruim que munca mais que correu bem| eu mi dou com
todos da caza i istimo| todas porem subre ata atrazacão| di cazamento estamos liguidado| comadre eu
hojim digo quem quizer| Si cazar si cazi que eu não quero| mas ja tevi vontadi [?] hoji| não tenho mais
vou viver da milho<r>| forma que deus me a judar que quem| não cazar tambem vivi purtanto| vou
fazer di conta que eu ja mi cazer| comadre vosmece mandou mi perguntar| como eu fui di São João
então| eu fui muito bem pur que estava com| avida i a saudi porem di alegria| não tevi mas não foi pur
não| haver alegria foi purque quem tem tristeza| não podi ter alegria viri|
[fol. 2r]
Minha querida i fiel comadre|
A jente so vem saber o que| E um cazamento e depois que dism|amxar que enguanto trato ninguem| sabi
eu tenho suffrido muitos desgosto| i so mi aquexo da minha poca| sorti não mi aquexo di ninguem|
porem a quem deus prometi vintei| não dar dirreis entritanto estou| bem satisfeita com os incombodo|
de que deus tem mi dado comadre| vosmece devi esta bem tristi com migo| mas no mesmo [.]tempo
vosmece bem| podi saber que entri nois não entra| contrariedadi eu [?] lhi amar| não tem dia i mem
hora [.]|Comadre vosmece desculpi que as leitra| estão muito malfeita pur que eu| estou com muitos
tempos que não p^go| Na penna ja não cei mais| nem [.]O que sabia|
[fol. 2v]
[?] minha Comadre vou lhi| pidir um favor [.]vosmece| fasca uma vizita a Garcina| i dei um aperto di
mão a maria| i a Nenen i diga a sinhora| Dona Rumana que mi deiti uma| benca i vosmece acceite um
abraco| i um aperto di mão di sua| amiga i Comadre que lhi estima| pelo O coracão i lembranca| di
todos di ca que m nda a os| di la
e No Mas| desculpi as pocas dig dignidadi| di sua verdadeira
Comadre|
Josepha Maria da Silva|
quem todos bem lhi dezeja|
a mesma Zifinha|
M
J|
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Domingo [?] di Setembro di 90 [?]|
minha comadre i Amiga Firmina [?]| separada como estamos i seno mi| impucivil aver pur a em mencia|
distancia mas com tudo isso ainda| mi resta pur ver averdadeira estima| a que lhi comsagro assim
obrigado| pella amisadi que lhi tenho dirijo| lhi estas linhas dezeijado lhi| uma imnumeroza felisidadi|
juntamento com a Excelentíssima família| que eu com aminha estamos sim| amenor n[.]vidadi grassas [?]|
ti [.]somentes para| dar as minhas noticias que| apais não tem o prazer di ter as| suas minha comadre
fassa mi o favor| di mi dar as suas noticias que não| mi deu mas ater hojim|
[fol. 1v]
Comadre não [.]deixi no es cursi-|mento mandi mi aresposta| das minhas cartas si vosmece não|
emtendi m[.]s minhas leitras man| di mi dizir para eu ficar| s cienti purque ja lhi mandei| uma com esta
fazim duas| i eu estou esperando no cauzo| que [.]pasca i quera mi escrever| que eu tenho gosto i prazer
quando| tenho notisias sua [.]di todos| no mais dei lem[.]compa[.]| Antonio i a todos i asseiti| um abraco
da sua comadre| i Amiga que lhi estima|
Zifinha
Maria da Silva|
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São Paulo. 20-5-77|
Felicidade|
querida Comadre Zézete e com praser| quer pego nesta pena e só para| dar minhas noticia e ão mesmo|
tempo saber das suas estamos| todos com saúde graça ão nosso| Bom Deus.
estou com muinta Soldade de você| tia Eliza manda lembraça| ela ainda lembra de você Der| lembrança
a neraldo e florasi| maria D. Tereza Erotides um| beijo outro em romário em Mª Rêis| José Augosto
[.]Hilda. olha| você já fez meus tapeti e o cento| mande-me dizer nada mais da| sua comadi que dete
Carneiro da| Silva Deinha manda lembra-| ça a que escreveu a carta.|
fin

[fol. 1v]

para Zézete|
Dete manda|

THE|

355

Carta 70
AJJS. Documento contendo um fólio. Papel almaço com pautas.

