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“Bonus pastor animam suam  

dat pro ovibus suis.”  (Jo 10: 11) 



 
 

RESUMO 

 

Diferentemente do que ocorre com a maioria das línguas indo-europeias, o português 

apresenta um vasto repertório de formas de tratar o interlocutor, que vai da mais íntima (tu) à 

mais reverencial (Vossa Excelência). O presente estudo investiga o uso das formas de 

tratamento em uma comunidade de prática, a Assembleia de Deus, com base em 139 cartas 

escritas de 1940 a 1986 ao pastor José Alencar de Macedo, que difundiu a igreja pelo interior 

do Ceará e região fronteiriça com o Rio Grande do Norte e a Paraíba. Partindo do pressuposto 

de que as formas de tratamento codificam as relações entre os interlocutores, mas também 

estão sujeitas a variações motivadas por fatores estruturais do sistema linguístico, foi realizada 

uma análise em duas etapas: a primeira, nos moldes da Sociolinguística Histórica, 

fundamenta-se em Brown e Gilman (1960) e objetiva aplicar a Distinção T/V (conhecida 

também por Teoria do Poder e da Solidariedade) à amostra, identificando as formas T (de 

solidariedade/intimidade) e as formas V (de poder/formalidade) usadas no tratamento do 

pastor destinatário; a segunda, nos moldes da Sociolinguística Variacionista, fundamenta-se 

em Weinreich, Labov e Herzog (1968) e objetiva investigar quais os condicionamentos 

linguísticos relevantes na escolha dos clíticos e dos possessivos com referência ao 

interlocutor. A primeira análise constatou um sistema de tratamento em relativo equilíbrio nas 

cartas dos membros da família do pastor, mas em conflito nas cartas extrafamiliares. Nas 

relações familiares simétricas, o tratamento se faz com formas T, uma vez que predomina a P2 

canônica de forma quase categórica (cartas de irmãs) e a P2 canônica em variação com você e 

formas da P3 (cartas de cunhados); nas relações familiares assimétricas, o tratamento se faz 

com formas V, sendo o senhor com pronomes de P3 as formas dominantes; já nas relações 

extrafamiliares, tanto simétricas quanto assimétricas, verifica-se um vasto repertório que vai 

do tu de intimidade ao vós de formalidade, sendo, porém, o irmão a forma mais recorrente de 

tratamento. A segunda análise, que utilizou o programa GoldVarb X, revelou que o uso 

alternante de clíticos e possessivos se orienta principalmente pelo princípio do paralelismo 

formal, predominando lhe (134/273 ou 49,1%) entre os clíticos e seu (226/389 ou 58%) entre 

os possessivos, o que sinaliza que, nas cartas da amostra, essas formas superaram as 

concorrentes da P2 canônica (te e teu, respectivamente). 

 

Palavras-chave: Formas de tratamento. Pronomes pessoais. Cartas pessoais. Comunidade de 

prática. Sociolinguística.  

 



 
 

ABSTRACT 

 

Unlike most Indo-European languages, Portuguese presents a vast repertoire of ways to treat 

the interlocutor, from the most intimate to the most reverential. The present study investigates 

the use of forms of treatment in a community of practice, the Assembly of God, based on 139 

letters written from 1940 to 1986 to the pastor José Alencar de Macedo, who spread the 

church through the interior of the state of Ceará and border region with Rio Grande do Norte 

and Paraíba, in northeastern Brazil. Based on the assumption that the forms of treatment 

codify relations between the interlocutors, but are also subject to variations motivated by 

structural factors of the linguistic system, a two-step analysis was carried out: the first, 

according to Historical Sociolinguistics, is based in Brown and Gilman (1960) and aims to 

apply the T/V Distinction (also known as Theory of Power and Solidarity) to the sample, 

identifying the forms T (of solidarity / intimacy) and the forms V (of power / formality) used 

in the treatment of the recipient pastor; the second, according to Variationist Sociolinguistics, 

is based on Weinreich, Labov and Herzog (1968) and aims to investigate the relevant 

linguistic constraints in the choice of clitics and possessives with reference to the interlocutor. 

The first analysis found a system of treatment in relative balance in the letters of the family 

members of the pastor, but in conflict in the extrafamilial letters. In symmetrical family 

relationships, the treatment is done with T forms, since the canonical P2 predominates almost 

categorically (letters of sisters), or the canonical P2 in variation with você and P3 forms 

(letters of brothers-in-law); in the asymmetrical family relations, the treatment is made with V 

forms, being o senhor with P3 pronouns the dominant forms; in the extra-familial relations, 

both symmetrical and asymmetrical, there is a vast repertoire that goes from the intima of tu 

to vós of formality, but o irmão is the most recurrent form of treatment. The second analysis, 

which used the GoldVarb X program, revealed that the alternating use of clitics and 

possessives is mainly guided by the principle of formal parallelism, predominating lhe 

(134/273 or 49.1%) between the clitics and seu (226/389 or 58%) among the possessives, 

which indicates that, in such sample of letters, these forms outperformed the canonical P2 

competitors (te and teu, respectively). 

 

Keywords: Forms of address. Personal pronouns. Personal letters. Community of practice. 

Sociolinguistics. 
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1  INTRODUÇÃO 

 

As expressões linguísticas usadas para tratar alguém a quem se dirige a palavra 

têm sido objeto de investigação em diversos estudos, especialmente após a consolidação da 

Linguística como ciência nas primeiras décadas do século passado. 

Nesses estudos, diversas teorias têm sido formuladas acerca das escolhas 

linguísticas feitas por uma pessoa ao se dirigir a outra, dentre elas a “Distinção T/V”, referida 

por alguns como Teoria do Poder e da Solidariedade (BROWN; GILMAN, 1960), a Teoria da 

Polidez (BROWN; LEVINSON, 1987) e o conceito de “dêixis social” (LEVINSON, 1979).  

Além disso, a descrição das formas de tratamento tem rendido trabalhos no campo 

da Teoria Literária, auxiliando a compreensão da estrutura social em que determinadas obras 

foram produzidas ou estão ambientadas e orientando sua tradução para outras línguas 

empregadas por sociedades de costumes e estruturas diferentes.  

A problemática em torno dos tradicionalmente chamados pronomes pessoais e 

pronomes de tratamento reside no fato de que há uma diversidade de formas através das quais 

se pode dirigir a palavra a alguém nas mais diversas línguas das diferentes culturas.  

Said Ali (2006 [1975]) comenta que a correlação entre os pronomes pessoais e as 

pessoas do discurso (1ª – a que fala; 2ª – a com quem se fala; e 3ª – a de quem se fala) pode 

ser facilmente estabelecida em línguas como o latim e o grego, mas apresenta certas 

dificuldades em outras línguas, nas quais uma ou algumas dessas pessoas se exprimem de 

diversos modos.  

Qualquer estudante iniciante de um curso de inglês aprende que, nessa língua, a 2ª 

pessoa do singular se designa pela mesma palavra usada para a 2ª pessoa do plural, que é you. 

Em contrapartida, ao estudante de francês é ensinado que a pessoa com quem se fala pode ser 

tratada de, pelo menos, duas formas diferentes, tu ou vous, e que a última destas, assim como 

em inglês, também se usa para o plural.   

Quem começa a estudar italiano ou alemão surpreende-se com o fato de que a 2ª 

pessoa do singular pode ser também designada pela mesma forma usada para a 3ª pessoa do 

singular feminina: Lei e Sie, respectivamente. Já o estudante de espanhol, se pretende viajar 

pelos países que utilizam essa língua, precisa saber que ouvirá as pessoas se tratarem 

informalmente por tú (p. ex. na Espanha), por vos (p. ex. na Argentina) ou por usted (p. ex. na 

Costa Rica). 

A origem de todos esses usos exemplificados acima está, conforme Brown e 

Gilman (1960), no emprego da 2ª pessoa do plural no lugar da 2ª pessoa do singular, iniciado 
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na língua latina do século IV. A tradição foi herdada pelas línguas neolatinas e se expandiu 

para a maioria dos idiomas falados na Europa.  

Segundo os autores, ao longo dos séculos, acompanhando as mudanças sociais, 

formas que antes eram usadas para denotar respeito e reverência teriam perdido seu traço 

cerimonioso e sido substituídas por outras, que, por sua vez, também sofreram 

transformações, tanto fonéticas quanto semânticas.  

Foi o que aconteceu no português, de acordo com Menon (1995) e Faraco (1996). 

Para esses pesquisadores, vós era usado no lugar de tu nas relações de respeito e/ou 

distanciamento até meados do século XV, quando começou a ser substituído, nesses 

contextos, por Vossa Mercê. Esta expressão, por usa vez, teve seu emprego ampliado a todas 

as camadas sociais, sofreu aglutinação e reduziu-se a você, perdendo o traço de reverência 

com que era usada ainda na forma plena.  

Assim como tu se correlaciona com outras formas segundo a função sintática — 

te (complemento clítico), ti e contigo (complemento tônico), teu (possessivo) —, também 

você, por ter surgido originalmente de uma expressão nominal cujo núcleo era um substantivo 

feminino (mercê), pode ser usado com diversas funções sintáticas (Você me viu? – sujeito; Eu 

vi você – objeto direto; Isso pertence a você? – objeto indireto; Sinto saudades de você – 

complemento nominal), mas também apresenta a possibilidade de se correlacionar com 

formas da 3ª pessoa — o (complemento clítico acusativo), lhe (complemento clítico dativo), 

se (complemento clítico reflexivo), si, consigo (complemento tônico reflexivo), seu 

(possessivo).  

Uma vez que você passou a ser usado nos mesmos contextos de tu, surgiram 

diversas combinações entre as formas de 2ª pessoa e as de 3ª pessoa, como mostra o trecho 

abaixo extraído de uma carta de um conhecido senador cearense à época do Império, o 

Senador Pompeu, a um amigo confidente, escrita em 1877 e publicada por Câmara (1960): 

 

(1) Dado o caso de uma mudança política, o que reputo problemático, torno a 

lembrar-lhe as instruções que deixei em suas mãos, pedindo-lhe que não admita 

a mínima modificação. [...] Se agravarem-se os meus padecimentos e ficar 

impossibilitado de comunicar-me diretamente contigo, podes dirigir-te sobre 

negócios políticos a meu genro [...]. Adeus, meu caro Sinimbu, receba 

recomendações dos meus e aceite um abraço saudoso do teu afetuoso amigo. 

(CÂMARA, 1960, p. 114 ― grifos meus). 

 

Como se verifica nesse trecho, o interlocutor é tratado ora por formas de 3ª pessoa 

(lhe, suas, admita, receba, aceite), ora por formas de 2ª pessoa (contigo, te, teu, podes).  Uma 

possível explicação para essa variação é o fato de que você (3ª pessoa empregada pela 2ª) se 
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aproximou semanticamente de tu, a ponto de as formas de um paradigma serem combinadas 

com as do outro, sem que apresentem diferenças entre si quanto ao grau de intimidade ou de 

reverência que expressam. 

Para Brown e Gilman (1960), o emprego de formas de 3ª pessoa no tratamento ao 

interlocutor, se for recíproco, aponta para uma relação marcada pelo distanciamento (os 

interlocutores não teriam intimidade entre si) e, se não for recíproco, para uma relação 

marcada pela diferença (aquele que usa a 3ª pessoa considera o outro superior em algum 

aspecto).   

Tomando como referência os dois pronomes usados para a 2ª pessoa do singular 

no latim do século IV, os autores chamam de T todo dêitico pessoal, em qualquer língua, que 

tenha o valor do tu latino (usado nas relações de solidariedade) e de V todo dêitico que tenha o 

valor do vos (usado nas relações de diferença ou distanciamento).  

No presente estudo, investigo o emprego das formas da 2ª pessoa canônica (tu e 

correlatos) e das formas de 3ª com valor de 2ª (p. ex. você, o senhor, lhe etc.) em um conjunto 

constituído de 141 cartas, todas endereçadas ao pastor José Alencar de Macedo (com exceção 

da carta nº 141, escrita pelo próprio pastor), um dos difusores da Assembleia de Deus no 

estado do Ceará no século XX.  

Todas as cartas (com exceção da de nº 076, da autoria de um católico) foram 

escritas por evangélicos que mantinham com o pastor relações tanto simétricas (de igual para 

igual), quanto assimétricas (de inferior para superior ou de superior para inferior); tanto de 

familiaridade, quanto de amizade. A amostra permite verificar até que ponto os dêiticos de 

pessoa empregados nas cartas refletem as relações existentes entre remetentes e destinatário. 

O estudo se baseia na Distinção T/V, também chamada por alguns de Teoria do 

Poder e da Solidariedade (BROWN, GILMAN, 1960) e na Teoria da Variação e Mudança 

(WEINREICH, LABOV, HERZOG, 1968), partindo do pressuposto de que as formas com 

referência ao interlocutor, nessas cartas, foram usadas de maneira variável. Embasa também o 

estudo o conceito de comunidade de prática (WENGER, 1998), considerando-se as 

características comuns aos remetentes que compõem o conjunto de informantes da amostra. 

A escolha desse objeto de estudo, metodologia e abordagem teórica se justifica 

com os seguintes argumentos:  

a) As pesquisas acerca do sistema pronominal em português crescem em todos os 

países em que a língua é falada dada a complexidade que caracteriza esse sistema e as 

múltiplas variações constatadas em todas as nações lusófonas, de modo que o trabalho aqui 

apresentado visa a contribuir com tais pesquisas; 
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b) Cartas privadas são teoricamente mais livres em relação aos moldes nos quais 

são produzidos os textos oficiais e formais, não estando seus autores rigorosamente apegados 

às prescrições gramaticais (ELSPASS, 2012), seja por não as conhecer bem, seja por causa da 

espontaneidade que se deseja imprimir no texto. No caso do português brasileiro, a 

“uniformidade de tratamento” é uma das prescrições da gramática tradicional a que os 

missivistas frequentemente desobedecem, como se verifica em (1);  

c) As cartas da amostra foram escritas no século XX, período apontado pelos 

estudiosos (DUARTE, 1993; RUMEU, 2013) como aquele em que a variação entre as formas 

de 2ª e de 3ª pessoa, devido ao amplo emprego de você, já se encontra generalizada;  

d) As cartas da amostra foram escritas por evangélicos, membros da Assembleia 

de Deus, uma das igrejas mais conservadoras do Brasil, em seu primeiro século de existência, 

o que poderia apontar para um uso mais uniformizado das formas de tratamento segundo as 

relações entre remetentes e destinatário; 

e) Por terem sido escritas no século XX, quando muitas das sociedades ocidentais 

passaram a experimentar atitudes mais igualitárias e a sobreposição do fator solidariedade 

(BROWN; GILMAN, 1960; LYONS, 2011), as cartas poderiam apontar para um uso 

conflitante das formas de tratamento, sobretudo nas relações assimétricas, com uma tendência 

ao uso de T (a forma de intimidade) mesmo pelos remetentes que ocupam posição inferior, em 

algum aspecto, com relação ao destinatário. 

Considerando-se que as cartas analisadas neste estudo foram produzidas entre 

1940 e 1986, e que todos os remetentes são membros da Assembleia de Deus escrevendo para 

um indivíduo de destaque dentro da comunidade evangélica, algumas questões, norteadoras 

da pesquisa, foram levantadas referentes ao uso dos dêiticos de 2ª pessoa em tais cartas:  

1) As relações entre os remetentes e o destinatário revelam um sistema em 

equilíbrio, uma vez que estão bem demarcadas na comunidade de prática de que participam, 

ou um sistema em conflito, já que as cartas foram escritas num período em que o fator 

solidariedade já havia se tornado crescente — conforme aponta Lyons (2011) para as 

sociedades ocidentais? 

2) Estando o sistema em equilíbrio, quais as formas empregadas pelos remetentes 

segundo sua condição perante o destinatário (irmã, genro, cunhado, amigo pastor, fiel etc.)?  

3) Estando o sistema em conflito, quais as formas que mais estão sujeitas a um 

uso variável e em que função esse uso variável se dá com mais frequência? 

4) Haveria alguma relação entre o uso dos pronomes e a parte da carta em que eles 

aparecem? Em caso afirmativo, o que se poderia constatar dessa relação?  
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O presente estudo buscou, portanto, responder a essas questões e contribuir com 

outras pesquisas acerca do sistema pronominal português. Partindo de uma exposição do tema 

até as considerações finais, os capítulos seguintes estão assim estruturados: 

Primeiramente, faço um retrospecto da segunda pessoa do singular na língua 

portuguesa, apresentando-se as formas que desempenharam a função de se dirigir ao 

interlocutor. Nessa exposição, parto da origem da forma até o estado atual na língua, fazendo-

se muitas vezes relação com outros idiomas da mesma família que compartilham formas 

cognatas para a referência à segunda pessoa. No mesmo capítulo, comento alguns estudos 

sobre as formas de tratamento no português brasileiro, mencionando as pesquisas pioneiras 

em cada região do país e focando em três estudos que apresentam mais afinidades teóricas 

e/ou metodológicas com o trabalho aqui apresentado. Neste capítulo, trago ainda a 

fundamentação teórica da pesquisa: começo por um resumo da Distinção T/V (ou Teoria do 

Poder e da Solidariedade), de Brown e Gilman (1960), mostro algumas críticas e 

complementações feitas à dicotomia brown-gilmaniana e apresento essa dicotomia aplicada 

ao português. Finalmente, faço uma breve apresentação da Teoria da Variação e Mudança, de 

Weinreich, Labov e Herzog (1968), relacionando-a com a pesquisa histórica.  

 No Capítulo 3, que dá continuidade à fundamentação teórica e faz a 

contextualização histórica dos informantes, o foco se volta para cartas pessoais, gênero dos 

documentos que constituem o corpus da pesquisa aqui apresentada. Começo discutindo a 

importância desse tipo de material para o estudo sociolinguístico; depois, apresento 

brevemente a história e a estrutura das cartas e, em seguida, mostro como a Sociolinguística 

histórica se apropria desse material como forma de estudar a variação e a mudança. Ainda 

neste capítulo, apresento o conceito de comunidades de prática, baseando-me em Wenger 

(1998) e em outros pesquisadores que ampliaram esse conceito e o aplicaram às pesquisas em 

Sociolinguística, como Eckert e McConnell-Ginet (1992) e Holmes e Meyerhoff (1999). 

Depois, foco na história e na caracterização da Assembleia de Deus como sendo uma 

comunidade deste tipo. Restrinjo um pouco mais o olhar sobre essa comunidade para 

apresentar o destinatário e os remetentes das cartas, contando brevemente sua vida, para que 

se compreendam as escolhas metodológicas e o percurso analítico desenvolvido nos capítulos 

posteriores. 

Segue-se a este um capítulo sobre os procedimentos metodológicos empregados 

nesta pesquisa. Inicio-o apresentando o corpus aqui analisado, comentando sua coleta, 

peculiaridades e divisão. Depois, mostro como procedi durante a análise e quais os grupos de 

fatores controlados. 
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Nos dois próximos capítulos, apresento a análise detalhada com uma discussão de 

todos os resultados obtidos. No primeiro, faço a análise do uso das formas com valor de 2ª 

pessoa nos moldes da Sociolinguística histórica, a partir da apresentação já feita dos 

informantes, bem como de sua situação no contexto histórico de seu tempo e em relação ao 

destinatário das cartas. No outro, faço a análise, sob o enfoque da Sociolinguística 

variacionista, apenas das formas que apresentaram mais alternância na primeira análise, 

considerando-se seu percentual de uso e a ocorrência da alternância em todos os grupos de 

remetentes analisados, independentemente da relação com o destinatário.  Embora sejam 

capítulos de exposição de resultados, há neles complementações sobre a metodologia 

empregada e outras considerações sobre as propriedades linguísticas das formas analisadas. 

Preferi tornar esta exposição parte integrante da análise para facilitar a sua compreensão. Os 

capítulos de análise contam com ampla exemplificação retirada das cartas da amostra, bem 

como com tabelas, gráficos e ilustrações.  

Encerrando o trabalho, faço algumas considerações no último capítulo, retomando 

os resultados, apresentando-os resumidamente e expondo questões que poderão ou necessitam 

ser mais bem exploradas em pesquisas futuras. Segue a lista das referências bibliográficas 

mencionadas ao longo do texto e, em seguida, os apêndices e anexos que complementam 

algumas informações pontuais.  
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2  A SEGUNDA PESSOA DO SINGULAR EM PORTUGUÊS: HISTÓRIA E TEORIA 

 

A tradição gramatical ocidental emprega o termo pronome pessoal para se referir 

a uma forma linguística “que denota o ente ou a ele se refere, considerando-o apenas como 

pessoa do discurso” (SAID ALI, 1985 [1923], p. 61). 

Para Rocha Lima (2012 [1972], p.156), pessoa do discurso é “o indivíduo que 

fala, o indivíduo com quem se fala e o indivíduo ou coisa de quem se fala.”  O autor comenta 

ainda que os pronomes não têm conteúdo semântico, sendo vazios nesse aspecto, e que sua 

significação é determinada pela ocasião em que são empregados. 

Émile Benveniste, um dos mais importantes linguistas do século XX, criticava o 

hábito tradicional de tratar pronome como classe de palavra. Segundo ele, “a definição 

comum dos pronomes pessoais como contendo os três termos eu, tu, ele, abole justamente a 

noção de pessoa” (BENVENISTE, 1995, p. 277), pois essa noção só está presente em eu e tu, 

mas não em ele. Este pertenceria à língua, ou seja, aos sistemas linguísticos particulares, 

enquanto aqueles pertenceriam à linguagem, sendo comuns a todos os idiomas humanos.  

De fato, há línguas
1
 que não apresentam uma forma para a chamada 3ª pessoa, 

como o latim e o polonês, enquanto em todas há uma palavra (ou mais de uma) para se referir 

a quem fala e a com quem se fala. Por essa razão, Benveniste (1995) defende que eu e tu 

pertencem às instâncias de discurso, ao mundo da enunciação, ao passo que ele se situa no 

âmbito da sintaxe, no mundo do enunciado. 

Assim, eu e tu (bem como nós e vós) só se preenchem de significado no momento 

em que alguém os emprega em cada instância de seu discurso e, num diálogo, a referência 

dessas formas são invertidas: quando A profere eu e tu numa conversa com B, a referência de 

eu é A e a de tu é B; quando B os profere, a referência de eu é B e a de tu é A. Se A e B 

conversam sobre C, este é designado por ele ao longo de toda a conversa, não havendo com 

essa forma, portanto, a troca de referência que ocorre com eu e tu. 

Outro ponto importante levantado por Benveniste (1995) é que a “terceira pessoa” 

nem sempre se refere a uma pessoa de fato, mas a todo e qualquer ser, objeto ou situação, 

reais ou imaginários. Por isso, o autor se refere a essa forma como “não-pessoa”.  

                                                           
1 Hagège (2001 [1982], p. 96), depois de analisar 754 línguas, constata que apenas 24% delas apresentam uma forma 

própria para a “3ª pessoa”. Nos 76% restantes, recorre-se a outras formas, como, por exemplo, aos demonstrativos, 
para preencher a lacuna. O ele do português é um exemplo de criação da 3ª pessoa a partir de um demonstrativo: ele 
< ille, “aquele” em latim. 
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Finalmente, pode-se dizer que eu e tu são sempre dêiticos (MONTEIRO, 1994, p. 

50), isto é, apontam para os participantes de um ato de fala, situados extralinguisticamente, 

enquanto ele é mais usado como anáfora
2
, embora possa também ser dêitico.  

Bagno (2011, p. 465) defende que o termo pronome se aplica perfeitamente a ele, 

mas não a eu nem a tu, uma vez que pronome (de pro- + nome) é uma forma que faz uma 

retomada anafórica, “agindo em favor (pró-) do nome, economizando seu uso, poupando-o de 

ser repetido”, o que não acontece com as formas exclusivamente dêiticas. O autor propõe o 

termo índice de pessoa
3
 (IP) para designar qualquer forma dêitica que se refira a quem fala e a 

com quem se fala, em consonância com C. S. Pierce, semioticista que emprega o termo 

índice
4
 para o signo “que aponta para o seu objeto, num tempo e espaço definidos” (BAGNO, 

2011, p. 465 – grifo do autor).  Neste trabalho, porém, será empregado o termo tradicional 

pronome apesar da inconveniência apontada pelo linguista brasileiro.  

De acordo com Benveniste (1995), a segunda pessoa do singular — doravante P2, 

conforme terminologia de Câmara Jr. (2015 [1970]) —, define-se apenas em relação à 

primeira: a pessoa que fala se apresenta como interior ao enunciado, tratando-se por eu, e é 

ela que institui o tu ao se dirigir à pessoa com quem fala. A forma de se dirigir à pessoa com 

quem se fala, porém, diferentemente do que ocorre com a pessoa que fala, pode ser bastante 

diversificada.  

Said Ali (2006 [1975], p. 105) afirma que a P2 apresenta flexão de gênero 

(masculino e feminino) na forma verbal em árabe, corresponde a cinco formas diferentes em 

japonês e, em malaio, se expressa por duas ou mais formas quando a referência é um 

conterrâneo e por quatro outras formas quando não o é. Ademais, acrescenta que “a variedade 

de formas pronominais serve em parte para marcar a diferença ou a igualdade de categoria 

entre as duas pessoas; outras se usam como simples expressões de cortesia”.  

   

 

 

 

 

                                                           
2 Lyons (1977, p. 667) considera a anáfora um tipo de dêixis, a que chama de dêixis textual. Para ele, eu e tu são 

dêiticos situacionais.  
3 A expressão é decalque de indicateur de personne, usado por Benveniste (1995 [1956]). 
4 Convém ressaltar que índice e dêixis têm essencialmente o mesmo significado (relacionam-se à noção de “apontar”, 

“mostrar”) e provêm da mesma raiz indo-europeia: *deik, que, segundo Bagno (2011, p. 457), é a fonte da raiz latina 
dic- (de “indicare” e “indicem”, acusativo de “index”, nome do dedo que aponta) e do grego δειξις (“apresentação 
pública de um objeto”; “prova”, “mostração”, “indício”). 
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2.1 Um pouco de história 

 

Nesta seção, faço uma exposição do percurso histórico das formas que serviram 

de expressão para a segunda pessoa do singular, isto é, para se dirigir a um interlocutor, desde 

a formação da língua portuguesa aos dias atuais.  

 

2.1.1  “Tu”  

 

Para Said Ali (2006 [1975], p. 105), a forma tu é a legítima dona do lugar de 

segunda pessoa, “mas o proprietário está quase sempre ausente. Bem ou mal, o lugar é 

ocupado por terceiros”.  Os terceiros, no caso, são formas como você, o senhor, Vossa 

Senhoria etc. 

Como acontece com as demais formas tradicionalmente chamadas de “pronomes 

pessoais”, tu guarda resquícios do sistema casual da língua latina, apresentando alterações 

morfológicas conforme a função: emprega-se como sujeito e como predicativo (caso 

nominativo), mas se modifica para te na função de complemento sem preposição (casos 

acusativo e dativo) e para ti na função de complemento antecedido de preposição (caso 

ablativo), com exceção de com, como se verá mais adiante.  Em alguns falares, no entanto, o 

uso de tu pode se dar também nas demais funções além da de sujeito e predicativo. Monteiro 

(1994) defende que o possessivo teu é a contraparte genitiva de tu. 

Assim, pode-se compor o seguinte quadro da P2 canônica da língua portuguesa, 

correlacionando-a ao antigo sistema de casos da língua latina: 

 

Quadro 1: Formas da P2 portuguesa canônica 

caso 

(função) 
forma 

nominativo 

(sujeito, predicativo) 
tu 

acusativo e dativo 

(objetos direto e indireto) 
te 

ablativo 

(adjunto adverbial) 
ti 

genitivo 

(adj. adnom. possessivo) 
teu 

FONTE: O autor. 
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Vale ressaltar que ti pode desempenhar a função de objeto indireto (dativo) 

quando regido pelas preposições a e para e que não se usa com ti, mas contigo. 

As origens de tu e suas formas correlatas remontam ao protoindo-europeu, 

“ancestral hipotético (...) de todas as línguas indo-europeias antigas e modernas” (LYONS, 

2011, p. 140), idioma falado na Pré-história, nas planícies da Rússia no quarto milênio antes 

de Cristo. 

Segundo Beekes (2011, p. 233) a forma nominativa da P2 no protoindo-europeu 

era *tuH, reconstituída pelo autor a partir do método histórico-comparativo comparando-se a 

P2 do sânscrito ( त्वम् , tvám), o persa antigo (tuvam), do eslavônico antigo (ты, ty), do lituano 

(tù), do grego (σύ, su), do gótico (þu) e do latim (tū).  Entre o protoindo-europeu e o latim, 

teria existido o proto-itálico *tū. O autor, no entanto, levanta a possibilidade de a forma 

nominativa ter sido *tiH por causa da forma hitita zīk, e que *tiH teve a vogal mudada para u 

por influência das formas objetivas.  

A forma latina tu passou às línguas neolatinas
5
 (McPHERSON, 2018, p. 24): tu no 

francês (pronunciado /ty/), tú no espanhol, tu no catalão, no italiano, no romeno, no galego e 

no português. No galego atual, usa-se também a forma oblíqua ti no lugar de tu. 

Pode-se dizer, então, que, desde a Pré-História, do protoindo-europeu até o 

português moderno, a forma nominativa da P2 se manteve quase sem alteração de pronúncia e 

com a mesma referência. Essa persistência fonética e semântica de tu é um caso raro na 

história das línguas
6
. 

Quanto à forma objetiva te, a história é um pouco diferente: 

No protoindo-europeu, segundo Beekes (2011, p. 233), o acusativo era *tué, que 

depois teria se contraído para *té, daí passado ao latim tē e daí às língua neolatinas:  te. Já o 

dativo era *téb
h
io, que passou ao latim tibi e deste para as línguas neolatinas após síncope do 

–b– no latim vulgar: tei > toi no francês, ţie no romeno, tí no espanhol, ti no italiano, no 

sardo, no galego e no português.  

Segundo Hauy (2008, p. 73) e Mattos e Silva (2006, p. 171), no falar ibérico 

conhecido como galego-português, a forma dativa ti antecedendo a forma acusativa de 

terceira pessoa o resultava num ditongo crescente cuja semivogal levou à palatização da 

                                                           
5
 As línguas neolatinas (ou românicas) mencionadas neste trabalho são as mais faladas: francês, português, espanhol, 
italiano, romeno e catalão. As minoritárias, como o galego, o sardo, o rético etc., são ocasionalmente mencionadas. 

6 O mesmo não se deu em outras línguas, em que a forma proto-indoeuropeia *tuH passou por modificações fonéticas: 
ou a consoante sofreu alteração, como em grego (su), em proto-germânico (þu) e nas línguas derivadas, como o 
alemão (du) e o islandês (þú), ou a vogal foi modificada, como em sânscrito (twa-m), nas línguas eslavas (ty ou ti) e 
no francês, que, apesar da grafia tu, a pronúncia da letra “u” é a da vogal anterior fechada arredondada /y/. No 
inglês, houve tanto a mudança consonantal quanto a vocálica: thou [ðaʊ]. 
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dental: ti + o > tio > /tʃo/ escrito cho nos documentos mais antigos da língua. Da forma 

aglutinada cho criou-se, por regressão, a forma che, que desapareceu no português, mas segue 

no galego como o dativo de P2. 

De acordo com Coutinho (1976), a forma átona portuguesa te provém de dois 

étimos latinos: o acusativo (doravante ACUS) tē e o dativo (doravante DAT) tibi (com síncope 

do /b/ e crase dos “ii”), tendo havido perda da tonicidade em ambos os casos, daí porque pode 

ser empregada tanto como objeto direto (doravante OD) quanto como objeto indireto 

(doravante OI).  Para o autor, 

 

A forma ti resultou da analogia com mi. Na língua popular de Portugal, há a forma 

tim por influência de mim. Em textos antigos, é às vezes representado por che. A 

palatização se dava quando ti era seguido de o, a, donde cho, cha, de que se tirou 

depois che. A forma arcaica átona ti deu te, o que explica o emprego desta variação 

pronominal como objeto indireto em português. (COUTINHO, 1976, p. 254). 

 

Na verdade, o te ACUS e o te DAT são duas palavras diferentes, homônimos 

perfeitos, com entradas diferentes no dicionário Aurélio: 

 

te
1
 [Do lat. te, acus. do pron. tu] Pron. pess. Designa a 2ª pess. do sing. dos dois 

gêneros, tomada como objeto direto e equivalente a a ti: “E, abrindo as asas para o 

eterno abrigo, / Divino Amor, escuta que eu te chamo, / Divino Amor, espera que eu 

te sigo (José Albano, Rimas, p. 238); “E te amo como se ama um passarinho morto 

(Manuel Bandeira, Estrela da vida inteira, p. 36) (...) 

te
2
 [Dativo do pron. tu; da forma sintética ti (< lat. tibi, *tihi), tornada átona e 

confundida com o acus.] Pron. pess. 1. Designa a 2ª pess. do sing. dos dois gêneros, 

tomada como objeto indireto e equivalente a a ti: Obedeço-te. [...] 2. Em ti: Alguém 

te insultou, te bateu? 3. Para ti: Vou adquirir-te um exemplar daquele romance; 

Compraram-te umas lembranças de aniversário.(...). (FERREIRA, 2010, p. 2013) 

 

Todavia, por uma questão de praticidade, serão consideradas neste trabalho te 

(OD, do lat. tē) e te (OI, do lat. tibi) como uma única palavra, pois é assim a postura adotada 

pelas gramáticas em geral e pela maioria dos dicionários da língua portuguesa (ABL, 2008, p. 

1224; AULETE, 2011, p. 1317; BUENO, 2009, p. 712; HOUAISS, 2010, p. 746; SACCONI, 

2012, p. 1939). 

Nas línguas indo-europeias antigas, a terminação verbal por si só indicava a 

pessoa gramatical, dispensando a aparição do pronome sujeito na frase, de modo que os 

pronomes na função de sujeito eram menos frequentes do que na função de objeto. A alta 

frequência de uso, segundo Bybee (2003), ocasiona a redução fonética. Heine (1993, p. 106) 

diz que “uma vez que um lexema é convencionalizado como um marcador gramatical, tende a 

sofrer erosão, isto é, a substância fonológica é susceptível de ser reduzida de algum modo e de 
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tornar-se mais dependente do material fonético circundante”
7
.  Eis por que te, diferentemente 

de tu, sofreu tantas transformações fonéticas ao longo do tempo, tornando-se um clítico 

(*tébhi > tibi > tii > ti > te). 

Quanto à forma contigo, a origem é explicada por Monteiro (2002, p. 70): 

 

No emprego dos pronomes oblíquos me, te, se etc., a preposição latina cum 

(português com) funcionava como posposição. Assim, as formas mecum, tecum, 

secum etc. deram no português arcaico mego, tego, sego e, posteriormente, migo, 

tigo, sigo. Não obstante, obliterando-se a consciência de preposição (ou posposição), 

esta se repetiu no início, e hoje temos comigo, contigo, consigo, conosco e convosco.  

 

Consultando gramáticas e dicionários de línguas neolatinas, constata-se que a 

existência de contigo se dá apenas em três línguas faladas na Península Ibérica, que são o 

espanhol (ou espanhol), o galego e o português. Nas demais, usa-se a respectiva preposição de 

companhia seguida do pronome oblíquo: con te em italiano, cu tine em romeno, avec toi em 

francês, amb tu em catalão, etc.  

Finalmente, para completar o paradigma da P2 portuguesa canônica, existe o 

tradicionalmente chamado “pronome possessivo” teu. Para Monteiro (1994, p. 116), “os 

possessivos constituem em essência uma espécie de pronome pessoal” e derivam das formas 

pessoais oblíquas “mediante a adjunção do índice temático, que os habilita a receber as 

marcas flexionais de gênero e número, marcas que inexistem nas formas primitivas”. Segundo 

ele, portanto, meu deriva de me + -u (vogal temática), teu de te + -u, seu de se + -u, nosso de 

nos + -o, e vosso de vos + -o. A vogal temática –o (com alomorfe –u) daria lugar à desinência 

de gênero para formar o feminino, ocorrendo alomorfia na raiz das pessoas do singular: me + 

-a → minha; te + -a → tua; se + -a → sua. 

A forma teu do português moderno, diferentemente das demais formas do 

paradigma de P2, não deriva do latim, mas se constitui uma criação da própria língua 

portuguesa. Vários autores explicam o caso: Coutinho (1976, p. 259), Harris e Vincent (1988, 

p. 147) e Hauy (2008, p. 74). Para eles, na formação do idioma, os possessivos de 2ª e 3ª 

pessoas apresentavam variação: as formas tou e sou, derivadas respectivamente do latim 

clássico tŭu(m) e sŭu(m), competiam com as inovadoras teu e seu, que surgiram no romance 

falado no noroeste da Península Ibérica por analogia com meu da 1ª pessoa do singular, “por 

força do paralelismo dos paradigmas” (BAGNO, 2011, p. 769). As formas analógicas 

                                                           
7 No original: “Once a lexeme is conventionalized as a grammatical marker, it tends to undergo erosion; that is, the 

phonological substance is likely to be reduced in some way and to become more dependent on surrounding 
phonetic material”. 
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venceram a competição, mas tou e sou ainda se ouvem no norte de Portugal, segundo 

Coutinho (1976, p. 259), e no mirandês
8
, segundo Amaral e Carvalho (2014 , p. 299). 

A influência do possessivo da primeira pessoa sobre o da segunda deu-se apenas 

naquele estágio da língua conhecido como galego-português e no catalão antigo (FABRA, 

2006, p. 56). Portanto, teu é comum ao galego, ao português e ao catalão. As demais línguas 

neolatinas mantiveram o possessivo de P2 extraído da forma tuu- latina: tuo em italiano e em 

sardo, ton em francês (e também no catalão falado, como forma clítica), tu em espanhol e tău 

em romeno. 

Se os possessivos masculinos de segunda e terceira pessoas se conformaram à 

semelhança do da primeira, o mesmo não aconteceu com os femininos, pois não existem tinha 

e sinha (como existe minha). Além disso, no português arcaico, conforme Machado Filho 

(2013), existiam as formas ta e sa, usadas como determinantes (adjetivos), enquanto tua e sua 

se usavam com os substantivos elípticos. Posteriormente, ta/sa passou a variar com tua/sua na 

função adjetiva, de modo que aquelas caíram em desuso.  

Para Beekes (2011, p. 235), o possessivo latino tuus remonta ao genitivo da P2 do 

protoindo-europeu *teue. Para De Vaan (2008), entre o protoindo-europeu e latim, existiu o 

proto-itálico *towos. Portanto, reunindo as informações dadas, pode-se traçar a seguinte 

trajetória para o possessivo de P2 canônico português: 

*teue > *towos > tuus > tou 
9
 > teu (por influência de meu) 

 

2.1.2  “Vós”  

 

Para Brown e Gilman (1960, p. 254), “no latim da Antiguidade, havia apenas tu 

no singular”
10

, e o primeiro uso de vos (até então apenas segunda pessoa do plural) como 

forma de tratar um só indivíduo ocorreu com referência ao imperador, e diversas teorias foram 

levantadas para explicar esse uso. Os autores afirmam que o emprego do plural com valor de 

singular começou no século IV, quando o Império Romano já se encontrava dividido, sendo 

governado por dois imperadores: o regente da parte oriental ficava em Constantinopla, e o da 

parte ocidental ficava em Roma. Assim sendo: 

 

                                                           
8 “O mirandês constitui, histórica e linguisticamente, um dialeto de um antigo romance asturo-leonês que se falava no 

reino de Leão no séc. XII e que continuou, até os nossos dias, a ser falado nessa pequena área do nordeste 
trasmontano” (SEGURA, 2013, p. 120) 

9 A passagem de tuus a tou é semelhante à de duos a dous, posteriormente dois.  Note-se que o feminino latino duas se 
conservou no português sem modificações, bem como tua(s) e sua(s).  

10 No original: “In the Latin of antiquity there was only tu in the singular” (Tradução minha). 
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Por causa das reformas de Diocleciano, o cargo imperial, embora conferido a dois 

homens, estava administrativamente unificado. Palavras dirigidas a um dos homens 

eram, por conseguinte, dirigidas aos dois. A escolha de vos como uma forma de 

tratamento pode ter sido em resposta a esta pluralidade implícita. Um imperador é 

também plural em outro sentido; ele é a soma de seu povo e pode falar como 

representante dele. Pessoas como reis e imperadores às vezes dizem ‘nós’ quando 

um homem comum diria ‘eu’. O imperador romano às vezes falava de si mesmo 

como nos, e o vos reverencial é a simples forma recíproca disso (BROWN; 

GILMAN, 1960, p. 254)
11

. 

  

O emprego da segunda pessoa do plural (P5) com valor de singular “espraiou-se 

por todas as línguas europeias e perdura até hoje em francês, italiano e outras.” (SAID ALI, 

2006, p. 106). A língua inglesa padrão atual usa a P5 tanto para o singular quanto para o 

plural, como consequência do emprego inicialmente reverencial de you (“vos”, forma oblíqua 

de ye, “vós”) no lugar de thou (“tu”) a partir do século XIII, depois da conquista normanda, 

por influência da corte francesa, segundo Brown e Gilman (1960, p. 267). Hoje, a P2 canônica 

do inglês só é usada pelos quacres
12

 no tratamento entre si, sob a alegação de que todos os 

homens são iguais perante Deus e, portanto, a ninguém cabe um tratamento reverencial 

(BROWN; GILMAN, 1960, p. 267), embora you, hoje, não tenha mais o traço cerimonioso 

que tinha no passado. 

O emprego da P5 para uma só pessoa também foi adotado pela língua portuguesa 

e predominou até o século XIV, segundo Faraco (1996, p. 55), quando novas formas de 

tratamento com a estrutura Vossa + subst. abstrato foram criadas para se dirigir ao rei de 

Portugal.  