Campinas 11 de Setembro de 1978|
Saudação|
Zezete|
O fim desta duai linha e so para dar| ais minha notisia e ão mesmo tempo| saber dais sua|
Zezete nois aqui estanos todos bem| garsa a Deus.|
Zezete manda me dizer como vai todios| air que eu escrivir par dimisio e não| teve reposta todo dia
porcura e mao| tem manda mi dizer ais novidade| por air. Zezete voce teve novidade| e não mandou mi
dizer| foi você e Neraudo que foi o| padrinho de cazamento de Zifirino| si foi manda mi dizer.|
Zezete voçe mandou mi perguntar| si eu já tinha mi Operado dais| varis mais não foi a Operei para não
ter| mais filho ti asegura que eu já mi a| seguri Olha minha filha foi| emternada 8 dia mais ja tar boa|
vire|

fol. 1v]
Zezete Lembarnsia para voçe Neraudo| que eu e toto manda de um abarso| em Maria da Comçesão
Maria do reis| Jose Ogusto Jose romaro que eu e toto| e Liza e elsione e Jose Luis mada| [.]manda mi
dizer si tivero muto| mantinento|
Mais Nada|
[

Zita|
Zezete e resebri tua carta no dia| 11 de setembro da Lembarnsa a tete| e atodos que pergumtar por mi| a
zefa e seo jão e Senedi Olinda| Lilia|
Bilia Hildenbrando [.]Edivaldo| Jose Elia Deraldo manda Lenbarnnsa| Olha eu não mando dizer o dia
mas| vár aguardando ais novidadi que| berve nois tar por air si Deu quiser| Lembransa para Santinha
Bensinho| [?]ento Floriano Vava Nene Jenedir e| a Vanir mais ais meninas.|
Mais Nada Zita Lima Selva|

356

Carta 71
AJJS. Documento contendo um fólio. Papel almaço com pautas.

Zezete

Saudação|

Fico muito alegre quando pego na| minha caneta para te esquerver para dar| ais minha ntisia que são
Otima e| grasa a Deus.|
e espero que var te encontra com| a mesma.|
Zezete eu resebir a tua carta e demorei| de te esquever mais não foi nada| foi falta de disposisão|
Zezete nois estamos pensando em| ir embora en junho se deus quizer| var rezando para nosa senhora
da| Conceição para nos ajudar e var A| guardando ais novidade|
Zezete bote uma bensa em Jose agusto| são nirei romario diga para eles que| foi tia Zita que mandou sim
Minha| e de Antonio para voçe Neraldo Jozefa e| João Sinede Semir Nene Vava dica| Vani Comadre
nesinha e compadre Varditino.|

[fol. 1v]
Alixande Santenha Benzinho| e a todos que perguntar por min| Roma deraldo devaldo todos manda|
Lembransa para todos|
mande dizer ais novidade dar air|
Mais Nada da tua conhada|
que não te esquese um so|
minuto|
que e Zita Lima Silva|
[fol. 1v]
s deei Lembraça| para Sontia e fruxo-| e Aceionca e nene de| Vava e floriano e| zenita e A criançar|
para cer Entege A|
zezete|
Antonia Oliveira Lina|

<zezete>|
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Campina Estado de <↑São paulo >|
Saudação|
Estimada Comade zezete| eu resib[.]i a sua. carta| ficei muito contete de| A cioras te alebrado de| mi
sim comade eu| estou com coude graça| a meu bom Deus sim| eu depois que eu tou o| aqui e Campina
e| ja Ganhei uu nene so| sim comade deu Lembraca| a [.]compade Nerado e| a dona maria e tio agusti|
e a nide mais u espozo| e A criançar todás|
sim Comade eu mando| esta fotogafia para a| ciora mais [.]eu estava| miuto doiti mais não| deu tepo eu
tira para| li manda eu tia esta eu| mandei para a ciora pas| para Esponta u pacarinho| nu Evino|
[fol. 1v]
s deei Lembraça| para Sontia e fruxo-| e Aceionca e nene de| Vava e floriano e| zenita e A criançar|