Assim como a P2 canônica, a P5 também guarda resquícios do antigo sistema 

casual latino: 

 

 

 

 

                                                           
11 No original: “Because of Diocletian's reforms the imperial office, although vested in two men, was administratively 

unified. Words addressed to one man were, by implication, addressed to both. The choice of vos as a form of address 
may have been in response to this implicit plurality. An emperor is also plural in another sense; he is the summation 
of his people and can speak as their representative. Royal persons sometimes say 'we' where an ordinary man 
would say 'I'. The Roman emperor sometimes spoke of himself as nos do, and the reverential vos is the simple 
reciprocal of this.” (Tradução minha) 

12 Os quacres (Quakers, em inglês) são seguidores de um movimento protestante iniciado na Inglaterra em 1652 por 
George Fox, fundador da Religious Society of Friends (Sociedade Religiosa de Amigos), mais conhecida hoje apenas 
por Friends. Suas principais características são a defesa do pacifismo e da simplicidade, a rejeição a qualquer 
organização clerical, a vida no recolhimento, na pureza moral e na prática ativa do pacifismo, da solidariedade e da 
filantropia. Segundo panfleto divulgado pelo site do Friends World Committee for Consultation (“Comitê Mundial 
dos Amigos para Consulta”), disponível em .pdf (http://fwccawps.org/wp-content/uploads/2017/10/ 
fwccworldmap2017.pdf), há mais de 360.000 quacres no mundo, sendo o Quênia, na África, o local que possui a 
maior comunidade. 

http://fwccawps.org/wp-content/uploads/2017/10/%20fwccworldmap2017.pdf
http://fwccawps.org/wp-content/uploads/2017/10/%20fwccworldmap2017.pdf
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Quadro 2: Formas da P5 portuguesa canônica 

caso 

(função) 
forma 

nominativo 

(sujeito, predicativo) 
vós 

acusativo e dativo 

(objetos direto e indireto) 
vos 

ablativo 

(adjunto adverbial) 
vós 

genitivo 

(adj. adnom. possessivo) 
vosso 

FONTE: O autor. 

 

Saliente-se que vós pode também desempenhar a função de OI (DAT) quando 

regido pelas preposições a e para e que o uso de com vós, na norma padrão, ocorre apenas 

quando vós vem seguido ou precedido de “mesmos, próprios, todos, outros, ambos, numeral 

ou oração adjetiva” (BECHARA, 2003, p. 165).  Nos demais casos, usa-se convosco. 

Vós e suas formas correlatas provêm do protoindo-europeu, passando pelo latim, 

como mostra Beekes (2011), que defende a origem da forma nominativa latina uōs  a partir de 

*uōs, que seria a forma acusativa de *iuH, a P5 daquela língua pré-histórica. 

Em latim, o nominativo e o acusativo da P5 apresentavam a mesma forma: uōs. 

Esta se manteve com a vogal longa na função de sujeito das línguas neolatinas — vous no 

francês, voi no italiano e no romeno, bois no sardo, vos no espanhol e vós no catalão, no 

galego e no português.  

A forma acusativa sofreu modificação em algumas dessas línguas com a perda da 

tonicidade da vogal (WANNER, 1987), resultando em os no espanhol, us no catalão, bos no 

sardo, vi no italiano, vă no romeno, vous no francês e vos no galego e no português. 

No dativo e no ablativo, o latim apresentava a forma uobis, à qual se pospunha a 

preposição cum para formar o ablativo de companhia: uobiscum.  Dessa forma, surgiu 

convosco, pelo mesmo processo descrito por Monteiro (2002, p. 70), já citado anteriormente: 

uobiscum > vosco > com + vosco > convosco. 

Acerca do possessivo vosso, este remonta à forma vossu, resultante da síncope do 

/r/ e da assimilação do /t/ pelo /s/ ocorridas em vostru (COUTINHO, 1976, p. 258-9), apenas 

no romance falado na parte noroeste da Península Ibérica
13

, donde saíram o galego e o 

português vosso e o asturiano vuesu. A forma do latim vulgar vostru, por sua vez, formada por 

                                                           
13 Nas demais línguas românicas faladas noutras partes da península e fora dela, o grupo /str/ se conservou (espanhol 

vuestro, catalão vostre; italiano vostro, romeno vostru, sardo bostru etc.), havendo síncope do /s/ no francês (vôtre). 
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analogia com nostru(m), saiu vencedora numa competição com a forma vestrum existente no 

latim clássico (HAUY, 2008, p. 75). 

Para Said Ali (2006 [1975], p. 106), o uso da P5 no lugar da P2 era sinal de 

polidez, mas “dirigido a mais de uma [pessoa], era pronome indiferente, de polidez ou de 

intimidade”.  

Raposo (2013, p. 130) afirma que o vós com valor de P5 mantém-se nos dialetos 

portugueses setentrionais e em alguns do Centro. Quanto à possibilidade de se usar a série 

vós, vos, convosco e vosso com valor de P2, o autor alega que: 

 

Para um único interlocutor, os dialetos, de uma maneira geral, comportam-se como 

o português-padrão, ou seja, aboliram o uso de vós como pronome singular na 

língua falada, mantendo-o apenas na linguagem religiosa para se dirigir a Deus e a 

outras entidades religiosas. No entanto, não é de se excluir a possibilidade de que 

ainda se mantenha em uso, em dialetos muito conservadores, na fala das gerações 

mais velhas, como forma de tratamento de respeito. (RAPOSO, 2013, p. 130) 

 

Conforme Câmara Jr. (2015 [1970], p. 119), a passagem de vós a P2 foi a primeira 

das grandes modificações sofridas pelo quadro de pronomes da língua portuguesa.  Para ele, 

esse desdobramento de vós serviu para marcar uma atitude de distanciamento e acatamento 

social e ampliou o sistema pronominal da seguinte forma: passou a haver duas P2 (tu e vós) e 

duas P5 (vós como plural de tu e vós como plural do vós singular, de uso reverencial). 

Para Cunha (1986, p. 287), “vós pode empregar-se com referência a uma só 

pessoa por polidez, para marcar a distância, o apreço social” e “é a forma por que os católicos 

se dirigem a Deus”. O autor acrescenta, todavia, que “no culto reformado o tratamento é tu” e 

que “em apóstrofes da linguagem poética, no entanto, concorrem os dois tratamentos”.  

Na Bíblia Sagrada distribuída pela Sociedade Bíblica do Brasil, entidade não 

católica, o pai-nosso traz tu no tratamento a Deus: “Pai nosso, que estás no céu, santificado 

seja o teu nome” (BÍBLIA, 2012, p. 936). Segudo Lešková (2012, p. 24), “nos textos do 

Português arcaico (até cerca de 1400), o tratamento normalmente usado para Deus era o 

tratamento por tu. Só depois deste período começou a pensar-se que Deus merece tratamento 

mais respeitoso, e tu mudou para vós.”  

 

2.1.3  “Vossa” + substantivo abstrato 

 

O tratamento por um possessivo acompanhado de um substantivo abstrato 

designativo de qualidade já ocorria no latim (FARACO, 1996). Depois que o Império 
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Romano se dividiu, os imperadores costumavam referir-se a si mesmos com termos como 

Claritudo Nostra, Maiestas Nostra, Excellentia Nostra etc. e eram tratados pelas 

correspondentes formas com o possessivo da P5: Claritudo Vestra, Maiestas Vestra, 

Excellentia Vestra...  

De acordo com Menon (1995, p. 94), a figura do rei adquiriu grande destaque com 

o declínio do sistema feudal e a ascensão da burguesia. Naquela época, o rei “era um entre 

muitos pares, isto é, os senhores feudais”, sendo ele o que tinha o maior número de vassalos. 

Ter o maior número de vassalos significava ter mais poder. Assim, a partir do século XIV, o 

vós cerimonioso havia se tornado insuficiente para expressar o status do rei, surgindo então 

novas formas de tratamento, todas a partir do possessivo vosso seguido de um substantivo 

abstrato que designava uma qualidade do monarca.   

A primeira dessas expressões, segundo os estudiosos, foi Vossa Mercê. Said Ali 

(2006 [1975]) explica que:  

 

Os súditos, dependentes sempre da mercê ou graça do príncipe, apresentavam as 

suas queixas e requerimentos dando-lhe o habitual vós. Sabiamente pediam por 

mercê e punham frequentemente vossa mercê por vós, referindo-se não à pessoa do 

soberano, e sim à graça e favor que dele dimanava (SAID ALI, 2006 [1975], p. 107). 

 

Sendo mercê um substantivo feminino singular, o verbo que o tinha como núcleo 

do sujeito ficava na terceira pessoa do singular, e formas pronominais oblíquas e possessivas 

da terceira pessoa passaram a servir de anáfora com esse sujeito (Vossa Mercê quer que lhe 

tragam seu cavalo?).  

Enquanto o rei era tratado por vossa mercê, o tratamento cerimonioso por vós 

continuava sendo usado para outros indivíduos da nobreza portuguesa da época. Não tardou, 

porém, para que o tratamento dado ao rei se estendesse a outros nobres. Said Ali (2006 

[1975], p. 108) diz que “[O] valor de vossa mercê como título baixou para a Coroa quando 

fidalgos e fidalgotes começaram a aceitar e a exigir igual tratamento dos seus criados e 

subalternos”.  

Com a expansão do uso de Vossa Mercê e consequente diminuição do valor 

honorífico, outras formas surgiram para tratar o rei. Nas palavras de Faraco (1996, p. 58), 

“Em 1434, Vossa Senhoria ocorreu pela primeira vez nos textos das Cortes; em 1442, Vossa 

Majestade; em 1450, Vossa Alteza; e, em 1455, Vossa Excelência”. 

Vossa Senhoria, que é de origem italiana (FARACO, 1996, p. 58), sofreu o 

mesmo percurso de Vossa Mercê, “descendo” ao longo da pirâmide social até atingir as 
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camadas populares. As demais, e outras que surgiram depois, empregam-se hoje “dependendo 

do cargo ou posição hierárquica do interlocutor” (HAUY, 2014, p. 680). 

O quadro abaixo traz a prescrição dos usos dessas expressões: 

 

Quadro 3: Expressões de tratamento reverencial no português contemporâneo. 

forma destinatário 

Vossa Senhoria 
funcionário público graduado, 

tenente-coronel, coronel, major, cônsul 

Vossa Excelência 

políticos em geral; almirante, 

brigadeiro, general, marechal, 

comandante geral da Polícia Militar; 

embaixador, juiz de direito, 

desembargador, promotor de justiça 

Vossa Excelência Reverendíssima frade, bispo, arcebispo; patriarca 

Vossa Reverência/Reverendíssima 
padre, cônego, monsenhor, madre, 

freira, sóror 

Vossa Eminência cardeal 

Vossa Paternidade abade, superior religioso 

Vossa Santidade papa 

Vossa Magnificência reitor de universidade 

Vossa Alteza 
príncipe, princesa, arquiduque(sa), 

duque(sa) 

Vossa Majestade imperador, imperatriz, rei, rainha 
FONTE: Haury (2014, p. 680). 

 

2.1.4  “Ela” 

 

À época das grandes navegações, desenvolveu-se na sociedade portuguesa e, 

possivelmente, em outras sociedades europeias que usavam a estratégia de tratamento 

apresentada no item anterior, a substituição da expressão nominal pelo pronome pessoal ela. 

A razão é de ordem linguística: já que o núcleo do sintagma formado por vossa + subst. 

abstrato é feminino, pode anaforicamente ser retomado por ela, como qualquer outro sintagma 

nominal feminino: 

Nossa casa está em paz. → Ela está em paz. 

Vossa alteza está em paz? → Ela está em paz? 

Said Ali (2006 [1975]) afirma que não apenas as expressões formadas por vossa + 

subst. + abstrato eram substituídas por ela, mas também o senhor, meu amo etc. podiam ser 

trocados por ele. O filólogo cita a Comédia Eufrosina, publicada em 1560 por Jorge Ferreira 

de Vasconcelos, como exemplo de texto em que se usa a terceira pessoa no lugar da segunda 

no tratamento dos amos pelos criados.  
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Na Carta de Pero Vaz de Caminha, encontra-se Ela (com inicial maiúscula) no 

tratamento ao rei de Portugal, coocorrendo com Senhor, Vossa Alteza e Vos: “E nesta 

maneira, Senhor, dou aqui a Vossa Alteza do que nesta vossa terra vi. E, se algum pouco me 

alonguei, Ela me perdoe, que o desejo que tinha, de Vos tudo dizer, mo fez assim pôr pelo 

miúdo.” (LUFT et al., 1995, p. 590 – grifo meu). 

Essa forma de tratamento não vingou em Portugal
14

, mas prosperou em outras 

sociedades europeias. Hickey (2003) comenta que, no alemão do século IX ao XV, o pronome 

de segunda pessoa do plural (ihr, “vós”) era a única forma de tratamento deferencial usada, 

seguindo a tendência de outras línguas europeias. A partir do século XVI, desenvolveu-se a 

estratégia de substituir o ihr reverencial por er (“ele”) ou sie (“ela”) e, um século mais tarde, o 

uso de sie foi-se expandindo acompanhado de formas verbais da terceira pessoa do plural, 

como se faz até hoje. Em italiano, de acordo com Sensini (1999), do Renascimento ao século 

XIX, a forma ella era usada no lugar das expressões de cortesia, que tinham núcleo 

substantivo feminino, como em “Ella mi farà l’onore di essere mia ospite?” (Ela me fará a 

honra de ser minha hóspede? — exemplo do autor). Posteriormente, ella foi substituído por 

seu correspondente oblíquo lei
15

, que hoje tem valor de segunda pessoa para o tratamento 

cerimonioso nessa língua.   

 

2.1.5 “Você” 

 

Conforme mostrei em 2.1.3, no século XIV, como forma de tratar o rei de 

Portugal, a quem o tratamento por vós não parecia suficiente, criou-se a expressão Vossa 

Mercê. Bagno (2011) explica a origem da palavra mercê:  

 

O termo mercê provém do latim mercede-, com síncope regular do -d- (mercee) e 

posterior crase das vogais (mercê). A raiz dessa palavra é a mesma que encontramos 

em merc.ado, co.mérc.io, merc.enário e até no nome do deus Merc.úrio, padroeiro 

dos comerciantes, viajantes e ladrões, entre outras diversas atribuições. Também é 

daí que vem o nome próprio Mercedes, de origem religiosa (Maria, mãe de Jesus, 

entre os seus muitos títulos, é Nossa Senhora das Mercês; em espanhol, Nuestra 

Señora de las Mercedes). (BAGNO, 2011, p. 747). 

 

                                                           
14 Não tendo vingado em Portugal depois do século XVI, era de se esperar que não ocorresse no Brasil. No entanto, 

minha mãe relata que uma tia de meu pai, a qual morava na casa vizinha, num povoado dos sertões cearenses nos 
anos 1970, tratava-a por ela quando se aproximava para pedir algo: “Ela tem um cafezinho pra me dar?”  

15 Segundo Patota (2002, p. 130), lei veio do latim vulgar illei ou illaei, no lugar do clássico illī (“lhe”). Como illī era 
invariável quanto ao gênero, o latim vulgar falado na península itálica desenvolveu a distinção: illui para o 
masculino e illei para o feminino. De illui surgiu lui, e de illei surgiu lei, e ambas as formas estão progressivamente 
substituindo egli (“ele”) e ella (“ela”) no italiano contemporâneo na função de sujeito.  



38 
 

O autor explica ainda que o termo latino merces (genitivo: mercedis) designava o 

salário, o pagamento, ganhando, por metáfora, o sentido de “recompensa”, “punição”, 

“castigo”. O sentido que se atribuía ao termo na expressão Vossa Mercê era o de 

“recompensa”, “favor concedido a alguém”, “graça feita a alguém”, pois ao rei cabia o direito 

de conceder favores aos súditos e vassalos.  

Quando Vossa Mercê passou a ser usado para outros membros da nobreza, não 

demorou muito para a população burguesa começar a empregar o termo, generalizando-o. 

Sobre isso, Nascentes (2003) comenta: 

 

Vossa mercê agradava a todo o mundo. A classe humilde não tardou a apoderar-se 

da fórmula nova para uso próprio, mas sendo expressão um tanto longa e tendo de 

ser repetida a cada instante, a gente do povo abreviou-a de vossancê, vossemecê, 

vossecê e finalmente você. A fidalguia repelia tudo isso, exigindo que para com ela 

se articulasse vossa mercê integralmente. (NASCENTES, 2003 [1932], p. 436). 

 

O fenômeno não se deu apenas entre a população portuguesa, até porque a 

expressão vossa mercê era comum às outras línguas latinas da Península Ibérica (FARACO, 

1996, p. 58). Bermejo (2017) diz que, nas quatro línguas românicas daquela região, a 

expressão acabou se gramaticalizando e resultando numa forma contraída: 

Espanhol: vuestra merced > usted 

Catalão: vostra mercè > vostè 

Galego: vossa mercede > vostede 

Português: vossa mercê > você 

Na Itália, por sua vez, a expressão Vostra Signoria (“Vossa Senhoria”) era mais 

usada e, seguindo um percurso semelhante ao de Vossa Mercê, aglutinou-se em vussignuria, 

vossia e vuscia, formas ainda encontradas em alguns dialetos (FARACO, 1996, p. 59).  

Said Ali (2006 [1975], p. 110) afirma que a noção de respeito foi mantida em 

todas as formas contraídas, menos em você. Nesta, o grau de reverência diminuiu tanto a 

ponto de rivalizar com tu no tratamento íntimo. 

Ironicamente, o que antes foi uma forma de alta reverência soa como descortês e 

grosseiro em algumas variedades de Portugal (LEŠKOVÁ, 2012), possivelmente por sua 

origem na fala apressada da pequena burguesia portuguesa. Rosa (1970, p. 181) atesta você, 

na década de 1960, como tratamento brutal e aplicado apenas a pessoas de baixa condição 

social em determinadas zonas do interior do Rio Grande do Sul. 

Segundo Said Ali (2006 [1975]), em algumas aldeias portuguesas, persiste a 

forma vossemecê (em algumas localidades, vossecê) como forma de tratamento respeitoso 

para com os nativos. Já Bagno (2011, p. 748) afirma que a forma vosmecê “ainda é empregada 
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em áreas do Nordeste por falantes de variedades rurais” e que você é “o verdadeiro IP de 2ª 

pessoa em nossa língua [o português brasileiro] e, sobretudo, um IP de caráter não marcado, 

neutro”. 

A generalização de você no Brasil, ameaçando a existência do tu (MONTEIRO, 

1994, p. 153), deve-se à formação social do país, conforme Faraco (1996). Para ele, a maioria 

dos portugueses que migraram para o Brasil durante a colonização procedia da população não 

aristocrática que empregava alguma forma contraída de vossa mercê com o interlocutor.  

As transformações fonéticas decorrentes da alta frequência de uso continuam a 

ocorrer: além de você, atestam-se ocê e cê. Aquela é “predominante nas variedades do centro-

sul de Minas Gerais”, e esta, “de uso generalizado no Brasil, [é] resultante de um processo de 

cliticização, que prevê a redução do ip a mera partícula portadora da informação de pessoa e 

número, para diferenciar o sujeito de 2ª pessoa de outros possíveis” (BAGNO, 2011, p. 749).  

 

2.1.6 “O senhor” 

 

Uma consulta a qualquer dicionário que aponte a etimologia das palavras leva à 

informação de que senhor vem do latim seniōre(m), ACUS de senior, que, por sua vez, é a 

forma comparativa de senex, que significa “velho”. Portanto, etimologicamente, senhor 

significa “mais velho”. Deste significado, surgiu por extensão o de “mais importante”, “o 

dono”. Machado Filho (2013, p. 468) diz que, no português arcaico, senhor (que variava com 

senior) já significava “homem que detém poder ou estatuto social elevado”, “dono” e 

“patrão”. A condição de senhor é o senhorio. 

Com esse sentido, a palavra é atestada em quase todas as línguas neolatinas: señor 

(espanhol e galego), signore (italiano), seigneur (francês), senyor (catalão) etc.  

Said Ali comenta que 

 

É história curiosa a mudança de sentido do latim senior no românico
16

. Não 

interessa ao nosso caso senão a partir da época dos senhores das terras, entre os 

quais sobressaía o rei, o muito alto e mui poderoso senhor. Ser o vassalo senhor de 

tal ou tal terra equivalia a possuir um título valioso cuja estimação crescia com a 

extensão e importância do lugar. (SAID ALI, 2006 [1975], p. 112). 

 

Para o filólogo brasileiro, ainda na sociedade feudal, desenvolveu-se o hábito de 

tratar por senhor os fidalgos e poderosos em geral “cujos atos e abusos as ordenações régias 

                                                           
16 Said Ali chama de românico a língua de transição entre o latim e as línguas descendentes (italiano, francês, 

espanhol, português etc.).  
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tiveram de limitar e coibir”.  Assim como hoje, usava-se naquela época senhor também em 

anteposição a outros títulos. Said Ali (2006 [1975]) acrescenta que, atualmente, trata-se por o 

senhor apenas alguém a quem se respeita, não servindo essa expressão para distinguir 

categoria social.  

Lešková (2012, p. 25) observa que, na Idade Média, era comum usar senhor + de 

+ topônimo no tratamento a algum nobre, “que revela a importância que tinha para o homem 

medieval a posse de um pouco de terra”. A autora diz que, em Portugal, o uso de o senhor 

para qualquer homem como forma de respeito começou no século XVIII e que, hoje, se usa 

para tratar um conhecido não próximo, bem como um desconhecido, numa situação de 

formalidade, quando não há intimidade. Esse tratamento, segundo ela, tem a vantagem de não 

distinguir as camadas sociais.  