para cer Entege A|
zezete|

Antonia Oliveira Lina|

<zezete>|
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Campinas 15 de janeiro de 1979|
Saudação|
Meu amigo Nerado|
Nerado nois aqui estamos todos| bem garsa a Deus.|
Nerado resebir tua carta vir todo| que vinha dizendo|
Sim Nerado mande mi dize quanto| qusta um dia de um tarbalhador e 1| saco de farinha e 1 saco <↑de>
feijão e 1| saco de milho e se a vaca barca já| pario e se tar vivo si e maxo uo| fima e quanto tar
valendo.|
bote uma bensa nus meninos Romario| Jose Hogusto Comceição nevi.|
mais nada [.]Antonio Silva|
Zizete Roma manda lhi pedir 1| favor e que que [.]voçe fasa que que| conpre n 6 vela e senda no per do
santo| in tesão da alma de Miro Olhe não| esquesa. Lembransa Roma Edevaldo| Derado para voçeis
Mais Nada|
Roma|
<quando chega lar da o denheiro|>
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Fazenda

Cachorrinha 9 de Feverero|
di 1978|
Saudação|
Neraldo como vai voce vai bem| desejo muitas felicidade nos| aqui estamos todos com saude| graca a
Deus|
sim Neraldo o cavalo eu ja| falei com Jose [.]bão vida ele| diçe que a gora não presta| so depois [.]que o
enbu| acabar so quando voce| chegar pra ir levar la| que ele não pode vim pusca| Nada mais [.]ais
crianca pede| que bote uma benca|
Zezete Jozina da Silva|

360

Carta 75
AMIOC. Documento contendo um fólio. Papel almaço com pautas. Há desenho de folhagem no verso

Fazenda Rancho Alegre .17-94|
querida didinha Neis|
no momento em que| escrevo quero lhi dizer que| ficamos bem graças a Deus|[.] ia senhora
com tem| passado tem passado bem| a qui todos tem saudade| de apareser air[?]| eu pesor que esta duas
linha| lhi encontra gozando saude| junto com todos da casa.| eu não lhi escrevo porquer| não tenho por
quem mandar| mais agora eu rezovir escrever| para a senhora e pessor que| a senhora mim respote|
der lembranca para| didinho didi [.]é com muita| saudade que eu que|termino com um
<↑forte>abraço|
Vire|

[fol. 1v]
A pobinha Estar quacada|
casada de p bater|
o bico na lama|
eu estou casada de|
viver que não mim vever|

para ser|
entregue a|
didinha Neis|
quem manda|
e a su ofilha<↑da>|
Luciana Matos|

Luciana Matos|
da Silva|
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Prezada Comadre Maria Inês|
Saude, paz sorte e amor|
a todos familiares.|
Ha tempos que estou com| confuzão de ter pegado|
uns pedaços de umbura-|na no pasto de vocês.|
Parece que foi robado; mas| peguei sabendo que voces|
não queria; estava perto do| corredor perto de Albertina| quando ela morava.|
Mandei Terezinha minha| mergulhar na cerca de| arame e pegar para acen-|der fogo é melhor que isca|
de gravatar. se a senhora| queria me perdôe|
Margarida Maria de Oliveira|
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Pocinho

12 de Setembro de 1990|

Querida tia M Maria Ineis| a paz de Deus esteja com| todos. tia me abençoe com todos| meus
filhos. Tia recebir sua| carta fiquei muitos satisfeita em| saber noticia sua e [.] muito| sentida em saber
que tio Zé| Pequeno é falecido, mas isto é| marcação de Deus temos que| aceitar. Foi uma grande
surpreza| em saber que Raimundo foi para| São Paulo. Quando a senhora| escrever para ele mande
lembran| ças minha <↑de josé> e dos meninos.|
Tia breve eu estou ai junto [.]| com vocês raspando mandioca.| Segue lembrança minha, José, Valdo,|
Vânia Cérgio Nem Vam-Vam| Comadre Maria, Compadre David. Zome Nem [.]| Ivete e todos daqui da
familia| aqui fica sua sobrinha que não| esquece que é Maria Lucia O. C. |
<18/12/58