Por sua origem numa forma invariável quanto ao gênero no latim, a palavra 

senhor era empregada indiferentemente para homem e para mulher durante a Idade Média, 

como atestam as canções medievais dos primórdios da língua portuguesa, por exemplo, 

“Perguntar-vos quero por Deus, / Senhor fremosa, que vos fez / mesurada e de bon prez” (D. 

Dinis) e “E mais me dizem do que me vos deu / por mia senhor: que mi fez i gram mal” (Pero 

Mafaldo). Observe-se nesses versos a concordância de senhor com adjuntos flexionados no 

feminino (fremosa, “formosa”, e mia, “minha”). Só posteriormente se desenvolveu nas 

línguas neolatinhas a forma feminina a partir da anexação do –a (desinência do feminino em 

português, espanhol, catalão, galego, italiano)
17

.  Machado Filho (2013, p. 468) aponta a 

formação de senhora a partir de senhor + -a e dá como exemplo de obra em que a palavra 

aparece o Flos sanctorum, do século XIV. Também Pianigiani (2003 [1907], on line) dá a 

mesma formação para signora, em italiano.  

Quanto ao uso no Brasil, Bagno (2011, p. 752) diz que “as formas o senhor e a 

senhora são empregadas como IP de 2ª pessoa em contextos de interação mais monitorados, 

sobretudo quando se estabelece uma hierarquia entre os locutores e os alocutores.” O linguista 

acrescenta ainda que o(a) senhor(a) tem ocupado o lugar das formas de tratamento 

tradicionais (apresentadas no Quadro 3) nas interações atuais, em contextos de formalidade, 

como numa entrevista, em que é mais comum o repórter perguntar ao político “Governador, o 

senhor...” do que “Governador, vossa excelência...”, da mesma forma que o aluno usa 

“Professora, a senhora...”, e não “Professora, vossa senhoria...”. 

 

                                                           
17 Em francês, segundo o Wiktionary (en.wiktionary.org), o feminino de seigneur (“senhor”) é seigneuresse ou 

seigneuse. 
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2.1.7 “O” + substantivo concreto 

 

Outra forma com valor de P2 em português é a formada de “o” seguido do 

substantivo que aponta para o cargo ocupado pelo interlocutor (o professor, o doutor etc.), 

para a relação de parentesco com o emissor (o pai, o tio, o primo etc.) ou para uma condição 

do destinatário (o amigo, a menina etc.). 

Segundo Lešková (2012, p. 40), essa forma de se dirigir ao interlocutor é bastante 

popular em Portugal, sobretudo nas situações em que não se considera o outro alguém muito 

íntimo para receber tu, nem a situação muito cerimoniosa para empregar o senhor, e também 

quando não se sabe ao certo qual a reação do interlocutor ante o tratamento por você. 

Said Ali (2006 [1975], p. 113-4) afirma que o tratamento indireto, seja pelo grau 

de parentesco, seja pelo posto honroso, “ameiga a pessoa a quem é dirigido”, e que tratar 

alguém por o amigo é comum no Brasil nas situações apontadas por Lešková, não devendo 

ser tomado ao pé da letra (ou seja, pode ser usado entre desconhecidos). Acrescenta ainda que 

“não é costume entre nós [brasileiros] dizer o pai, o avô, o tio, a tia, por meu pai, meu avô, 

meu tio, minha tia”.  

Contradizendo Said Ali, Soares (1980, p. 44) relata que os entrevistados em sua 

pesquisa, todos cearenses, apontam o pai como forma de tratamento respeitoso comumente 

usado pelos filhos para com seu pai. 

 

2.1.8  Sujeito zero 

 

Cintra (1972) inclui entre as formas de se dirigir ao interlocutor o que ele chama 

de tratamento verbal, que consiste em não pronunciar o sujeito, usando-se apenas o verbo na 

3ª pessoa do singular. Said Ali, quanto a esse uso, explica que 

 

quer-se que o ouvinte se compenetre de que os sentimentos da pessoa falante são 

para com ele entre de respeito e de amizade. Falta ao idioma expressão pronominal 

para tal efeito. Logo empreguem-se as formas indiferentes lhe, o, a, seu, sua, 

acrescente-se-lhes o incolor si preposicionado e dê-se forma de 3ª pessoa sem sujeito 

declarado ao verbo cujo sujeito é o ouvinte. (SAID ALI, 2006 [1975], p. 113). 

 

Lešková (2012, p. 41) considera elegante esta estratégia de tratamento, atribuindo-

lhe a vantagem de contornar o problema de não se saber com que termo se dirigir a um 

interlocutor, e acrescenta: “Como a língua portuguesa apresenta as desinências pessoais do 

verbo bastante diferenciadas, a omissão do pronome não implica ambiguidade”. 
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Como se nota, a língua portuguesa, ao contrário do que ocorre na maioria dos 

outros idiomas (LEŠKOVÁ, 2012), apresenta uma pluralidade de formas de se dirigir ao 

interlocutor, o que torna a interação nesta língua difícil para o aprendiz de português em visita 

a Portugal, ao Brasil ou a outro país em que o idioma é falado. A dificuldade igualmente 

existe para os próprios falantes nativos de português em suas interações cotidianas com 

desconhecidos, tanto em sua pátria quanto fora dela onde também se fala a língua. 

 

2.2 Estudos sobre as formas de tratamento no português brasileiro 

 

Muito se tem dedicado, nas últimas décadas, à compreensão do modo como as 

pessoas se tratam em suas interações verbais no português brasileiro. Nessa perspectiva, têm 

surgido trabalhos descrevendo e analisando principalmente os usos de tu, você e o senhor na 

modalidade falada dos mais diferentes pontos do país: Soares (1980) e Guimarães (2014) em 

Fortaleza, no Ceará; Alves (2012) no estado do Maranhão e Carneiro (2014) na capital São 

Luís; Soares e Leal (1993) em Belém, Ferreira (2010) em Santarém, e Costa (2016) em 

Cametá, no Pará; Martins (2010) em Tefé, no Amazonas; Lucca (2005), Dias (2007) e 

Andrade (2010) em Brasília; Modesto (2006) em Santos, São Paulo; Paredes Silva (2003), 

Lopes (2008) e Santos (2012) na capital do Rio de Janeiro; Mota (2008) em São João da 

Ponte, em Minas Gerais; Strapasson e Coelho (2013) em Caçador, Santa Catarina; Loregian-

Penkal (2004) em cidades da região Sul. 

Paralelamente, também vêm sendo desenvolvidas pesquisas sobre o uso variável 

das formas oblíquas e possessivas com referência ao interlocutor na fala brasileira: te e lhe 

como OD em Salvador (ALMEIDA, 2009); te, lhe e o como OD e sua avaliação por parte dos 

falantes (TIAGO; LOPES; KENEDY, 2017); teu e seu na região Sul (ARDUIN, 2007). 

Na modalidade escrita, algumas pesquisas de natureza diacrônica e outras em 

sincronias passadas também têm sido desenvolvidas sobre o tratamento ao interlocutor: Lopes 

(2004; 2005; 2006; 2008; 2009) analisa os pronomes de 2ª pessoa do singular em cartas dos 

séculos XVIII ao XX; Lopes e Duarte (2003) usam peças de teatro escritas em Portugal e no 

Brasil nos séculos XVIII e XIX para tratar da pronominalização de expressões nominais com 

referência ao interlocutor; Rumeu (2004) rastreia o uso de Vossa Mercê/você em cartas dos 

séculos XVIII e XIX; Lopes e Machado (2005) investigam o sincretismo entre formas de 2ª 

pessoa e formas de 3ª pessoa em cartas de avós da família Ottoni, no Rio de Janeiro das 

últimas décadas do século XIX; Sales (2007) verifica o uso dos pronomes pessoais em cartas 

baianas nos anos 1940; Pereira (2010) analisa o uso de tu e de você em cartas da família 



43 
 

Penna, de Minas Gerais; Marcotulio (2010) verifica que formas o Marquês de Lavradio usava 

para tratar os destinatários de suas cartas no século XVIII; Nunes de Souza (2011) pesquisa as 

formas de tratamento usadas em peças do teatro florianopolitano dos séculos XIX e XX; 

Rumeu (2013) estuda as formas de tratamento usadas por diferentes gerações de uma família 

carioca desde 1887 a 1948; Souza e Oliveira (2013) analisam as formas com função de 

complemento (acusativo e dativo) em cartas pessoais de duas famílias e um casal de noivos no 

Rio de Janeiro do fim do século XIX e primeiras décadas do século XX; Martins e Vargas 

(2014) pesquisam sobre teu e seu com referência à 2ª pessoa em cartas de leitores de jornais 

brasileiros dos séculos XIX e XX; Araújo (2014) analisa o uso de te e lhe em cartas de 

cearenses dos anos 1940 a 1999; Souza (2014) estuda as formas pronominais usadas como 

complemento acusativo ao longo de 1880 a 1980 através de cartas cariocas; Lucena (2016) 

estuda o uso de seu em variação com teu em diversas amostras de cartas brasileiras escritas 

entre a década de 1850 e a de 1970. 

Como são tantos os estudos sobre o tema (muitos outros há além dos 

mencionados), seria fastidioso apresentar aqui as conclusões a que chegaram todos estes 

trabalhos. Por isso, comentarei apenas três que mantêm certa afinidade metodológica com a 

pesquisa aqui apresentada: Marcotulio (2010), Nunes de Souza (2011) e Rumeu (2013).  

O trabalho de Marcotulio (2010) utiliza 70 cartas assinadas por um nobre
18

 

português que viveu de 1727 a 1790, ostentou os títulos de 2º Marquês do Lavradio e 5º 

Conde de Avintes e foi Vice-rei do Brasil de 1769 a 1779. Fundamentando-se em teorias da 

Pragmática e da Sociolinguística interacional — Teoria da Polidez (BROWN; LEVINSON, 

1987), Teoria da Elaboração da Face (GOFFMAN, 1980), Teoria do Poder e da Solidariedade 

(BROWN; GILMAN, 1960) —, busca identificar as formas tratamentais usadas pelo 

remetente e analisar os atos que poderiam representar alguma ameaça às faces dos 

interlocutores, investigando as estratégias de atenuação, sobretudo as formas de tratamento, às 

quais recorre o missivista para diminuir o tom impositivo dos atos e garantir a harmonia da 

interação.  

O corpus da pesquisa constitui-se de 70 cartas escritas entre 1769 e 1776, durante 

o período em que o marquês foi Vice-Rei do Brasil. O pesquisador dividiu o corpus em 

“cartas da esfera pública” (com 40 correspondências) e “cartas da esfera privada” (com 30 

correspondências). As cartas de cada um desses conjuntos, por sua vez, foram separadas 

conforme a relação entre remetente e destinatário. Assim, as cartas da esfera pública 

                                                           
18 O nobre, no caso, é D. Luís de Almeida Portugal Soares Alarcão Eça Melo Pereira Aguilar Fiel de Lugo Mascarenhas 

Silva Mendonça e Lencastre (MARCOTULIO, 2010, p. 35). 
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compreendem as “cartas de relação assimétrica ascendente” (para um secretário de Estado e 

para o Ministro da Marinha e dos Negócios Ultramarinos), as “cartas de relação assimétrica 

descendente” (para os governadores da ilha de Santa Catarina, da Colônia do Sacramento e do 

Rio Grande de São Pedro) e as “cartas de relação simétrica” (para os governadores de 

Pernambuco, da Bahia, de São Paulo, de Minas Gerais, de Mato Grosso e de Goiás). Já as 

correspondências da esfera privada compreendem as “cartas de relações assimétricas 

ascendentes” (para a sogra, um tio, para um tio da esposa e para o marido de uma tia da 

esposa), “cartas de relações assimétricas descendentes” (para três genros) e “cartas de relações 

simétricas” (para um irmão, um primo, um cunhado, o sogro da primeira filha, o sogro da 

segunda filha, o marido de uma prima e três amigos casados com parentes do remetente).  

O trabalho considera todas as formas (inclusive os verbos com sujeito implícito) 

de referência ao destinatário, em qualquer função sintática e constata que a P2 canônica 

apresenta maior produtividade (50% das ocorrências), com percentuais diferentes em ambas 

as esferas, pública (61%) e privada (39%). Quanto à esfera pública, nas cartas de inferior para 

superior, Vossa Excelência foi a única forma empregada; já nas de superior para inferior, 

Vossa Senhoria apareceu nos atos de maior imposição, e Vossa Mercê nos de menor 

imposição, como os pedidos; e nas cartas de igual para igual, verificou-se um repertório 

bastante diversificado de formas, desde Vossa Excelência até tu. Em se tratando da esfera 

privada, Vossa Excelência foi empregado para o sogro das filhas, Vossa Senhoria para o 

genro, e uma variedade de pronomes mediou o tratamento nas relações simétricas. Uma das 

mais importantes conclusões do trabalho foi que, nas referidas cartas (escritas na segunda 

metade do século XVIII), a forma você “apresenta um uso ainda pragmaticamente motivado, 

o que entremostra resquícios da forma nominal de tratamento Vossa Mercê, como sinal de 

distanciamento e cortesia”. 

A pesquisa de Rumeu (2013) estuda as formas de tratamento em uma amostra de 

30 cartas escritas por membros de uma família do Rio de Janeiro, os Pedreira Ferraz-

Magalhães, do final do século XIX e início do século XX (1877 a 1948), com foco no 

pronome você. Os informantes pertenceram à camada culta da sociedade de sua época. 

A pesquisadora fez um estudo de painel, com o objetivo de comparar amostras 

linguísticas dos mesmos informantes em diferentes períodos de tempo, conforme metodologia 

de Labov (1994), para verificar a progressão da implementação de você no quadro pronominal 

do português brasileiro em tempo real de curta duração. A amostra foi organizada em três 

grupos, cada um correspondendo a uma geração da família Pedreira Ferraz-Magalhães, a 

saber: de 1877 a 1897 (fase A), de 1898 a 1923 (fase B) e de 1924 a 1948 (fase C). Assim 
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como na pesquisa de Marcotulio (2010), foram consideradas todas as formas da P2 (tu, te, ti, 

teu) e da P3 com valor de P2 (você, o/a, lhe, se, si, seu), além dos verbos com sujeito nulo 

referente ao destinatário.  

As constatações gerais a que chegou o trabalho foram as de que, na escrita dos 

informantes da amostra, houve um sincretismo dos paradigmas da P2 e da P3; que você “se 

instalou mais rapidamente na posição de sujeito, preferencialmente preenchido e como 

complemento preposicionado” (RUMEU, 2013, p. 276); que a P2 canônica persistiu como 

oblíquo (te) e possessivo (teu); e que, como sujeito, tu mostrou-se categoricamente nulo (99% 

na análise geral dos dados e 100% na análise em tempo aparente), “ao passo que o inovador 

Você parece anunciar um estágio de transição para a mudança do parâmetro do sujeito nulo”. 

Finalmente, o trabalho de Nunes de Souza (2011), que, embora não se utilize de 

cartas pessoais como a pesquisa aqui apresentada e como os outros dois comentados acima, 

faz a mesma investigação acerca das formas de tratamento à luz da Teoria da Variação e 

Mudança (WEINREICH; LABOV; HERZOG, 1968) relacionando essas formas com as 

dimensões do poder e da solidariedade apresentadas por Brown e Gilman (1960). 

O corpus do trabalho se constitui de 12 peças do teatro de Florianópolis nos 

séculos XIX e XX, e as obras são agrupadas representando os meios-séculos em que seus 

autores nasceram. Os grupos de fatores ligados aos informantes (personagens) considerados 

pela pesquisadora em sua análise foram o gênero, a faixa etária e a classe social na interação 

entre eles, por exemplo, homem se dirigindo a mulher, jovem se dirigindo a idosos, pessoa de 

classe inferior se dirigindo a pessoa de classe superior etc. Além disso, foram consideradas as 

relações entre os interlocutores quanto à intimidade, ao parentesco e às relações profissionais. 

Os resultados apontados pela pesquisa foram os seguintes: tu predominou nas 

relações solidárias (de igual para igual), o senhor sobressaiu nas relações de poder (entre 

superior e inferior), e você se mostrou flutuando entre as duas situações, sendo o período de 

maior desequilíbrio no sistema de tratamento a primeira metade do século XX. 

 

2.3 Um pouco de teoria: a Distinção T/V 

 

Quando se busca compreender o uso que as pessoas fazem das formas disponíveis 

em sua língua para tratar o interlocutor, o trabalho mais recorrentemente citado é o artigo de 
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Roger Brown e Albert Gilman publicado em 1960 e intitulado The Pronouns of Power and 

Solidarity
19

, em cujo cerne está a Distinção T/V descrita e analisada pelos autores.  

De acordo com esse estudo, a escolha de formas linguísticas no tratamento àquele 

a quem se dirige a palavra é determinada pela (in)formalidade do contexto e pela relação entre 

os interlocutores em um evento de fala. No artigo, Brown e Gilman (1960) se concentram no 

uso dos tradicionalmente chamados pronomes de segunda pessoa (que eles chamam de 

“pronouns of address”), os quais se apresentam em pares na maioria das línguas europeias — 

tu e vous (francês), du e Sie (alemão), ты e вы (russo) etc. —, cada um usado de forma 

distinta do outro. 

A esses pares de dêiticos pessoais, Brown e Gilman (1960) se referem como T e 

V, sendo este empregado no tratamento cerimonioso (“polite pronoun”) e aquele usado no 

tratamento familiar (“familiar pronoun”). A motivação para essa terminologia foram os 

pronomes latinos: T de TŪ e V de VŌS, as duas formas de se dirigir a uma só pessoa no 

Império Romano a partir do século IV.  

No artigo, os autores discutem o que o uso dessas formas representa e chamam 

isso de semântica, considerando semântica como “a covariação entre o pronome usado e a 

relação objetiva existente entre emissor e receptor”
20

 (BROWN; GILMAN, 1960, p. 186). Em 

outras palavras, abordam quais as implicações do uso de T ou de V na interação entre dois 

indivíduos e o que o tratamento por T ou por V diz acerca do modo como alguém considera 

seu interlocutor e acerca do contexto em que ambos estão inseridos.  

Para eles, dois são os princípios em que se baseia a relação entre os interlocutores: 

o poder e a solidariedade. Explicam os autores: 

 

Pode-se dizer que uma pessoa tem poder sobre outra na medida em que pode 

controlar o comportamento da outra. O poder é uma relação entre pelo menos duas 

pessoas, e é não recíproco no sentido de que ambos não podem ter poder na mesma 

área de comportamento. A semântica do poder é da mesma forma não recíproca; o 

superior diz T e recebe V (BROWN; GILMAN, 1960, p. 255)
21

. 

 

                                                           
19 Devido ao título do artigo de Brown e Gilman, muitos estudos se referem à análise feita pelos dois americanos como 

Teoria do Poder e da Solidariedade. Todas as citações do referido artigo foram extraídas da edição de 1972, 
publicada em Language and social structures, mas preferi manter o ano 1960 como referência. As transcrições foram 
traduzidas por mim para este trabalho. 

20 No original: “the covariation between the pronoun used and the objective relationship existing between speaker 
and addressee”.    

21 No original: “One person may be said to have power over another in thae degree that he is able to control the 
behavior of the other. Power 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 T and receives V”. 
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Segundo eles, no tocante a essas relações, as sociedades ou se encontram em 

equilíbrio ou em conflito. No primeiro caso, o papel de cada indivíduo na sociedade ou 

perante seu interlocutor, bem como a distinção entre as classes sociais estão claramente 

estabelecidos, como acontecia na sociedade medieval europeia. Já no segundo caso, as 

atitudes de um falante para com seu interlocutor se definem segundo a situação em que se 

encontram. Assim, de modo geral, numa sociedade relativamente estática, os interlocutores de 

posição inferior tratam os superiores por V enquanto estes os tratam por T nas relações de 

poder (relações assimétricas) e, nas relações simétricas, os membros das camadas sociais mais 

altas podem se tratar por V recíproco, enquanto os das camadas sociais mais baixas o fazem 

por T recíproco. Para os autores, as relações em que há intimidade ou condescendência são 

relações de solidariedade. Poder e solidariedade seriam, portanto, os dois fatores 

condicionantes do uso de T e V: 

  

Em termos gerais, a forma V está relacionada com as diferenças entre as pessoas. 

Nem todas as diferenças entre pessoas implicam uma diferença de poder. Uma regra 

para fazer uso distintivo de T e V entre iguais pode ser formulada generalizando-se a 

semântica do poder. [...] Diferenças de poder fazem V emergir em apenas uma 

direção de tratamento; diferenças não relativas ao poder fazem V emergir em ambas 

as direções. [...] As correspondentes normas de tratamento são simétricas ou 

recíprocas com V mais provável à medida que a solidariedade declina (BROWN; 

GILMAN, 1960, p. 257-8 ).
22

 

 

Para Brown e Gilman (1960, p. 255), o poder pode ser baseado não apenas na 

riqueza, mas também na idade, no papel institucionalizado na igreja, numa empresa, no 

estado, nas forças armadas ou na família, além do sexo e da força física.   

Os autores afirmam que o surgimento do V de reverência nas línguas da Europa se 

deu para com a autoridade máxima do Estado, que era o imperador ou o rei, e foi ao longo do 

tempo se estendendo a outras autoridades, até ser usado para a figura de maior poder dentro 

do núcleo familiar, o pai. Fazendo uma comparação com as ideias de Freud, eles observam 

que há uma inversão na ordem da generalização semântica do poder: para Freud, imperadores, 

generais, patrões e padres são “figuras paternas”, enquanto na história da linguagem o pai é 

que é uma “figura imperial”. Ou seja: para Freud, trata-se ao padre, ao patrão, ao general e ao 

imperador com reverência porque eles seriam uma extensão da figura paterna, a primeira 

autoridade a que um indivíduo está subordinado, enquanto na história das línguas o 

                                                           
22

 No original: “In general terms, the V form is linked with differences between persons. Not all differences between 
persons imply a difference of power. [...] A rule for making distinctive use of T and V among equals can be 
formulated by generalizing the power semantics. Differences of power cause V emerge in one direction of address; 
differences not concerned with power cause V to emerge in both directions. (...) The corresponding norms of 
address are symmetrical or reciprocal with V becoming more probable as solidarity declines.” 
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tratamento reverencial começou para com o imperador e se estendeu até os pais, que seriam 

uma extensão da figura imperial dentro da família. 

Conforme Brown e Gilman (1960), durante a Idade Média, quando havia uma 

estratificação social rígida, predominavam as relações assimétricas devido à forte noção de 

autoridade. Naquele período, os iguais das classes superiores tratavam-se por um V recíproco 

e os das classes inferiores o faziam por T. 

Lyons (2011, p. 235) observa que o emprego de V não recíproco tem declinado na 

maioria das línguas europeias desde o século XIX, “exceto no caso de adultos e crianças que 

não são membros da mesma família e em um ou outro caso mais especial”. Para ele, a 

explicação está no crescimento de atitudes mais igualitárias ou democráticas nas sociedades 

do Ocidente e na sobreposição do fator solidariedade, em que o uso recíproco de T é mais 

cultivado.  

As normas para o uso de T e V variam de língua para língua, ou melhor, de cultura 

para cultura. Assim, se em uma determinada sociedade pais e filhos tratam-se por T mútuo, 

em outra o pai trata o filho por T e é tratado por V. De acordo com Brown e Gilman, 

 

Durante muitos séculos, o uso dos pronomes franceses, ingleses, italianos, espanhóis 

e alemães seguiu a regra do T-V não recíproco entre pessoas de poder diferente e a 

regra do V ou T mútuos entre pessoas de poder aproximadamente equivalente 

(conforme a classe social a que pertenciam).
23

 (BROWN; GILMAN, 1960, p. 257). 

 

Os autores acrescentam que, primeiramente, não havia regra diferenciando o 

tratamento entre iguais; entretanto, muito gradualmente, desenvolveu-se uma distinção no 

nível da intimidade e da formalidade, em que T ficou sendo associado àquela e V a esta. De 

modo geral, V está relacionado às diferenças entre as pessoas, considerando-se que nem todas 

as diferenças entre as pessoas decorrem das diferenças de poder, mas também do fato de elas 

viverem em cidades diferentes, mesmo que sejam de níveis socioeconômicos semelhantes; 

terem nascido em famílias diferentes, mas de mesmo status; terem frequentado escolas 

diferentes, mas de mesmo conceito; exercerem profissões diferentes, mas de mesmo prestígio; 

etc. Assim, pode-se formular uma regra para o uso distintivo de T e de V entre pessoas iguais 

em algum aspecto a partir da generalização da semântica do poder: diferenças de poder 

exigem V na direção do inferior para o superior, e diferenças não relacionadas ao poder 

exigem V de forma recíproca. 

                                                           
23  No original: “For many centuries French, English, Italian, Spanish, and German pronouns usage followed the rule of 

non-reciprocal T-V between persons of unequal power and the rule of mutual V or T (according to social-class 
membership) between persons of roughly equivalent power”. 
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Quanto às relações em que as pessoas comungam de algo, Brown e Gilman (1960) 

consideram que sejam reguladas pela solidariedade, que é um fator de simetria, de igualdade. 

Destarte, ter os mesmos pais, frequentar a mesma escola, professar a mesma crença, exercer a 

mesma profissão, por exemplo, estabelece uma relação de solidariedade entre as pessoas na 

qual o uso do T recíproco é mais provável. No entanto, como as pessoas não são solidárias em 

todos os aspectos, na interação entre elas se torna mais comum o uso de V à medida que a 

solidariedade declina, e o tratamento por T recíproco atingiria um pico de probabilidade na 

interação entre dois irmãos gêmeos ou num monólogo em que uma pessoa fala consigo 

mesma. 

Não é, porém, qualquer atributo pessoal em comum que determina se duas 

pessoas são solidárias o suficiente para se tratarem por T recíproco. Para Brown e Gilman 

(1960), as semelhanças que parecem importar nesse sentido são aquelas que trazem alguma 

afinidade ideológica ou disposições comportamentais parecidas, como defender o mesmo 

partido político, pertencer à mesma família, seguir a mesma religião, exercer a mesma 

profissão, ser do mesmo gênero social ou ter nascido no mesmo lugar.  

Brown e Gilman (1960) advertem que quaisquer valores extremos distintivos em 

quase todas as dimensões podem se tornar significantes e estabelecer uma diferença de poder, 

o que ocasionaria o uso de V não recíproco. Outrossim, o T de solidariedade pode emergir de 

semelhanças objetivas, tais como mesma faixa etária, pertencimento à mesma família, ou a 

partir do contato frequente entre os interlocutores. No entanto, “o contato frequente não 

necessariamente leva ao T mútuo. Depende de se o contato resulta na descoberta ou na criação 

da afinidade que parece ser o núcleo da semântica da solidariedade” (BROWN; GILMAN, 

1960, p. 258)
24

. 

O esquema abaixo apresentado no referido artigo de 1960 representa o sistema 

bidimensional em equilíbrio, no qual a solidariedade estava confinada à familiaridade e ao 

pertencimento à camada mais baixa na hierarquia social: 

 

 

 

 

 

 

                                                           
24 No original: “frequent contact does not necessarily lead to the mutual T. It depends on whether contact results in 

the discovery or creation of the like-mindedness that seems to be the core of the solidarity semantic”.  
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Fig. 1: A semântica bidimensional em equilíbrio. 

 
FONTE: Brown e Gilman (1960, p. 259) — traduzido. 

 

A Fig. 1 resume o que Brown e Gilman consideram um sistema social em 

equilíbrio quanto às dimensões do poder e da solidariedade: os superiores tratam os inferiores 

por T e são tratados por V (eixo vertical), já os iguais e solidários se tratam reciprocamente 

por T, enquanto os iguais e não solidários o fazem por V (eixo horizontal).  

Em princípio, todos os interlocutores podem estabelecer uma relação de 

solidariedade. Os superiores em poder podem ser solidários, como os irmãos mais velhos ou 

os pais, e não solidários, como um patrão a quem raramente se vê. Da mesma maneira, os 

inferiores em poder podem ser solidários, como o agregado nas famílias antigas, ou distantes, 

como a balconista de uma farmácia numa cidade desconhecida para ela. Quando a 

solidariedade se estende no sentido apontado pela linha pontilhada na Fig. 2 abaixo, criam-se 

seis categorias de pessoas definidas pela sua relação com o interlocutor:  

1) superior e solidário (como, por exemplo, o pai em relação ao filho adolescente 

com quem convive e sai para assistir a jogos);  

2) superior e não solidário (como, por exemplo, o patrão que pouco visita a 

empresa em relação ao empregado); 

3) igual e solidário (como, por exemplo, um estudante em relação ao colega de 

curso com quem faz parcerias nos estudos); 

4) igual e não solidário (como, por exemplo, um candidato a um emprego em 

relação a outro a quem nunca viu); 

5) inferior e solidário (como, por exemplo, o filho adolescente em relação ao pai 

com quem convive e sai para assistir a jogos); 

6) inferior e não solidário (como, por exemplo, um garçom em relação a um 

cliente desconhecido e de sua mesma idade). 
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Fig. 2: A semântica bidimensional em conflito. 

 

FONTE: Brown e Gilman (1960, p. 259) — Traduzido. 

 

Pela figura acima, entende-se que há um conflito na forma de tratar as pessoas do 

canto superior esquerdo e as do canto inferior direito: para estas, a posição inferior que elas 

ocupam sugere o T, mas a solidariedade aponta o V; para aquelas, o poder que elas têm requer 

o tratamento por V, mas a solidariedade aponta o T. 

Brown e Gilman (1960) ilustram a situação com exemplos representativos de cada 

díade acima, como na figura seguinte, adaptada para este trabalho: 

 

Fig. 3: Díades sociais envolvendo conflito semântico. 

 

FONTE: Brown e Gilman (1960, p. 260) — Traduzido. 

 

Como se percebe a partir da leitura da Fig. 3, nas três díades de cima, há um 

conflito na forma de o superior tratar o inferior não solidário, hesitando ou alternando entre T 

e V, enquanto o inferior o trata por V invariavelmente. Já nas outras três díades, o conflito 

ocorre na forma de o inferior tratar o superior solidário, hesitando ou alternando entre T e V, 

enquanto recebe o tratamento invariável de T. 

O conflito, segundo Brown e Gilman (1960), tem sido resolvido com o 

prevalecimento do fator solidariedade, cuja expansão tem sido verificada nas sociedades 
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ocidentais a partir do século XIX. O resultado é um sistema unidimensional em que se usa T 

reciprocamente nas relações marcadas pela solidariedade e V reciprocamente nas marcadas 

pela não solidariedade, como mostra a figura abaixo: 

 

Fig. 4: Díades sociais com conflito semântico resolvido. 

 

FONTE: Brown e Gilman (1960, p. 260) — Traduzido. 

 

Além disso, Brown e Gilman (1960) apontam que o antigo sistema bidimensional 

deixou um resíduo das relações de poder de outrora, que é o direito de iniciar o tratamento 

com T por parte daquele que melhor detém as características que o habilitam a usar T de 

forma não recíproca, isto é, o superior solidário. Assim, na relação pai e filho, o tratamento 

por T recíproco só se dá quando o pai, que é o superior solidário, o consente. 

O estudo desenvolvido por Brown e Gilman tem repercussão em vários campos 

do conhecimento, como a Psicologia Social (cf. DIEFENDORFF; MOREHART; GABRIEL, 

2010), a Filosofia (cf. BLACKWELL, 2007), a Antropologia (cf. SALIFU, 2010), os Estudos 

Literários (cf. BROWN; GILMAN, 1989), etc., mas é na Pragmática e na Sociolinguística que 

tem sido desenvolvida a maioria dos trabalhos sobre o assunto.  

Para Levinson (2007, p. 33), enquanto a Pragmática está interessada no 

significado que a Distinção T/V acarreta, à Sociolinguística interessam “as receitas detalhadas 

para o uso de tais itens (por exemplo, a especificação de que, entre certo segmento da 

comunidade discursiva, V é usado para tias, tios, professores, etc. ou quaisquer outros fatos 

localizados)”. O autor afirma que ambas as abordagens, a pragmática e a sociolinguística, se 

fazem em separado, mas são complementares. E acrescenta: 

 

Agora, porém, considere o que acontece se consideramos a pragmática como o 

estudo da contribuição do contexto para a compreensão linguística: suponha que 

uma tia normalmente trata o sobrinho por T, mas, ocasionalmente, muda para V; 

então, para prever o significado irônico ou zangado pretendido, uma teoria 

pragmática deve ter a receita de uso detalhada que nos diz que V não é o uso normal, 

de modo que não deve ser considerado literalmente. Portanto, nesse âmbito mais 
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amplo para a pragmática, a nítida divisão de trabalho desaba — as descrições de 

pragmáticas da compreensão linguística precisarão, pelo menos, acessar a 

informação sociolinguística. (LEVINSON, 2007, p. 34). 

 

Lyons (2011), por sua vez, comenta sobre a importância do conhecimento 

sociolinguístico acerca da Distinção T/V para a correta tradução de textos de uma língua para 

outra, pois T e V podem ter conotações diferentes nas diferentes línguas. Para ele,  

 

Quando se trata de dizer o que T ou V significa em determinada língua, é necessário 

fornecer muito mais detalhes acerca da estrutura social e funções sociais do que está 

compreendido nas noções globais de poder e de solidariedade. Tem que se dar 

informação também sobre a interpretação de T e V na estrutura gramatical da cada 

língua e do uso desses pronomes com ou sem títulos, nomes e outros termos de 

tratamento. (LYONS, 2011, p. 236). 

 

O linguista exemplifica a problemática com a tradução para o francês do romance 

russo Anna Karênina, de Tolstói. A obra foi escrita num período em que havia diglossia entre 

os membros da aristocracia russa, sendo o francês a língua A, e o russo a língua B. Acontece 

que o uso de T e V varia do francês para russo, de modo que as personagens do romance 

empregam de maneira diversificada T e V para com seus interlocutores conforme estivessem 

falando em francês ou em russo. Portanto, uma correta tradução do romance, não só para o 

francês, mas também para qualquer outro idioma, deve levar em consideração esses detalhes, 

caso contrário, informações preciosas acerca da estrutura social russa importantes para a 

compreensão do enredo são inevitavelmente perdidas. 

 

2.3.1 Críticas e complementações à dicotomia brown-gilmaniana  

 

Apesar da ampla aceitação e aplicação nos estudos sobre formas de tratamento, o 

trabalho desenvolvido por Brown e Gilman tem sofrido críticas por parte dos estudiosos da 

linguagem na tentativa de compreender o modo como as pessoas se tratam.  

Braun (1988, p. 8) acha que, em vez de um sistema binário como o proposto por 

Brown e Gilman (1960), muitas línguas apresentam um sistema múltiplo, com uma forma que 

cobre o T brown-gilmaniano e outras que correspondem aos diferentes níveis de poder ou 

formalidade. A essas formas, chama de V1, V2, V3... Vn e diz que “alguns sistemas de 

tratamento pronominal são difíceis de descrever em termos de T e V”.
25

 

Cook (1997, p. 451), num estudo sobre a Distinção T/V em português, redesenha o 

esquema descrito por Brown e Gilman (1960) acrescentando a dimensão da neutralidade, a 

                                                           
25 No original: “some systems of pronominal address are difficult to describe in terms of T and V”.  
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qual ela designa por N. Em suas palavras, “a língua portuguesa faz uso de um modo de 

tratamento que se subtrai à dualidade V-T, o de Neutralidade (N)”. Em Cook (2014, p. 18), a 

teoria é aplicada à descrição do tratamento em inglês, e a autora acrescenta: “Com respeito a 

línguas que têm uma distinção pronominal, a dimensão N provê uma ferramenta teórica para a 

avaliação das estratégias de se evitar T-V.” 

Para a autora, na dimensão da neutralização em português, costuma-se recorrer ao 

sujeito nulo no tratamento ao interlocutor, evitando assim uma das formas da oposição você/o 

senhor. Esse recurso já havia sido comentado por Said Ali (2006 [1975], p. 113): “Se no trato 

com pessoa que merece nossa amizade hesitamos entre você e o senhor, valem-nos sempre os 

pronomes indiferentes lhe, o, seu etc.; o verbo irá sem sujeito expresso: Quer ver meu último 

trabalho? Já lhe mostrei o outro”.  

Atestando a afirmação do célebre filólogo brasileiro, o trabalho de Abreu (1987) 

sobre as formas de tratamento no português falado em Curitiba, capital do estado do Paraná, 

conclui que o modelo tratamental naquela cidade não é dicotômico, mas inclui uma terceira 

estratégia quando o falante quer se dirigir a alguém com quem não mantém relação nem de 

familiaridade nem de cerimônia (o que corresponde à dimensão da neutralidade alegada por 

Cook). Segundo a pesquisadora, essa estratégia é o “pronome zero” na função de sujeito. 

Sobre a dimensão N, Cook (2014) observa que, além das várias estratégias de 

expressar neutralidade nas línguas que apresentam a Distinção T/V através de pronomes, outro 

fenômeno parece estar em andamento, que é a expansão de uma das formas em detrimento da 

outra. Em consonância com essa constatação, Bagno (2011, p. 759) fala da neutralidade de 

você no português brasileiro: “tu é uma forma marcada, associada a regiões e/ou a classes 

sociais específicas, enquanto você é não-marcada (...) empregada no rádio, na televisão, na 

publicidade etc.”. 

Monteiro (1994, p. 153) defende que “o pronome você ocupa não só a lacuna 

deixada pelo vós, mas ameaça a existência do tu, estabelecendo um molde nas relações de 

tratamento que se resume a duas opções formais: você e o senhor.” 

Cook (2014) ainda argumenta que o V recíproco nas relações que Brown e Gilman 

(1960) classificam como não solidárias expressa respeito pelo interlocutor, tomando-o como 

alguém a quem se pode tratar como amigo, e não como alguém numa posição superior. Neste 

uso de um codificador V, a força determinante é a solidariedade, não o poder, e a posição 

pretendida é a da neutralidade.  

Outra crítica de Cook (2014, p. 20) ao trabalho de Brown e Gilman (1960) é a de 

que eles reduziram as formas de codificação da intimidade/familiaridade e do 
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poder/reverência aos pronomes pessoais de segunda pessoa. Para ela, “a semântica T-V não é 

necessariamente expressa por pronomes. Tentar reduzir os codificadores T-V a esta categoria 

morfológica resulta em um retrato incompleto e enganoso”
26

.   

A autora diz que, especialmente no caso da forma V, algumas línguas apresentam 

codificadores que se originaram de expressões nominais e, portanto, do ponto de vista 

diacrônico, não pertencem ao paradigma dos genuínos pronomes pessoais. É o caso do 

espanhol usted e do português você, que, segundo ela, são versões foneticamente reduzidas, 

respectivamente, de Vuestra Merced e Vossa Mercê.  

Para ela, Brown e Gilman até reconhecem a origem não pronominal de certas 

formas usadas com V, mas, com a terminologia empregada (“pronouns of address” — 

pronomes de tratamento), não fazem nenhuma consideração sobre as implicações dessa 

origem. No caso da língua portuguesa, alguns trabalhos — por exemplo, Monteiro (1994) e 

Faraco (1996) — discutem as diversas modificações desencadeadas pela pronominalização de 

você, que vão desde alterações no paradigma de conjugação verbal até a indefinição da forma 

quanto ao grau de intimidade e distanciamento, ora funcionando como T, ora como V. 

Assim, Brown e Gilman (1960) consideram apenas o uso da segunda pessoa do 

singular como T e da segunda pessoa do plural como V para um só interlocutor, como era no 

latim (tū/vōs), no inglês medieval (thou/ye), no português antigo (tu/vós), no espanhol antigo 

(tú/vos), e ainda o é no francês (tu/vous), no sueco (du/ni), no russo (ты/вы, ty/vy) etc., mas 

não mais no alemão (du – 2ª pess. sing./Sie – 3ª pess. pl.) e no italiano (tu – 2ª pess. sing./Lei 

– 3ª pess. sing.).  

Head (1978) alega que, como descreve o estudo de Brown e Gilman (1960), tratar 

alguém por um pronome de segunda pessoa plural expressa mais reverência do que por um 

pronome de segunda pessoa singular, mas tratar na terceira pessoa singular conota mais 

reverência ainda. Dessa forma, haveria uma hierarquia envolvendo as categorias de número e 

de pessoa, na qual a segunda pessoa do singular é a mais informal, e a terceira do plural é a 

mais formal.  Assim, pode-se traçar o seguinte cline de formalidade entre os pronomes 

pessoais (o símbolo “>” significa “mais formal que”): 

3ª p. pl. > 3ª p. sing. > 2ª p. pl. > 2ª p. sing. 

Nesse sentido, o alemão utiliza a maior estratégia de formalidade, pois a forma V 

nessa língua é Sie (“eles/elas”).  

                                                           
26 No original: “T-V semantics are not necessarily delivered by pronouns. Trying to reduce T-V encoders to this 

morphological category results in an incomplete and misleading picture”.    
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Cook (2014) defende que, em línguas como o inglês, que só apresentam um 

pronome para o interlocutor, seja singular ou plural, recorre-se a nomes para marcar a 

distinção entre a intimidade/inferioridade e a formalidade/superioridade, como Sir
27

 e Madam, 

além das expressões de tratamento do tipo Vossa Alteza, Vossa Majestade, Vossa Senhoria 

etc., também formas V. Para a autora, a Distinção T/V, portanto, não se expressa apenas pelos 

pronomes estudados por Brown e Gilman (1960), e até os nomes das pessoas na função de 

vocativo marcam a intimidade ou o distanciamento entre os interlocutores.  

Brown e Levinson (1987), em seu estudo sobre polidez, comentam sobre a 

natureza dos vocativos usados nas relações de intimidade. Cook (2014) diz que, em inglês, 

chamar a pessoa por Mr. + sobrenome tem o valor de tratamento por V, enquanto chamá-la 

por seu nome no diminutivo tem o valor de tratamento por T. Sobre essa relação entre os 

vocativos e a expressão da intimidade ou distanciamento, Said Ali comenta: 

 

O vocativo, pária da gramática e elemento imprescindível da linguagem afetiva, 

completa, intercalado de quando em quando na oração, as expressões de polidez, 

carinho e amizade. Servem, no primeiro caso, designativos de cargos e títulos 

prefixados com o respeitoso senhor, senhor presidente, senhor conde, etc. Para o 

efeito de comover, grande é o repertório de vocativos. Que o digam os poetas e os 

namorados. (SAID ALI, 2006 [1975], p. 114). 