[fol. 1v]
Receba um forti|
abraço de toda|
minha familia|

12/09/90|>
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Bom Fim a 22 di marco di 1906|
Amiga prazer adeus estima rei qui esta duas linha vão liacha| gozando saudi [.] vosmece i todos qui fas da
sua estima qui para| Mim e di muita alegria por fim tobem darei as minha| qui ater ofazer des ta estu
cum Saudi eu hi todos meus| Deus lovado|
Amiga parze faco li esti bilitinho co ofim di li manda as minha| notica i tobem saber da sua qui tenho
tido muita saudadi| Di vosmece qui não mi esqueco hora nihuma vosmece midici| qui via [.] bervi pacia e
minha caza i aida não veio| Mais eu tenho tido vontadi di da 1 paceo la na sua [.]caza| Eu co não vor
agora porque não poco mais di|
Agosto indianti eu vor commo sem farta nihuma| eu vor pacia no peaco si Deus quizer|
viri|

fol. 1v]
Amiga aceiti muita lembranca di qui minha mai manda| i 1 abarco aceiti lembranca qui maria i garcina
i nenen| li manda i1abarco i aceiti as minha lenbraca|
1 abraco i muita saudadi des ta di minuta amiga| qui muito li estima com todo o meu coracão|
i [.]aceiti lembraca di tia jozefha com as minina| toda i li Gea qui [.]Sifrodi manda a vosmece| i o
Senhor farnani i deiti huma bencão no muliqui| i Dei [.]Gea ao Senhor farnani[?] eu mando i mai|
N M|
Adeus amiga parze ater quando nos nus ver|
estou como sua amiga i obrigada i criada|

Firmina

Petornilha Do Santo|

Dis culpi aletar mal feita qui são coiza di quen não|
Sabi|
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AJJS. Documento contendo um fólio. Papel almaço com pautas. Há rasgos na margem inferior.

Bom

Fim

21 di

10 outubro 1906|

Excelentíssima Sinhora dona jozepha maria da Silva|
Minha amanti commader adeus pego napenna somenti para| Saber da Sua Saudi i di todos os seus i tobem
li dar as minha| qui ater esta data estu [?]am Saudi deus lovado iu i todos meu| Commader eu limando
estibilitinho mas eu acho qui vosmece esta| Muito macada [?]m migo i e com raizã purqui eu fizi|huma
acão muito fei com Sigo di eu ter aricibido huma carta| sua i ja esta para fazer 1u anno i eu aida não li der
a| resposta eu acho qui vosmece esta com rava mais eu| quero pidri as minha dis culpa i espero cer dis
culpada| ou meno huma vez i porfim nada mais vosmece mandi| Mi dizer as coiza com vai porla para eu
[.]pudri manda dizer| As [.]coiza todas ca não vai bem não vai asim não bem|
I la eu tenho tido anoticiaqui no dumingos esta muito bom| Não perciza mas qui eu li diga qui vosmece
jasalei|
viri i conti noi|

[fol. 1v]
Puristi aSunto|
Agora estu espera no huma carta di minha comadre|qui iu cei qui ella mi escrevi não faiz com eu não|
Com [.] brevidadi imbora qui esta azagada com migo| Mais mão si importi com esto não mi escreva Gea
vizite| A todos i
Por fim n m adeus estu comadre criada|
para liama i estima|
Eu

Firmina

Petornilha do Santo|
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AJJS. Documento contendo um fólio. Papel almaço com pautas. Ao meio do papel, há parte corroída e escurecida
pela ação do tempo.

Bom

Fim a 9 di Feverero di 1907|

Excelentíssima Sinhora dona Perola di vasconcelho|
Muito eu estimarei que esta duas linha va liacha com saude| vosmece hi toda sua Excelentíssima familha qui
para mim| Edi muita alegria [.] cumpahia|
Sinhora dona [.] partisipar avosmece qui eu quero| qui vosmece mandi dizer a dona maria binidita qui|
Fassa mais duas gola di corxe como [.] aquelas mesma| qui nois com premo do mesmo perco qui eu
quero| para mim n m por fim adeus i Aceiti as minha| [.] [?] i viziti atodos da caza N M|
Ficarei comadre Sua amiga hi obrigadíssimo [?]|
eu
Firmina petornilla do Santo|
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AJJS. Documento contendo um fólio. Papel almaço com pautas.

Juazeirinho 15 de Novem |
bro de 1907| Illustríssimo Senhor|
Juvenal Saturnino de|
Santa anna|
Primeiro que tudo muito| Estimarei si estas duas linha| em contra Vosmece Gozanto| amais feliz Saude
e touda| Excelentíssima famelha|
estas tem por fim dezerli| que a chei um [.] lugar que| U Dono vemdi uma posse| de terra com uma
Pequenna| Caza primcipiada e não a| cabada, um Ser cadinho| e umas 20 a 30 cabeica de|Cabra e o
Dono pidimi| [?] mil res, e em vista|
viri|
[fol. 1v]
da Caza nova para mim| acho milho negoço. quanto| o terreno e a mema camtia| so tem pior a Caza por
cer| mas pequena enão esta| a Cabada, portanto Vosmece | Apareica para ver si li cer|vi. Nada mas
tudo| ficara para nossa vista|
Aceita mias Lembranca| e de Dona e Reporta Comtou de| de Vosmece |
Ca fico ao Seo despocer| um Seo amante Criado Obrigadíssimo|
Antonio Marcellino de Lima|
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AJCO. Documento contendo um fólio. Papel almaço com pautas.

Amargozo 24 de Novenbro|
di 1951|
Illustríssimo Senhor Fernando Jose| de Oliveira o meu querido| estimado amigo saudacão| saudi i
felicidadi i nada mais| u que dezejo. i u fin desta| duas linhas vai pidino| Almerinda a cazamento| i eu
estimo a saber si e| du seu gosto i stimareis| a saber da resposta| i nada mais du seu| criado obrigado|
João Pitanga Carneiro|
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AMIOC. Documento contendo um fólio. Papel almaço com pautas.

Vaca Brava. 20 de junho de 1953|
Muito Estimado . Senhor, Antonio|
Saudaçõis etc.|
Venho por meio desta atrevidas.| Linhas. pedir-lhi á mão de vossa.| Filha Maria Inez: á cazamento.| para
o laço do mat[.]imonio. so ella É que poude conçagrá o meu amôr!| Para reconheçer á verdade: que eu
dela-| já estou certo. espero em Deus á| Nossa feliçidade juntamente á| Vossa familha!...e sempre as|
Ordens o seu futuro jenro que| Muito Estima e venera: á familha| do amor!|
Antonio Pinheiro Costa.|
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AMDC. Documento contendo dois fólios. Papel almaço com pautas. Há mancha na parte superior direita.

Fazemda Balagão 9 do 6 de 1966|
meus estimados Comadre e Compadre|
saudação.|
espero que ao resseber destas esteje| com saude. Comadre e Compadre emvio as| minhas treste nutisia por|
imfilisidade da minha vida me| acho na trite separação. fis o| pusive para viver [.] jonto| ate o dia que
Deus vimhese| buscar eu ou ele. mas foi nada| tudo que eu fazia era nada| nomca vi um coração tão|
imgrato naquela forma. não| me dava gosto nem valor|quando vio que por zuada eu| não eu n saia de
casa ele| amolou uma faca 11 horas da| noite para me fazer medo eu| me choquiei pençando que era|
por loquise mas era roindade| tanto para mim como para os|

[fol. 2r]
filhos. eu tenho tristeza por| minha trite sina de ter me| comfiado a ele e ele não foi| responsave. eu
tenho fe em Deus| que para aquele emgrato eu não| voltario mas fiquei com todos| meus filhos. nem um
não quis| ir para companhia dele na casa| do pai dele fizemos um acordo| com a prezencia do Juis para
o| pobre pisuido ficar para mim| e os mininos. para ele ainda| fico melho. mais viva Deus| eu ei de
alcançar a felisidade| algum dia com fé em Deus e| nossa Senhora eu me comformo| com as ordem de
Deus Deus vio| que não era tempo de vim buscar| nem um nem outro me deu mas| um poco de
discanço em meu| Joizo porque se eu fizese capricho| para viver com ele eu não ia me| acabar bem
porque não é moleza|