 

Hickey (2003), tratando do sistema de tratamento em alemão, defende que este é 

tanto binário quanto escalar. Binário porque contém dois pronomes de tratamento, e escalar 

porque há muitas estratégias linguísticas facilitando nuanças que vão além do sistema binário. 

O autor defende que, além de expressar as relações sociais, o pronome de tratamento pode 

denotar um posicionamento político ou uma relação de trabalho, excluir pessoas de um grupo, 

manter distância social e até ser usado para insultar.   

Chaika (2007 [1989]) argumenta que, em muitas sociedades, uma mesma forma é 

usada tanto para expressar proximidade entre amigos quanto para domínio e controle, e que 

tanto a intimidade quanto o insulto implicam pouca distância social. 

Finalmente, vale ressaltar que a binariedade do modelo brown-gilmaniano já 

havia sido questionada em Soares (1980) ao estudar as formas de tratamento no falar de 

Fortaleza, Ceará. A autora constatou que, na função de sujeito, em vez de um sistema binário, 

                                                           
27

 Segundo o dicionário The International Webster’s Concise Dictionary of the English Language (1998, p. 685), a  
forma inglesa Sir é uma alteração fonética de sire, termo arcaico para designar um homem da nobreza e também 
uma forma de tratamento a um superior, usada especialmente para com um rei. A palavra sire veio do francês 
antigo, tendo se originado no latim seniore(m) (“mais velho”, comparativo acusativo de senex, “velho”), que deu em 
português o substantivo senhor. Said Ali (2006 [1975], p. 176) diz que o substantivo senhor, acompanhando um 
nome próprio para denotar respeito, reduziu-se a sô e a seu. Portanto, o inglês Sir e o português seu têm percursos 
afins ao longo do tempo, porém, enquanto a forma inglesa foi mantida como forma V, de reverência, a portuguesa 
adquiriu o feito contrário quando usada antes de adjetivos para depreciar alguém: seu desastrado, seu desgraçado, 
seu ingrato...  
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existe um sistema ternário constituído pelas formas tu, você e o senhor, sendo tu o mais 

informal/familiar e o senhor o mais formal/deferencial. Com isso, ocorre um uso variável na 

dimensão T entre tu e você e na dimensão V entre você e o senhor. A escolha por uma das 

formas em variação é, segundo a autora, condicionada pela situação discursiva e pelo papel 

social desempenhado pelos interlocutores.  

Os estudos sobre as formas com valor de P2 no português brasileiro têm se 

voltado para a competição entre tu e você na função de sujeito ― à exceção de alguns, como o 

de Costa (2016), que incluem o senhor na competição ―, sendo em número reduzido aqueles 

que focam na variação em outras funções sintáticas. Compreendendo que o foco do artigo de 

Brown e Gilman (1960) é o tratamento reverencial vs. o tratamento íntimo nas línguas 

(partindo da análise de idiomas da família indo-europeia), não me limito nesta pesquisa a 

verificar os achados da dupla apenas nas formas que desempenham a função de sujeito. Para 

Brown e Gilman (1960), T e V são representações gerais do tratamento íntimo e polido, 

respectivamente, seja por pronomes sujeito, seja por pronomes oblíquos, seja por formas 

verbais, seja por possessivos, vocativos e títulos antepostos aos nomes, como Mister (ingl.), 

Senhor (port.), Herr (alemão) etc.  

Embora os autores não exemplifiquem os usos de T e V nas línguas analisadas 

com trechos de suas entrevistas de pesquisa, o que nos impede de afirmar que consideraram 

apenas as formas na função de sujeito, eles mencionam a forma oblíqua thee do inglês como 

exemplo de forma T, citam formas vocativas do africâner usadas para distinguir os tratamento 

entre brancos e não brancos, e ainda o caso do inglês americano, língua em que, na ausência 

de pronomes distintos para os valores de T e V, codifica a semântica do poder e da 

solidariedade, entre os membros de uma família, através do vocativo ― como exemplo, eles 

dão o uso dos hipocorísticos Jim (de James) e Jack (de John) usados entre pai e filho de 

forma não recíproca: o pai trata o filho James por Jim, mas este não trata seu pai John por 

Jack, “a menos que ele seja extraordinariamente ‘avançado’” (BROWN; GILMAN, 1960, p. 

268)
28

.  

Os vocativos também são considerados formas de tratamento na perspectiva T-V 

por Cook (2014), e Lešková (2012) também incluem as formas oblíquas e possessivas no 

estudo do tratamento quando aborda o sistema de tratamento no Brasil. Said Ali (2006 [1975], 

p. 113) comenta sobre o valor de oblíquos e possessivos quanto à codificação da 

familiaridade/intimidade e/ou formalidade/respeito.  

                                                           
28 No original: “unless he is extraordinarily ‘advanced’ ”.  
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Embora a função sintática que deixa mais clara a forma como se trata o 

interlocutor seja o sujeito, pois nomina o outro (daí ser chamado “nominativo” o caso 

correspondente ao sujeito nas línguas que apresentam flexão de caso), eis por que a grande 

maioria das pesquisas sobre o tema elege a função “sujeito” como o foco do trabalho, isso não 

significa que as demais formas componentes do quadro de dêiticos não possam ser estudados 

numa perspectiva brown-gilmaniana.  

Nesta pesquisa, parto do pressuposto de que formas retas e formas oblíquas 

distinguem-se quanto à função sintática que desempenham, mas se equivalem quanto aos 

traços de formalidade e informalidade. Destarte, nesta pesquisa, não considero as formas 

isoladas por função sintática, mas parto do pressuposto de que há, em português, dois 

conjuntos de formas no tratamento ao interlocutor, um que constitui a P2 canônica (tu, te, ti, 

teu), o qual está relacionado ao T de Brown e Gilman, e outro que constitui a P2 indireta ou 

semântica
29

 (aquelas formas que provêm de outras pessoas do discurso, mas que se referem ao 

interlocutor: você, o senhor, lhe, o, se, si, seu; vós, vos, vosso etc.), o qual está relacionado ao 

V, não negando o fato de que algumas formas do segundo conjunto tenham perdido o traço de 

formalidade a ponto de serem usadas como T.   

 

2.3.2   A Distinção T/V no português 

 

Na história de algumas línguas, formas V podem passar a formas T. Como 

exemplo disso, Brown e Gilman (1960) citam o inglês, em que you, forma oblíqua de ye 

(“vós”), inicialmente V (quando usado para um só interlocutor), passou a T substituindo o 

pronome thou (“tu”). Da mesma forma, no chamado “español del Río de la Plata”, falado na 

Argentina, no Uruguai e no Paraguai, o vos perdeu o valor de tratamento cerimonioso que 

possuía na Europa e hoje se emprega como forma de tratamento íntimo. No português, você, 

que se usa como forma T na maior parte do Brasil (em variação com tu em algumas áreas) e 

em algumas situações em Portugal, deriva de uma forma de cortesia que surgiu no século XV, 

como se comenta a seguir. 

Segundo Bermejo (2017), o português adotou a mesma estratégia que as demais 

línguas românicas e outras da família indo-europeia para a codificação da semântica do poder 

e da solidariedade, que foi aquela desenvolvida ainda no latim: a segunda pessoa do plural 

opondo-se à do singular.  Portanto, inicialmente, muito antes da expansão do português para 

                                                           
29

 O termo segunda pessoa indireta é empregado por Luft (1995, p. 56) e por Cipro Neto e Infante (2003, p. 279), 
dentre outros. Já o termo segunda pessoa semântica é empregado por Raposo (2013, p. 899). 
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além do território lusitano, a Distinção T/V se fazia por tu e vós. Sobre esse fato, Cook (1997) 

diz que 

 

os paradigmas de segunda pessoa tiveram, de início, uma correspondência literal 

com o T e o V da dualidade V-T, onde o plural era a escolha para um tratamento 

cerimonioso e o singular para um não-cerimonioso. Mais tarde, acompanhando uma 

voga que percorreu várias regiões da Europa, a língua portuguesa adoptou uma outra 

perspectiva de enfoque para V, que tinha também um precedente no latim, onde o 

imperador de Roma era tratado por Vossa Majestade (Vestra Majestas). (COOK, 

1997, p. 451). 

 

A autora explica que, em vez de se dirigir a uma pessoa de posição eminente 

diretamente por vós, passou-se a fazer menção a seu atributo mais notável, cuja representação 

linguística costuma ser um substantivo abstrato. Como tal pessoa era tratada por vós, passou-

se a usar o possessivo vossa precedendo esse substantivo, compondo assim uma expressão de 

tratamento reverencial: Vossa Majestade, Vossa Alteza, Vossa Senhoria etc. A fórmula já 

havia sido empregada para os imperadores romanos e foi apenas copiada pelas culturas 

subsequentes.  

Sobre a expansão do uso dessas expressões nominais, Faraco (1996) afirma que 

 

Foi durante o século XV, como consequência das novas relações sociais constituídas 

na corte, que essa prática tornou-se dominante e novas formas de tratamento do rei 

rapidamente se multiplicaram, especialmente durante o longo reinado de Afonso V 

(1438-1481). Em 1434, Vossa Senhoria, ocorreu pela primeira vez nos textos das 

Cortes; em 1442, Vossa Majestade; em 1450, Vossa Alteza; e, em 1455, Vossa 

Excelência.  

 

Uma vez que essas expressões de tratamento constituem um sintagma nominal 

feminino, poderiam perfeitamente ser substituídas pelo pronome de terceira pessoa feminino 

ela. Era o que também ocorria, segundo Said Ali (2006 [1975], p. 116), quando o inferior se 

dirigia ao superior na sociedade portuguesa em meados do século XVI. Entretanto, ela como 

forma V em português não ultrapassou a era quinhentista30. 

A forma V que se consagrou nas línguas da Península Ibérica foi aquela calcada 

na expressão formada pelo possessivo de segunda pessoa plural seguido do substantivo mercê 

(FARACO, 1996).  

                                                           
30

 O pronome oblíquo feminino da terceira pessoa do singular (Lei) é a forma V no italiano contemporâneo. Segundo 
Sensini (1999), antes de Lei, usava-se Ella. Durante a época fascista (1938-1944), fez-se a tentativa malsucedida de 
impor pela lei o uso de voi em vez de Ella como forma V, alegando-se que este soava “burguês” e “afeminado”, sendo 
voi mais “humano” e “viril”. Voi, como forma V, persiste ainda em dialetos toscanos e continua a ser usado por alguns 
oradores, principalmente de dialetos do sul, como uma alternativa a Lei. Já Ella, depois de ter sido substituído por 
seu correspondente oblíquo, tornou-se obsoleto como forma V. 
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Nessa expressão, o núcleo substantivo leva à concordância como o verbo na 

terceira pessoa e, no caso oblíquo, possibilita a substituição por formas pronominais da 

terceira pessoa, bem como a retomada pelo possessivo de terceira pessoa. Said Ali (2006 

[1975], p. 115) afirma que a substituição por ela como sujeito ou como complemento 

preposicionado não mais ocorre, e acrescenta: “O que se aponta em contrário na literatura 

quinhentista caiu em desuso”.  

Dessa forma, têm-se os seguintes paradigmas T e V teóricos no português 

contemporâneo: 

 

Quadro 4: Paradigmas T e V teóricos no português contemporâneo. 

função T V 

sujeito tu você 

compl. clítico reflexivo te se 

compl. clítico não reflexivo te o(a), lhe 

compl. prepos. reflexivo ti(go) si(go) 

compl. prepos. não reflexivo ti(go) você 

possessivo teu seu 
FONTE: O autor. 

 

O quadro acima ilustra um uso apenas teórico, uma vez que são constatadas 

divergências quanto ao emprego e aos valores de tu e de você em se comparando as 

variedades portuguesa e brasileira da língua.    

Em Portugal, conforme Bermejo (2017, p. 141), “a forma canônica você, no 

singular, deixou de conotar formalidade por volta do século XIX e competiu com tu para os 

mesmos usos pragmáticos”
31

. O autor acrescenta que você passou a sofrer estigma, embora 

pareça existir uma recuperação de seu emprego por algumas camadas sociais portuguesas 

como estratégia de igualdade ou intimidade.  

Faraco (1996, p. 63) diz que você, em algumas áreas rurais de Portugal, apresenta 

uma marca negativa provavelmente decorrente de sua origem no estilo mais informal da 

pequena burguesia urbana.  Por algum tempo, então, tratar alguém por você soava como 

jocoso ou desrespeitoso. Essa forma de se dirigir ao interlocutor nunca foi generalizada em 

Portugal, onde o tu sempre foi predominante no tratamento íntimo e familiar.  

 Todavia, Lešková (2012), em seu trabalho sobre formas de tratamento no 

português da Europa, diz que: 

 

                                                           
31 No original: “La forma canónica você, en singular, dejó de connotar formalidad alrededor del siglo XIX y compitió 

con tu para los mismos usos pragmáticos”.  
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O tratamento de você encontra-se largamente expandido entre os portugueses de 

Portugal, o que podia ser um sinal de que os valores depreciativos ou insultuosos 

terão já desaparecido, ou estarão em vias de desaparecer. Mas não é tão fácil como 

parece porque é bem verdade que a opinião sobre o seu emprego muda de pessoa a 

pessoa. Você gera reacções contraditórias e tem interpretações distintas (LEŠKOVÁ, 

2012, p. 29). 

 

A autora relaciona doze empregos e reações distintas observadas quanto ao uso de 

você entre os portugueses, que vão desde a consideração da forma como de grande 

demonstração de respeito até a de que se trata de insulto e grosseria para com o interlocutor. 

Acrescenta ainda que você está se tornando cada vez mais frequente em Portugal, talvez por 

influência dos programas de televisão produzidos no Brasil, os quais se tornaram bastante 

populares naquele país. 

De modo geral, a Distinção T/V em Portugal se faz mais comumente com tu como 

forma T e, como forma V, com o senhor, ou com o nome próprio do interlocutor, ou com seu 

título acadêmico, funcional ou de cortesia (o doutor, o professor, a menina
32

 etc.), ou com a 

designação do parentesco (o primo, o tio etc.). Segundo Faraco (1996, p. 67), principalmente 

para um brasileiro em visita a Portugal, esses usos podem gerar “uma situação de 

ambiguidade: num enunciado como, por exemplo, O professor vai ao teatro? – está-se 

fazendo referência a uma terceira ou o professor está sendo usado como forma de 

tratamento?”  

Já no Brasil, segundo Monteiro (1994, p. 156), a Distinção T/V é facilmente 

identificada na norma culta: “Nas relações assimétricas, a polarização gira em torno de você e 

o senhor; já nas simétricas, há duas situações: no tratamento íntimo, o esquema é você-você, e 

no deferencial é o senhor - o senhor”.  

Diferentemente do que ocorre em Portugal, você como tratamento íntimo é 

generalizado no Brasil, estando tu restrito a algumas áreas do país, como o extremo Sul e em 

algumas áreas do Norte e do Nordeste (MONTEIRO, 1994; MENON, 1995; FARACO, 

1996). Scherre et al. (2015) apresentam um mapa do emprego de você e tu no Brasil em que 

se verifica que a presença deste é maior do que a apontada pela maioria dos pesquisadores e 

gramáticos, como, por exemplo, Cunha e Cintra (1985). 

Há de se considerar, porém, que nas áreas do Brasil onde tu concorre com você, 

este ainda não perdeu totalmente os antigos traços de cortesia. Não é tão formal quanto o 

senhor, mas também não é tão íntimo quanto tu. Guimarães (2014, p. 179), por exemplo, 

                                                           
32 Segundo Cunha e Cintra (1985, p. 284), a menina é o tratamento formal para a moça solteira em Portugal, enquanto 

no Brasil se diz a senhorita. 
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aponta que, em Fortaleza, você ocorre em 83% das interações com pessoas com quem se tem 

baixo grau de intimidade e em 46,8% das interações com pessoas íntimas. 

Outra distinção notória que se aponta no uso de tu/você no Brasil em comparação 

com Portugal é a mistura do paradigma da P2 com o da P3. No português brasileiro, o oblíquo 

te, por exemplo, é comumente usado quando se trata alguém por você.  Bagno (2001, p. 759) 

comenta que “o uso de você acompanhado de te (e com imperativo na forma de indicativo) se 

tornou a combinação normal, usual, natural, como se fosse uma forma supranacional de 

construir enunciados com a 2ª pessoa”. Além disso, em quase todas as regiões em que se usa 

tu, o verbo fica na P3: tu é, tu vai, tu foi... (BAGNO, 2011, p. 752). 

Quanto ao português africano, especificamente em Angola e em Moçambique, 

você e tu perderam a distinção formal e informal, encontrando-se em neutralização, ou seja, as 

duas formas coocorrem para um mesmo interlocutor na mesma situação comunicativa. Para 

Gonçalves (2013, p. 176), esta neutralização manifesta-se das seguintes formas: 1) há uma 

tendência a usar o subjuntivo como imperativo em detrimento da forma imperativa da P2, que 

em Portugal só ocorre com você e expressões nominais (ex.: Procure o teu lugar!); 2) Assim 

como no Brasil, há uma combinação de você com formas da P2 canônica te, ti, teu; 3) o verbo 

normalmente fica na P3 (você/tu vai), mas verifica-se também o verbo na P2 quando o sujeito 

é você (Você fizeste o quê?). 

Dessa forma, o Quadro 4 apresentado páginas atrás pode ser assim estendido, 

considerando-se as todas as formas em uso no português contemporâneo, seja na modalidade 

escrita, seja na modalidade falada: 

 

Quadro 5: Paradigmas T e V no português contemporâneo (estendido). 

função T V 

sujeito tu/você 

você 

vós 

o senhor 

Ø 

o amigo, o professor etc. 

Vossa Senhoria, Vossa Excelência 

etc. 

compl. clítico reflexivo te se; vos 

compl. clítico não reflexivo te o(a), lhe; vos 

compl. prepos. reflexivo ti(go) si(go); vós 

compl. prepos. não reflexivo ti(go) você, si(go), vós, o senhor etc. 

possessivo teu seu; vosso 
FONTE: O autor. 
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Duas observações importantes devem ser feitas acerca do quadro acima: 

1) Devido ao sincretismo existente entre a P2 e a P3 verificado no português 

brasileiro, angolano e moçambicano, as formas lhe, se e seu também podem 

funcionar como T nessas variedades da língua;  

2) Você e as expressões nominais podem ocorrer em todas as funções sintáticas, 

inclusive com sentido possessivo antecedidas pela preposição de, embora de 

você em vez de teu/seu ainda seja raro, conforme Monteiro (1994, p. 2006).  

 

Como se percebe, as formas pessoais dêiticas que, na variedade padrão, servem à 

Distinção T/V encontram-se em variação na variedade popular ou no discurso não monitorado. 

A seção seguinte trata do fenômeno da variação linguística e da teoria que a aborda. 

 

2.4  A Teoria da Variação e Mudança 

 

Nas primeiras décadas do século XX, conforme alguns estudos (DUARTE, 1993; 

LOPES, 2007; RUMEU, 2013), acentuou-se, no português brasileiro, o uso de você como 

forma T. O uso das antigas formas V como formas T caracterizam o sistema em conflito 

descrito por Brown e Gilman (1960), e o período em que isso acontece corresponde a uma 

fase de variação no uso dos índices de segunda pessoa.  

A expansão de você nos contextos em que antes se usava tu desencadeou uma 

série de usos linguísticos que acentuaram a diferença entre o português brasileiro e o 

português europeu, no qual tu é mais usado do que você. Esses usos podem ser caracterizados 

como uma flutuação entre as formas da P2 canônica e as da P3 em todas as funções sintáticas, 

mas não nas mesmas proporções em todas elas nem em todas as áreas do país. O uso de tu e 

de você com a mesma referência (o interlocutor) nos mesmos contextos de uso (p. ex., em 

interações informais ou em relações simétricas) é um típico caso de variação, o principal foco 

de interesse da Sociolinguística variacionista. 

Como defendem Weinreich, Labov e Herzog (1968, p. 188), “nem toda variação e 

heterogeneidade na estrutura linguística envolve mudança, mas toda mudança envolve 

variação e heterogeneidade.”
33

 Assim, a função de forma T, no português brasileiro do século 

XX, já apresentava a variação entre as formas tu e você, iniciada no século anterior e, com 

isso, todas as formas oblíquas e possessivas desses índices de segunda pessoa também se 

                                                           
33 No original: “not all variability and heterogeneity in language structure involves change, but all change involves 

variability and heterogeneity”.  
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encontravam em variação. Ou seja, estando tu e você em competição na função de sujeito, 

também te compete com lhe na função de objeto, teu com seu como possessivo etc.  

Em resumo, verifica-se no português brasileiro uma variação entre os dois 

paradigmas pronominais que outrora desempenhavam funções distintas: o paradigma da P2 

— tu, te, ti(go), teu —  varia com o paradigma da P3 — o, lhe, se, si(go), seu — cujo sujeito 

nas relações simétricas em contextos informais é você. 