[fol. 2v]
se veve chorando dia e noite| muita vezes sem me alimenta-| tenho triteza por não viver| alegre como as
outras vive com| seu espozo mas me emtrego| a Jesus. [.]Comadre e Compadre eu não| já esqrivi por falta
de corajem| vo termina em viando Lembra-|nça. e um abraco a senhora|
nada mas da sua| Comadre que vive com o| passero sem par|
Maria Dalva Carneiro|
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03, 02, 83|
Querida Dalva|
Çada dia longe de|
ti parece para mim|
Dura ano|
Tudo Oi Dalva estar bem espero que| voce esteja com saude aqui estar| todos com saude graças a Deus.|
Eu fiz uma otima viagem deu| tudo certo com eu inmaginava eu xeguei | cinco [.] Hª da tarde na Fazenda.
Aqui|
meu amo eu inmagino com e dura a| nossa saudade cerar que vocé lembra| o dia douze eu não vou esquecer.|
Eu não viajo mais <↑?> fim[.]de semana| nois vai [.] ser ver comdo voce voltar| espero o neu amo com or meu
braços| aberto. O ceu pai viaja no di 18| não pence que eu cer eu inmagino| meu amo a saudade e grande eu e|
voce vanmu enfrentar.|
Quando me levanto pela ma<↑n>hã antes| que a luz do sol me penetre os olhos| tua imagem penetra em meu
coração|
Lembraça a todos, a você o meu|
abraço com um|
beijo|
Sinceramente
com|
Amo|
Adilson Cedraz
amo|
[.]
Tí|
Dalva|
E|

Dezinho|

Para a jover|
Lucidalva Cordeiro Cedraz|

Raimundo Adilson Cedraz|
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São Paulo 21 do 12 - de 1995 Sadasol|
de Vandinho para mai|
em[.]Premeiro lugar minha| beica mai tudo bem com migo| espero que esteha tudor bem com a| siorra
porque eu não teno noticia| da Seiora [.]tudos esta bem i madi| dese com esta a Seiora oliha mãe| eu tive
om probema qui o baracco| quiaio por cima de mi e de mirada| mais miranda Sol fiquio as pena peisa| e
eu fiqui a metade do compo peiso| mai [.]veio os rapais e mitiro depois| tiro miranda as minho pena não|
quebro por Soimte mai fico mito doedo| eu grite pela a Seinora que mi Valel| mais mai eu esto bem não
si precoupe| que eu esto com [?] e eli Não| deixa falta Nada para mi eu tombem| esto trabalhado com
miranda Nudia| que Não esta chuvedo Nois vai atrab-|alha mai miranda sente do pe mai eu| Não sinto
mais Nada mae. eu sinto| muita <↑a> falta da seiora e de todos| linbaca para todos que pergunta por|
mi mãe o que eu sinto mais Não poder| mora ai mais eu Vol trabalha para| porde compra a minha casa aí
mais| Sir fol a minha Sina eu Vol pedi a Deus| que midei uma bõa Soiti.|

[fol. 1v]
mai madi esti pugante de olio| di ricor mae fali para milto| Ligar para mi o telefone e| 011.515 - 2104|
mae fali para ele que asi que| eu comeca trabalha eu mado| diero para ele [.] vem|
Esti e o Endereco|
Rua Ricardo R RaPP|
Casa Nº 27 A|
Jardim alixandrina|
Santo Amaro|
[.] Quarapiranga|
São Paulo|
CEP 049 16.030|
FELIS NATAL PARA A SEORA Ê|
PROPEO ANO NOVO DONA|
REJENA|
eu Não mador nadar porque|
Não esto trabalhando|
Mai Não si [.] precupe que|
Asi que eu comeca trabalha|
eu não Esceco da Senora|
fali para lena que Asi que|
eu comeca trabalha eu mado|
tudo de bom|
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AHO. Documento contendo um fólio. Papel almaço com pautas. Há rabiscos na margem esquerda do verso.