Conforme os estudos comentados, o uso variável dessas formas já se verifica no 

século XVIII e se acentuou nas primeiras décadas do século XX, perdurando até hoje em 

praticamente todo o território nacional, embora algumas formas sejam mais características de 

certas regiões do país (como tu no extremo sul, você em áreas do sudeste e lhe em áreas do 

nordeste). O estudo dessa variação pode ser feito, portanto, considerando-se o estado atual do 

idioma ou estados passados, seja tomados isoladamente (estudo de sincronias passadas), seja 

tomados sequencialmente como formando um percurso ao longo do tempo (estudo 

diacrônico).  No caso de um estudo sobre o estado atual da variação, pode-se partir tanto de 

uma amostra de fala, obtida através de entrevistas sociolinguísticas (LABOV, 1972) ou de 

uma amostra de escrita que atenda, em certa medida, aos critérios considerados para a 

formação da amostra de fala. Já no caso de se estudar estados de língua passados, o meio mais 

fácil é através da análise de material escrito. 

A análise do percurso de determinados usos linguísticos a partir de documentos 

escritos, os quais sobreviveram por acaso e cuja compilação foi obtida a partir do que foi 

possível reunir, e não conforme a vontade do pesquisador, é a metodologia empregada pela 

Sociolinguística histórica, que busca investigar e explicar  

 

as diversas manifestações da variação linguística em uma comunidade ao longo do 

tempo e também o modo como essa variação – seus distintos usos, funções e tipos – 

se desenvolve em línguas e comunidades específicas, no seio de certos grupos e 

redes sociais ou em indivíduos concretos.
34

 (CONDE SILVESTRE, 2007, p. 33). 

 

A Sociolinguística histórica, portanto, busca alcançar o período em que 

determinada variação teve início, como e em que circunstâncias foi progredindo ao longo do 

tempo. Pode-se considerar o trabalho de Uriel Weinreich com seus orientandos William 

Labov e Martin Herzog, intitulado Empirical Foundations for a Theory of Language Change 

                                                           
34

 No original: “las diversas manifestaciones de la variación lingüística en una comunidad a lo largo del tiempo y 
también el modo en que esa variación – sus distintos usos, funciones y tipos – se desarrolla en lenguas y 
comunidades específicas, en el seno de ciertos grupos y redes sociales o en individuos concretos.” 
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(Fundamentos Empíricos para uma Teoria da Mudança Linguística), de 1968, uma das obras 

pioneiras da Sociolinguística histórica. 

Para eles, que criticavam propostas de explicação da mudança linguística que 

adotavam como ponto de partida descrições estáticas e homogêneas da língua (como o 

modelo gerativo-transformacional), a chave para uma compreensão racional dos processos de 

mudança linguística é a observação e descrição da heterogeneidade ordenada que define todas 

as línguas vivas, usadas para a comunicação cotidiana por uma comunidade de fala 

(WEINREICH; LABOV; HERZOG, 1968, p. 144). 

Weinreich, Labov e Herzog (1968, p. 188) reconhecem que a existência da 

variabilidade linguística nem sempre supõe a presença de uma mudança, no entanto admitem 

que toda mudança implica variabilidade ou heterogeneidade sincrônica na comunidade. 

Conde Silvestre (2007, p. 32), comentando a importância desse trabalho pioneiro, 

diz que “se for aceita a importância deste trabalho na fundação da Sociolinguística histórica, 

então deve ser entendido que, em suas origens, esta nova disciplina estava preocupada com o 

problema histórico de mudança linguística”.
35

  

Já o desenvolvimento metodológico e prático da Sociolinguística histórica é 

atribuído a Suzanne Romaine36
 quando, para definir essa disciplina, dedica sua obra Socio-

Historical Linguistics: Its Status and Methodology (“Sociolinguística histórica: Seu Status e 

Metodologia”, ainda sem tradução em português), de 1982, considerando que os fatores 

linguísticos possíveis de observar e analisar ao nosso redor não são absolutamente diferentes 

daqueles que atuaram no passado. Assim, não há razão para duvidar de que a variação 

linguística se manifestava no passado da mesma forma estruturada com que ocorre no 

presente (ROMAINE, 1982a, p. 122).  

Uma vez que tenta compreender como a variação ocorria em sincronias passadas, 

a Sociolinguística histórica recorre fundamentalmente a textos escritos no passado que 

chegaram até o presente por razões diversas, como o interesse de conservação por parte do 

detentor do material ou a permanência em local que os protegeu das intempéries e da 

destruição proposital. 

Para Romaine (1982a), o meio oral não pode ser a única forma de se conhecer a 

natureza da variável linguística. As modalidades escrita e oral da língua não são equivalentes 

                                                           
35 No original: “si se acepta la importancia de este trabajo en la fundación de la sociolingüística histórica, debe 

entonces entenderse que, en sus orígenes, esta nueva disciplina se ocupaba del problema histórico del cambio 
linguístico”. 

36 Romaine usa o termo Socio-Historical Linguistics (Linguística Sócio-Histórica) para a disciplina de que trata em seu 
livro. Outros estudiosos, além de Romaine, dedicaram-se ao estudo da variação diacronicamente, como James Milroy 
(1992), que prefere o termo Sociolinguística histórica (em vez de “Linguística Sócio-Histórica”). 
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entre si por apresentarem, cada uma, características muito particulares que repercutem na 

produção do discurso. Assim, ambas se encontram em relação de distribuição complementar
37

 

e estão sujeitas à variação estruturada, de modo que a língua escrita pode ser analisada 

independentemente da expressão oral. 

Dessa forma, as técnicas e os métodos da Sociolinguística sincrônica, que 

geralmente se aplicam a amostras orais, deveriam permitir também obter resultados 

significativos quando se aplicam aos textos escritos do passado (ou do presente). Seguindo 

esse pressuposto, Romaine (1982b) estabelece dois axiomas em Sociolinguística histórica: 

 

AXIOMA 1: Os dados históricos podem ser válidos por si próprios (como podem ser 

outras instâncias da língua escrita) independentemente do quanto refletem ou são 

extraídos das produções de falantes nativos. (...) 

AXIOMA 2: As forças linguísticas que operam hoje e são observáveis ao nosso redor 

não são diferentes das que operaram no passado. Este princípio também é, sem 

dúvida, básico para a reconstrução puramente linguística; sociolinguisticamente 

falando, porém, isso significa que não há razão para crer que a linguagem não 

variasse nos mesmos padrões do passado, como se observa hoje.” (ROMAINE, 

1982b, p. 295)
38 

 

Como se percebe, a Sociolinguística histórica utiliza-se do método de 

investigação da Sociolinguística variacionista em suas investigações sobre a variação 

linguística em sincronias passadas ou diacronicamente. Tal método foi desenvolvido por 

Labov (1966), que mostra que os fatores sociais desempenham um papel decisivo na 

explicação da variação e mudança linguística.  

Em seu estudo a respeito da comunidade da ilha de Martha’s Vineyard, no litoral 

do estado americano de Massachusetts, Labov (1972) demonstrou que o comportamento 

linguístico dos habitantes daquela ilha, de forma mais concreta, a pronúncia de determinados 

fones da língua inglesa, sofria a influência de fatores como sexo, idade, origem étnica, 

ocupação e atitude. Posteriormente, fixou um modelo de descrição e interpretação do 

fenômeno linguístico no contexto social das grandes cidades que passou a ser chamado de 

Teoria da Variação e Mudança, ou Sociolinguística variacionista, quando concluiu sua 

pesquisa acerca da estratificação social do inglês na cidade de Nova Iorque. Com seu 

                                                           
37 Nos estudos de Sociolinguística histórica, diz-se que há distribuição complementar quando o ambiente no qual dois 

elementos (por exemplo, duas línguas, duas modalidades linguísticas, dois sistemas pronominais, dois morfemas, 
dois fonemas etc.) podem ocorrer consiste de dois conjuntos distintos, cada um associado com um único elemento.  

38 No original: “AXIOM 1: Historical data can be valid in their own right (as can other instances of the written language), 
regardless of the extent to which they reflect or are removed from the productions of native speakers. [...] AXIOM 2: 
The linguistic forces which operate today and are observable around us are not unlike those which have applied in 
the past. this principle is of course basic to purely linguistic reconstruction as well; but socialinguistically speaking it 
means that there is no reason for believing that language did not vary in the same patterned ways in the past as it 
has been observed to do today.” 
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trabalho, Labov revelou a complexa relação entre a mudança linguística (de natureza 

diacrônica) e a variação linguística (de natureza sincrônica).   

A teoria de Labov sustenta que as línguas mudam porque variam e as línguas 

variam devido à influência de fatores relacionados aos falantes, elementos desprezados pela 

primeira grande escola de estudos linguísticos do Ocidente, cujo nome mais emblemático é o 

suíço Ferdinand de Saussure. Ao contrário deste, Labov considera que não existe língua 

independente dos falantes, mas que são estes que, vivendo em sociedades complexas, 

hierarquizadas, heterogêneas, provocam as mudanças nas línguas, o que torna impossível 

desvincular os fatos de linguagem dos fatos sociais.  

De acordo com a Teoria da Variação e Mudança, todas as línguas do mundo são 

sempre continuações históricas que acompanham as gerações sucessivas de indivíduos. As 

mudanças que se operam numa língua ao longo do tempo são resultado da variação entre as 

formas linguísticas durante certo período. Seguindo este raciocínio, afirma-se que existem 

formas linguísticas variáveis porque as características intrínsecas dos falantes (gênero, idade, 

etnia) são variáveis, assim como sua condição social (classe, grupo, relação com o 

interlocutor, situação no ato da enunciação). Em outras palavras, a mesma coisa pode ser 

enunciada de forma variável (diferente) a depender das características individuais e sociais 

dos falantes. Assim, as variações linguísticas costumam ser classificadas conforme o fator 

com o qual se relaciona: diacrônicas (quando se dão ao longo do tempo), diatópicas (as que 

resultam da variação espacial – pensemos nas diferenças entre o português usado em Portugal 

e o usado no Brasil, países em lados opostos do mesmo oceano), diastráticas (influenciadas 

pela estratificação e categoria sociais) e diamésicas (ocasionadas pelo modalidade em que a 

língua é empregada ― fala ou escrita). Além dessas, Labov considera a variação estilística 

(ou diafásica) decorrente das adaptações da linguagem ao contexto imediato durante o ato de 

fala (LABOV, 1972). 

A natureza variável da língua é, para a Sociolinguística variacionista, um 

pressuposto fundamental no qual se sustenta e se direciona a observação, a descrição e a 

interpretação do comportamento linguístico. Não aceitar que as variações na língua são 

naturais é a causa da intolerância e do preconceito com o comportamento linguístico daqueles 

menos favorecidos socialmente, atitudes combatidas pelos seguidores de Labov.  
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2.4.1 O contexto e a variação linguística  

 

Uma variável importante que condiciona a variação linguística é o contexto, o 

qual determinaria o estilo linguístico empregado. A Sociolinguística variacionista vê o estudo 

do estilo como um elemento fundamental da investigação, valorizando-o como uma projeção 

da dimensão social. Assim, entende-se que a seleção de um estilo por parte do falante supõe 

que seus usos linguísticos se adaptam a algumas das possibilidades sociolinguísticas que se 

dão em sua comunidade, ou seja, que se pode estabelecer uma correlação entre a frequência 

de aparição de certos traços linguísticos no estilo de um falante individual e os que 

caracterizam um grupo social concreto. 

Labov (1966; 1972) fez pesquisas levando em conta a relação entre o estilo 

contextual e o nível social na descrição da fala de Nova Iorque, analisando situações em que 

os falantes dedicavam mais atenção à sua própria fala numa escala gradativa e concluiu que, 

nas situações em que se dá a máxima atenção (linguagem monitorada) ao que se diz, 

emprega-se uma fala mais cuidada, com variantes de prestígio (por parte dos falantes mais 

escolarizados), e naquelas em que se presta o mínimo de atenção ao modo como se fala usa-se 

uma variedade espontânea.  

Quanto à relação entre variação e estilo, o modelo de Labov tem recebido críticas 

por causa das dificuldades tanto teóricas quanto metodológicas que ele acarreta. Para 

Hernández-Campoy (2016, p. 92),  

 

O modelo de Labov concebe falantes como respondedores passivos que modificam 

seu discurso, mudando de estilo em resposta e como uma reação à situação externa 

sem considerar que eles poderiam fazer escolha consciente e pró-ativa e uso de 

recursos estilísticos. (HERNÁNDEZ-CAMPOY, 2016, p. 92)
39

  
 

Já Milroy e Gordon (2003, p. 2001) defendem que “[o]s falantes fazem escolhas 

estilísticas não em resposta a pressões normativas que induzem atenção à produção da fala, 

mas como um conjunto de práticas sociais em que os atores se envolvem para construir o 

significado social.”
40

  

Sobre a questão, Conde Silvestre (2007, p. 57) afirma que  

                                                           
39

 No original: “Labov’s model conceives speakers as passive respondents who modify their speech, style shifting in 
response to and as a reaction to the external situation without considering that they might make conscious and 
proactive choice and use of stylistic resources.”  

40 No original: “es importante reconocer que la formalidad o informalidad son factores multidimensionales, que no 
siempre se manifiestan de manera tan sencilla. De hecho, ni las conversaciones suponen siempre la emisión de habla 
espontânea, ni la lectura de textos escritos conlleva la emisión de habla cuidada –  piénsese, por ejemplo, en las 
entrevistas de trabajo, correspondencia o en la lectura de correspondencia o mensajes de correo electrónico entre 
amigos”.  
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é importante reconhecer que a formalidade ou informalidade são fatores 

multidimensionais, que nem sempre se manifestam de maneira tão sensível. De fato, 

nem as conversas supõem sempre a emissão de fala espontânea, nem a leitura de 

textos escritos leva a emissão de fala cuidada – pense-se, por exemplo, nas 

entrevistas de trabalho ou na leitura de correspondência ou mensagens de correio 

eletrônico entre amigos.” (CONDE SILVESTRE, 2007, p. 57)
41

 

 

 

Macedo (2008, p. 59) fala que os usuários de uma língua possuem um repertório 

linguístico que pode variar dependendo de onde se encontram e com quem falam. Para ela, em 

situações mais familiares, “entre pessoas com quem se tem maior intimidade ou quando não-

informais, (...) em ambientes de maior informalidade, entre pessoas que não conhecem, entre 

pessoas de posição hierárquica diferente, ou em situações em que estão autoconscientes 

quanto à linguagem”, os falantes são capazes de adequar seu vocabulário e modos de dispor 

os termos numa frase e usar as variantes de prestígio, segundo as normas, com maior 

frequência. 

Enfim, Coelho e Nunes de Souza (2014) investigaram a atuação de fatores que se 

correlacionam com a proposta de Brown e Gilman (1960), ou seja, as dimensões de poder e 

solidariedade, e de fatores que estão atrelados à proposta laboviana de estratificação social 

(gênero, faixa etária e classe social) sobre o uso das formas de tratamento (tu~você~o senhor) 

entre os interlocutores em peças de teatro florianopolitanas dos séculos XIX e XX. As autoras 

chamaram aquelas variáveis de variáveis socioestilísticas e objetivavam “observar se a 

alternância de estilos era sensível às relações entre os interlocutores, ao sexo/gênero, à faixa 

etária e à classe social dos personagens, bem como a diferentes pistas contextuais.” 

(COELHO; NUNES DE SOUZA, 2014, p. 176). Concluíram que, nas peças de teatro 

analisadas, há um padrão regular de comportamento da variação estilística. 

 

2.4.2  O paradoxo do observador e os dados históricos 

 

Labov (1972) chama de “paradoxo do observador” (observer’s paradox) a 

contradição entre o objetivo de detectar como falam as pessoas quando não estão sendo 

observadas sistematicamente e a única possibilidade de obter esse tipo de dado mediante a 

observação sistemática, ou seja, o efeito que a presença do observador, geralmente uma 

pessoa desconhecida do informante, utilizando um material de gravação mais ou menos 

                                                           
41 No original: “speakers make stylistic choices not in response to normative pressures which induce attention to 

speech production, but as one of a set of social practices in which actors engage to construct social meaning.” 
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sofisticado
42

, tem sobre a autêntica produção de fala real por parte de seus informantes, os 

quais, nestas circunstâncias, acabam por tender a utilizar uma variedade linguística mais 

monitorada, distante daquela que o observador busca captar.  

Conde Silvestre (2007) afirma que o investigador em (Socio)linguística histórica 

não enfrenta, a priori, as dificuldades derivadas dessa contradição. Entretanto, ao tratar desse 

assunto, Tieken-Boon van Ostade (2000) argumenta que 

 

a questão de saber se o informante estava ou não ciente do fato de que sua língua 

estava sendo estudada é irrelevante do ponto de vista dos estudos históricos; mais 

importante é o problema de sua consciência de registro, que deve ser tratado tanto 

por pesquisadores modernos quanto históricos. A consciência de registro apresenta 

um conflito com o fato de que [...] “o estilo mais desejado para os propósitos 

sociolinguísticos é completamente não monitorado”. (...) Argumento, portanto, que, 

ao buscarmos uma linguagem que chega tão perto quanto possível da linguagem não 

monitorada, escrita ou falada, temos de levar em conta o paradoxo do observador, 

mas o paradoxo do observador assume uma forma diferente da que seria 

normalmente esperada, com base em nosso conhecimento de situações de entrevista 

atuais. (TIEKEN-BOON VAN OSTADE, 2000, p. 441)
43

 

  

Para ela, as investigações em Sociolinguística histórica nem sempre estão 

isentas dessas dificuldades, pois muitos dos textos considerados produtos linguísticos 

naturais ou espontâneos – como as cartas privadas e os diários – estavam condicionados 

por certas normas de composição, pela própria consciência de seus autores de estar 

empregando um registro determinado ou pelo próprio temor de que seus escritos 

privados fossem divulgados, como de fato ocorria com as cartas, que eram 

frequentemente lidas em público.   

 

2.4.3  O problema dos maus dados 

 

O estudo de sincronias passadas não é tarefa fácil, pois a escassez de amostras do 

vernáculo representa um grande obstáculo, tanto que Labov (1994, p. 11) afirma que “a 

                                                           
42 À época das primeiras pesquisas utilizando-se gravadores portáteis, estes eram do tamanho de uma mala e 

comportavam grandes rolos de fita magnética, além de necessitarem de um microfone a eles conectado, o que os 
tornava indisfarçáveis e comprometia o relaxamento do informante durante a entrevista. Depois, surgiram os 
gravadores com fita cassette, que diminuíram consideravelmente do tamanho dos aparelhos e, mais recentemente, 
os gravadores digitais, ainda menores e mais discretos.  

43 No original: “the question as to whether or not the informant was aware of the fact that his or her language was 
being researched is irrelevant from the point of view of historical studies; more to the point is the problem of their 
register consciousness, which must be dealt with by modern and historical researchers alike Register consciousness 
presents a conflict with the fact that, as Chambers (1995: 18) puts it, “the style most desired for sociolinguistics 
purposes is completely unmonitored. (...) looking for language which comes as closely as possible to unmonitored 
language, whether written or spoken, we do have to take account of the observer's paradox, but that the observer's 
paradox takes a different form from what we would normally expect to find on the basis of our knowledge of 
present day interview situation.” 
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Linguística histórica pode ser pensada como a arte de fazer o melhor uso dos maus dados”.
44

 

Labov chama de “maus dados” (bad data) os documentos históricos que, de alguma forma, 

mostram o modo como a língua era usada em determinada época porque são ricos por um 

lado, mas empobrecidos por outro, pois  

 

Documentos históricos sobrevivem por acaso, não por intenção, e a seleção que está 

disponível é o produto de uma série imprevisível de acidentes históricos. As formas 

linguísticas em tais documentos são frequentemente distintas do vernáculo dos 

autores e, em vez disso, refletem esforços de captar um dialeto normativo que nunca 

foi a língua nativa de nenhum falante. Como resultado, muitos documentos são 

marcados com os efeitos da hipercorreção, da mistura de dialetos e de erros do 

copista
45

. (LABOV, 1994, p. 11) 

 

Complementando Labov, Conde Silvestre (2007) afirma que o controle que o 

estudioso da Sociolinguística variacionista exerce sobre o processo de seleção e coleta dos 

dados nos quais seu trabalho está embasado contrasta com o único recurso por parte do 

estudioso da Sociolinguística histórica, os materiais que não foram selecionados previamente 

para seus objetivos. Para ele,  

 

Estes fatores distorcem a realidade linguística e fazem da (Socio)linguística histórica 

uma disciplina que oferece ao investigador escasso controle experimental sobre os 

dados que maneja, de maneira que não pode isolar com certeza todos as variáveis 

que afetam o processo de investigação. (CONDE SILVESTRE, 2007, p. 37)
46

 

 

O autor acrescenta também que, como decorrência dessa diferença no modo de 

coletar as amostras de análise, os pesquisadores da Sociolinguística histórica se veem mais 

limitados quanto ao estudo dos fenômenos das variações linguísticas do que os da 

Sociolinguística variacionista. Estes, ao utilizar materiais pertencentes ao meio oral, 

costumam investigar com mais frequência variações e mudanças no nível fonológico, 

enquanto aqueles, por dependerem de material escrito, costumam focar em variações no nível 

gramatical.  

No capítulo seguinte, discuto sobre cartas, comunidades de práticas e apresento os 

remetentes e o destinatário das correspondências aqui analisadas. 

 

                                                           
44 No original: “Historical linguistics can then be thought of as the art of making the best use of bad data”. 
45 No original: “Historical documents survive by chance, not by design, and the selection that is available is the product 

of an unpredictable series of historical accidents. The linguistic forms in such documents are often distinct from the 
vernacular of the writers, and instead reflect efforts to capture a normative dialect that never was any speaker’s 
native language. As a result, many documents are marked with the effects of hypercorrection, dialect mixture, and 
scribal error.” 