Fazenda Pau de Colher|
Data 14/2/2000|
Querida filha Helena|
que a paz de Deus reine na| sua familia|
Olhe Lena ate ao fazer destas| linhas ficamos todos na paz| de Cristo.|
só eu que estou um pouco| quexoza tem dia que penço| que vou ficar paralitica| mas só Deus sabe|
estou pençando de procurar| um ortopedista em Riachão| tem um que trabalha toda| quarta mas não sei
se| trabalha por todos convenhos| vou me informar melho| e vou, procurar me cuidar| pois já faz
tempo que| estou centindo e nunca| foi ao medico Olhe|
Viri|

[fol. 1v]
aqui vou te mandar| o numero do telefone| de Carmelita| 9961-5406 é celular| Olhe Lena vou terminar|
com muita saudade de| todos bote uma bença| Ne Gil e der lembrança| a compadre Zé|
Assina|
sua mãi que não te|
esquece Izaura|
esta folhinha é seu pai|
que manda pra você|
para|
Helena|
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esquerda.

Illustríssimo Senhor|
Jose adrianno Estimo| que esta duas linha| Vai lhi encontra gozando| Boa saudi para Vosmecê com|
Todos nobri famia| Jose adriano Ofim desta| E somente lhi dizer que| Tenho uma posi de terra| de
Antonio no terreno di| sucavão eu quro a preferen|ça não Venda a nigem| sem mi uver eu quero| Ser u
comprador não| Venda a nigem sem mi| Ver mas nada|
Receba minha Recommendaca| dei lenbraca Armelina| Deite uma Bença a antonio| A quimfica Seu
criado Obrigadíssimo|
João Saturnino SanAnna|
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Estimado Tio Didi|
O fim destas é dizer que tôdos aqui| bém graças a Deus. Ai tôdos bem| não é? Vai estas a dizer-lhe que|
o negóçio de José de Bertôldo, não| deu serto que agora Tonico resolveu| ficar mais eu com a terra, e
venha| daqui prá Domingo como sem falta| nenhuma que a gente ja arrajamos| o dinheiro.|
Nada mais do subrinho|
As ordens.|
Izaque Pinheiro de Oliveira.|
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(oi amor) Dalva, |
Raimundo Adilson Cedraz|
Meu primero e unico Amor| Dalva escrevo-te para pider-te| pedão. Dalva eu não posso viver| cem ti,
mais voce axá que eu| ia progura voce outra vez para| lidar um fora com que cara| Meu amor sempre
Amei e| sempre amo di coracão.|
Voce sempre não agritita em-mi| mais agrediti em-mi porque eu| Ti – amo Dalva gando duas pesoa se|
amar nugar isquese. nosso amor| com er todo tempo não agarbor| por que agora mois pordemos agaba|
podemos amar, ou melho Na-|mora. Dalva podesemos fazer as| pazer e viver melhores momentos|
Tudo não passa de orgulho tolo| de nói dois. Agora quero humilhar-[?]| confiando em tua compreensão,
deixo-te| no fim destas curtas e sincerras linha| o meu abraço de reconciliação Adilson|
<or beijos que já trocamos selaram para sempre o nosso afeto.|
Teus beijos ficam nos meus lábio com o mesma suavidade com que fica|
num vo[.]o perfume de [?]|>
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AHO. Documento contendo um fólio. Papel almaço com pautas.

fazenda flores|
feliçida e sodacão|
prezada amiga elena boã tarde| como passou daqueli dia para| car passou bem olhe elena eu pasei| muito
bem e espero que você tambem| esteja passado Elena vou bem elena|elena aquela converça com seu
nomi| ja acabou olha as mesma converça| saiu aqui com meu nomi não vou| conta porque não tenho
tempo porque| quando jose falou de ir eu alembrei| di te escrever esta duas linha so para| te fala que eu
fique um mui tristi| quando eu subi di converça que eu| não posso aseita elena termina te| escrevedo
com muita saldadi di voçê| não vai demora nois si ver tenho| fer em deu que um dia nois torna| se
encotra para convesa u forte abra| da sua futura qonhada que e|
Bernadete Maria di Oliveira|
[fol. 1v]

para ser|
entregue|
a elena|
que manda|
e dete|

ANEXO
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ANEXO A – Termo de Anuência

TERMO DE ANUÊNCIA

Eu, Huda da Silva Santiago, na qualidade de titular dos direitos de autoria da publicação
(Santiago, 2012), tenho ciência e autorizo a veiculação e realizações de pesquisas , com
base no material editado e analisado na publicação supracitada.

Feira de Santana-BA, 15 de janeiro de 2019.

Assinatura