46 No original: “Estos factores distorsionan la realidad lingüística y hacen (socio)lingüística histórica una disciplina 
que ofrece al investigador escaso control experimental sobre los datos que maneja, de manera que  no puede aislar 
con certeza  todas las variables que afectan al proceso de investigación.” 
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3  SOBRE CARTAS E SEUS AUTORES: UMA CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

Para a compreensão da metodologia empregada nesta pesquisa e o percurso 

analítico seguido, faço a seguir algumas exposições sobre cartas para posteriormente 

apresentar os remetentes da amostra aqui utilizada, situando-se em seu tempo, em sua 

comunidade e nas relações com o destinatário, ao qual também dedico uma seção exclusiva a 

fim de ampliar a compreensão das dimensões do poder e da solidariedade existentes entre ele 

e seus missivistas.    

 

3.1  As cartas como meio de flagrar a segunda pessoa gramatical 

 

Em qualquer pesquisa, a amostra deve ser constituída de material que propicie a 

observação do objeto estudado. Se este é a forma como as pessoas se tratam, as interações, 

seja através da fala, seja por escrito, tornam-se o melhor caminho para a observação. No caso 

de sincronias passadas, na ausência de material sonoro gravado, as cartas pessoais vêm a ser o 

principal meio de acesso às formas de tratamento. Isso decorre do fato de que a carta simula 

uma conversa em que apenas uma pessoa fala enquanto a outra escuta. No entanto, quem 

escreve (e se põe no papel de falante) não perde a consciência de que está ausente e de que 

demorará certo tempo até que a carta seja lida. A presença simulada e a ausência real 

produzem um efeito que molda a interação através da carta e a torna diferente da conversa 

cara a cara ou por telefone.  

Berlinck, Barbosa e Marine (2008) defendem que,  

 

nas cartas, a presença de um determinado destinatário condiciona o momento da sua 

produção. Quando aquele que escreve escolhe aquele para quem escreve, ele, 

consequentemente, modula o seu discurso de acordo com essa escolha. Nesse 

sentido, uma das estratégias que pode nos auxiliar na percepção do grau de 

formalidade nas cartas é, por exemplo, o estudo dos pronomes e expressões de 

tratamento. As expressões de tratamento exprimem o grau de distanciamento e a 

subordinação em que uma pessoa voluntariamente se põe em relação a outra, a fim 

de agradá-la e ensejar um bom relacionamento. (BERLINCK; BARBOSA; 

MARINE, 2008, p. 175). 
 

 

Diferentemente do que ocorre na fala, a escolha do repertório vocabular e da 

forma de elaborar as frases pode ser mais bem planejada na comunicação por carta. É costume 

de quem escreve cartas e outros gêneros da modalidade escrita “passar a limpo” o texto, 

revisando-o e reelaborando-o conforme considere mais adequado para causar as impressões 

desejadas. Assim, nas cartas, são encontrados diferentes graus de formalidade, desde o mais 
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formal, em que se seguem fórmulas tradicionais de elaboração de frases, até o mais informal, 

em que se busca agir como se remetente e destinatário estivesse numa costumeira conversa 

descontraída. É possível que o missivista passe do formal ao informal na mesma carta. 

Andrade (2011) defende que a carta converte-se num espelho da conversação face 

a face, porém deve apresentar uma escrita própria, entre a elegância oratória e a conversação 

familiar. A autora defende ainda que a comunicação por cartas busca estabelecer uma relação 

entre pessoas ausentes, servindo de nexo informativo em um momento de separação espaço-

temporal e cumprindo uma finalidade comunicativo-interacional. Para ela, é a relação 

estabelecida entre os interlocutores que garante a eficácia de uma carta, que deve encerrar 

confidencialidade e, desse modo, “as cartas são um retrato da sociedade de seu tempo, porque 

revelam e desvelam não só o missivista, mas também seu destinatário numa prática social que 

os instanciam no momento da enunciação.” 

 

3.1.1 Origem e estrutura das cartas 

 

Segundo Bazerman (2005, p. 86), as cartas surgiram no antigo Oriente Próximo e 

na Grécia como forma de transmitir comandos e outros assuntos de Estado. Naquela época, as 

cartas eram entregues por um mensageiro designado pela autoridade remetente. O mensageiro 

costumava recitar a carta em voz alta no ato de sua entrega, como uma espécie de projeção do 

emissor. Doty (2014 [1973]) acrescenta que, mesmo depois que as cartas deixaram de ser 

recitadas pelo portador, permaneceu a ideia da projeção da presença do remetente. 

Bazerman (2005, p. 87) afirma ainda que as cartas evoluíram a partir de usos 

formais e oficiais para correspondência pessoal transmitindo mensagens particulares, e que 

“cartas pessoais familiares tornaram-se comuns entre todas as classes dos mundos helênico e 

romano”.  

Quanto à estrutura da carta, Adam (1998) faz a seguinte exposição: 

 

Apesar de uma inegável diversidade genérica, a forma epistolar apresenta um certo 

número de constantes composicionais. Para a tradição medieval, uma carta tem 

cinco partes: a salutatio, a captatio benevolentiæ, a narratio, a petitio (pedido ou 

objeto da carta) e a conclusio. A tradição clássica reduz mais precisamente a 

composição a três grandes conjuntos: o contato com o destinatário da carta que 

corresponde ao exórdio da retórica, a apresentação e o desenvolvimento do objeto da 

fala cuja noção retórica de narratio não abrange todas as possibilidades, enfim a 

interrupção final do contato ou conclusão
47

 (ADAM, 1998, p.41). 

                                                           
47 No original: “En dépit d’une indéniable diversité générique, la forme épistolaire presente um certain nombre de 

constantes composicionelles. Pour la tradition médiévale une lettre comporte cinq parties: la salutatio, la captatio 
benevolentiæ, la narratio, la petitio (demande ou objet de la lettre) et la conclusio. La tradition classique réduit plus 
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As partes designadas por Adam (1998) segundo a tradição medieval 

correspondiam aos seguintes elementos: 

 Salutatio (“saudação”) — Cumprimento com formas de tratamento 

cerimonioso ou de familiaridade entre o remetente e o destinatário. 

 Captatio benevolentiae (“captação da benevolência”) — Serve como um 

exórdio para capturar a atenção ou a benevolência do destinatário, mostrando-

se o destinatário geralmente com humildade para com aquele a quem escreve. 

 Narratio (“narração”) — Detalhamento do(s) motivo(s) da carta, quando se 

expõe(m) o(s) assunto(s) importante(s) a tratar na ocasião. 

 Petitio (“petição”) — Trecho em que se fazem pedidos e recomendações. 

 Conclusio (“conclusão”) — Encerramento com a expressão emoções, 

sentimentos, saudações. 

Andrade (2011) aponta as seguintes partes constitutivas da carta pessoal moderna: 

 local e data 

 saudação ou abertura 

 corpo da carta 

 fechamento (contendo a despedida) 

 assinatura 

A essas partes, pode-se acrescentar o post scriptum, aquilo que se escreve após a 

assinatura, e que não ocorrera ao autor ou não convinha juntar com o assunto principal.  

Na figura seguinte, uma carta de Machado de Assis a Franklin Dória 

(ANDRADE, 2011, p. 124-5) serve de modelo para a identificação das partes desse gênero 

textual: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
justement la composition à trois grands ensembles: la prise de contact avec Le destinataire de la lettre qui 
correspond à l’exorde de la rhétorique, la présentation e le développement de l’objet du discours dont la notion 
rhétorique de narratio ne recouvre pas tous les possibles, enfin l’interruption finale du contact ou conclusion”.  
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Fig. 5: Partes da carta pessoal. 

 

 

Local e data 

 

 

 

 

 

Corpo da  

carta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Saudação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

       Fechamento 

 

 

       Assinatura 

FONTE: O autor. 

 

A estrutura acima (excluindo-se a indicação de local e data e a assinatura e 

considerando o post scriptum, quando há) é a que apresento como grupo de fatores para a 

análise da variação entre as formas com referência ao destinatário no capítulo de análise com 

viés variacionista.  

  

3.3.2 Tradições discursivas em cartas 

 

Um conceito muito importante a ser considerado por quem trabalha com cartas é o 

de tradição discursiva (TD), o qual, segundo Kabatek (2006), tem origem na Linguística 

alemã, especificamente nos estudos sobre as línguas românicas. Para o autor (p. 512), uma 

tradição discursiva é “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)”. 
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Assim, uma tradição discursiva nasce da recorrência a um modo anterior de 

expressão que vai se firmando ao longo do tempo e adquirindo um valor fático. A repetição 

pode ser da expressão inteira, como acontece com as saudações “Bom dia!” ou “Tudo bem?”, 

mas pode ser também parcial (“Tudo bem?” / “Tudo bom?”) ou apenas formal, ou seja, sem 

repetir nenhuma das palavras usuais, mas a forma de expressar (“Tudo bem?” / “Como vai?”).  

Uma TD, portanto, apresenta variação, mas a função fática permanece. Por 

exemplo, é comum na seção de abertura de uma carta pessoal uma frase como “Escrevo-te 

esta carta para te dar as minhas notícias e ao mesmo tempo receber as tuas”. O sentido dessa 

frase é o mesmo de “O fim destas poucas linhas é somente dar as minhas notícias esperando 

saber as suas”.  

Kabatek (2006) argumenta que 

 

Considerar a TD só desde o seu lado textual unicamente tem em conta um aspecto 

dela, precisamente o aspecto que nos interessa, mas que não é explicável sem a 

contrapartida que o evoca. A saudação, por exemplo, é evocada por uma situação 

concreta que se repete: o mencionado encontro evoca outros encontros nos quais se 

pronunciava a mesma sequência de palavras. (...) Ou pode haver tradições evocadas 

pelo canal ou o meio de comunicação, como o telefone, o SMS, o telegrama. 

(KABATEK, 2006, p. 511). 

 

Assim, a carta, por se fazer através da escrita, apresenta TDs que evocam o 

próprio ato de escrever, como nestes trechos extraídos da amostra aqui analisada: 

(2) É com sublime prazer e emoção na nossa alma que lanço mão da minha rude 

penna para lhe responder a sua emissiva cartinha [Carta 001] 

(3) Com muito praser na manhã deste dia lanço mão de uma caneta para dar-lhe 

minhas notícias e ao mesmo tempo desejando resposta [Carta 029] 

(4) É com imensa satisfação que te escrevo estas veixadas linhas para dizer-te que 

recebi a tua amorosa cartinha [Carta 045] 

Segundo Kabatek (2006), uma TD tem o mérito de comunicar mais do que aquilo 

a que se referem seus termos componentes, uma vez que ela própria é um signo e evoca uma 

referência à tradição concreta. Nos trechos (2), (3) e (4), por exemplo, há uma referência ao 

próprio hábito de escrever cartas, e não apenas ao ato isolado praticado pelo remetente ao 

escrever aquela carta específica. Para o autor, “uma TD é mais do que um simples enunciado; 

é um ato linguístico que relaciona um texto com uma realidade, uma situação etc., mas 

também relaciona esse texto com outros textos da mesma tradição” (KABATEK, 2006, p. 513 

– grifo do autor).  
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3.2 As cartas para a Sociolinguística histórica 

 

Uma vez que se volta para analisar a variação linguística em sincronias passadas, 

em épocas em que não se dispunha de aparelhos de gravação de fala ou, ainda que já houvesse 

essa tecnologia, de uma amostra de fala gravada, os documentos escritos tornam-se 

primordiais para a Sociolinguística Histórica. Conde Silvestre (2007) afirma que, no caso 

dessa disciplina,  

 

são mais úteis determinados tipos de textos que contêm informação sobre seus 

autores, as possíveis relações entre eles e seus destinatários, assim como dados sobre 

o contexto social que marca a comunicação. Neste sentido, as cartas públicas ou 

privadas de caráter autógrafo ou hológrafo refletem esta diversidade de níveis de 

interação e de estilos do passado (ao menos mais ampla do que a procedente de 

textos literários objeto de análise tradicional pela linguística histórica) e costumam 

ser, além disso, textos assinados ou rubricados, de autor conhecido, o que ajuda o 

linguística a reconstruir a informação pessoal e social necessária para seu estudo, 

oferecendo assim dados imprescindíveis para a extensão dos métodos de análise 

sociolinguística a estágios linguísticos históricos. (CONDE SILVESTRE, 2007, p. 

51-2)
48

 

 

Trabalhos sobre gêneros da modalidade escrita, sobretudo cartas pessoais, 

revelam sua importância no estudo das variações e mudanças linguísticas. Seara (2006) 

defende que a autenticidade das relações sociais, culturais e pessoais encontra seu testemunho 

de forma ímpar nas cartas, as quais traduzem o cotidiano e a vivência, em determinada época, 

de uma sociedade. Para a autora, o passado memorizado, o presente vivido e o futuro, 

esperado e desejado, podem ser encontrados no desenvolvimento das cartas, que é, portanto, 

lugar de temporalidade múltipla, pois “encerra esta mistura de tempos diversos: o da história 

passada, o da seleção da informação, o da escrita, o do envio, da recepção, da leitura e da 

releitura”. 

Chagas (2011) afirma que os textos escritos são importantes quando pretendemos 

ter uma noção das mudanças de alguma língua num período mais extenso ou mais distante do 

atual. Porém o pesquisador deve estar preparado para interpretar o que está registrado nos 

textos de sincronias pretéritas e em que medida eles são um retrato fiel da língua falada 

naquele período, pois, apesar de ser algo conhecido que as línguas mudam, tanto em sua 

                                                           
48 No original: “son más útiles determinados tipos de textos que contienen información sobre sus autores, las posibles 

relaciones entre ellos y sus receptores, así como los datos sobre el contexto social en que se enmarca la 
comunicación. En este sentido, las cartas públicas o privadas de carácter autógrafo u hológrafo reflejan esta 
diversidad de niveles de interacción y los estilos del pasado (al menos más amplia que la procedente de los textos 
literarios de objeto el análisis tradicional por la lingüística histórica) y suelen ser, además, textos firmados o 
rubricados, de autor conocido, lo cual ayuda al lingüística a reconstruir la información personal y social necesaria 
para su estudio, ofreciendo así los datos imprescindibles para la extensión de los métodos de análisis 
sociolingüístico a estadios lingüísticos históricos.” 
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forma falada quanto em sua forma escrita, a modalidade escrita é sempre mais conservadora 

do que a falada. Por normalmente ser regulada por regras socialmente estabelecidas e estáveis, 

como os acordos ortográficos e as gramáticas normativas, a modalidade escrita de uma língua 

causa a impressão de se encontrar em um estado normalizado, estagnado, o que leva a achar 

que certas mudanças linguísticas ocorrem em bloco e em saltos, coisa com que nem todos os 

teóricos concordam. Assim, a nossa percepção da ocorrência de mudanças linguísticas é, em 

certa medida, filtrada pelo contato com textos escritos.  

Silva (2011) diz que cartas pessoais, assim como outros corpora de língua escrita, 

são importantes fontes de investigação dos resultados de mudança em tempo real ou mesmo 

em tempo real de curta duração, ficando a cargo do pesquisador decidir o quanto vai 

retroceder na língua para fazer sua análise. Dependendo do veículo a ser utilizado como 

recorte da língua, o pesquisador pode fazer um recuo de séculos (cujo resultado será em 

tempo real) ou apenas de décadas (o que dará um resultado de tempo real de curta duração). 

Como se viu em 2.2, cartas brasileiras escritas no período colonial e durante o 

Império têm sido o meio através do qual os pesquisadores têm podido estudar a 

implementação de você no sistema pronominal do português brasileiro e, consequentemente, 

os rumos que foram tomando as formas da P2 canônica a partir dessa implementação.  

 

3.2.1 Problemas com amostras de cartas para a Sociolinguística histórica 

 

A Sociolinguística histórica, como qualquer outro campo de investigação 

histórica, parte do princípio do uniformitarismo (principle of uniformitarianism), que, de 

modo geral, diz que “os seres humanos são criaturas biológicas, psicológicas e sociais que 

permaneceram, em grande parte, imutáveis ao longo do tempo” (NEVALAINEN; 

RAUMOLIN-BRUNBERG, 2012).
49

 

Romaine (1988) reelabora o princípio do uniformitarismo adaptando-o à 

Sociolinguística histórica da seguinte maneira: 

 

As forças linguísticas que operam hoje e são observáveis ao nosso redor não são diferentes 

daquelas que operaram no passado. Esse princípio é, sem dúvida, básico para a reconstrução 

linguística pura também, mas, sociolinguisticamente falando, significa que não há razão para 

acreditar que a língua não variava nos mesmos modos padronizados como se observa 

variando hoje. (ROMAINE, 1988, p. 1454).50 

                                                           
49  No original: “humans are biological, psychological, and social creatures that have remained largely unchanged over 

time” 
50 No original: “The linguistic forces that operate today and are observable around us are not unlike those which 

operated in the past. This principle is of course basic to pure linguistic reconstruction as well, but, sociolinguistic-



79 
 

Quanto às amostras de cartas, para sua validação em termos de análise, o 

pesquisador em Sociolinguística histórica tem de lidar com sete problemas, conforme 

Hernández-Campoy e Schilling (2012):  1) representatividade; 2) validade empírica; 3) 

variação; 4) autenticidade; 5) autoria; 6) validade social e histórica; e 7) ideologia padrão. Na 

primeira seção do Capítulo 4, depois que apresentar as peculiaridades do corpus, retomarei 

esses problemas relacionando-os à amostra que coletei. 

 

3.2.1.1 Representatividade 

 

O problema da representatividade consiste no desafio de que todos os membros da 

comunidade devam ter as mesmas chances de ser selecionados como informantes 

representativos; além disso, os informantes devem ser selecionados preservando-se as 

características sociológicas e demográficas da população inteira.  

Esse é o critério mais difícil de ser atendido, conforme Milroy e Gordon (2003.p. 

177), pois “os dados são frequentemente irregulares como consequência da preservação 

aleatória de alguns textos e da igualmente aleatória perda de outros”.
51

 

 

3.2.1.2 Validade empírica 

 

Para ser considerado válido em termos quantitativos, o número de ocorrências por 

células de uma variável dependente deve ser, no mínimo 15 e, idealmente, 30 ou mais 

(HERNÁNDEZ-CAMPOY; SCHILLING, 2012). 

Por trabalhar com corpora limitados, nem sempre é fácil ao pesquisador em 

Sociolinguística histórica seguir esse critério.  

 

3.2.1.3 Invariação 

 

O fenômeno investigado deve-se apresentar de forma variável na amostra. O fato 

de que a pesquisa em Sociolinguística histórica depende de amostras de língua escrita, que 

tende a ser mais conservadora, mais formal e mais normativa do que a língua falada acaba por 

dificultar a manifestação variável das estruturas linguísticas, sobretudo quando os autores 

                                                                                                                                                                                     
ally speaking, it means that there is no reason for believing that language did not vary in the same patterned ways 
in the past as it has been observed to do today”. 

51 No original: “the data are often patchy as a consequence of the random preservation of some texts and the equally 
random loss of others”. 
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pertencem à camada mais letrada da sociedade, sendo conhecedores da norma padrão e das 

convenções do texto escrito.  

Para Hernández-Campoy e Schilling (2012), as variações encontradas nos 

documentos escritos são fruto das diferenças dialetais, sociológicas ou demográficas ou das 

diferenças estilísticas entre os falantes ou entre períodos de tempo distintos.  

 

3.2.1.4  Autenticidade 

 

O texto contido nos documentos deve refletir o vernáculo do autor. 

Labov (1994, p. 11) comenta que as formas linguísticas nos documentos 

históricos (escritos) “são frequentemente distintas do vernáculo dos escritores, refletindo 

esforços em capturar o dialeto normativo que nunca foi a língua nativa de nenhum falante. 

Como resultado, muitos documentos estão cheios de hipercorreção, mistura dialetal e erro do 

copista”.
52

  Além disso, muitos documentos históricos apresentam problemas decorrentes do 

fato de terem sido copiados de outros anteriores que agora estão perdidos, de modo que 

muitos deles podem trazer o dialeto original misturado com o do copista. 

 

3.2.1.5 Autoria  

 

O texto contido nos documentos deve ter sido escrito de próprio punho ou ter sido 

ditado pelo autor.  

Seja por problemas de saúde, seja por nível de instrução insuficiente para redigir 

um texto, era comum que remetentes de cartas pessoais pedissem a terceiros para escrever por 

eles. Uma carta de Tomás Pompeu de Sousa Brasil, o Senador Pompeu, disponível em 

Câmara (1960, p. 114), revela esse tipo de procedimento: “Sou obrigado a servir-me de mão 

estranha para responder a tua carta de 19 de julho p.p.; tal é o estado de meus padecimentos.”  

No caso de correspondência oficial, os funcionários que exerciam cargos 

importantes em sociedades passadas costumavam contar com um secretário, o qual também 

atuava como copista, “responsável por escrever as cartas e organizá-las em um livro 

copiador” (MARCOTULIO, 2010, p. 93, n. 22). 

 

                                                           
52 No original: “are often distinct from the vernacular of the writers, and instead reflect efforts to capture the 

normative dialect that never was any speaker’s native language. As a result, many documents are riddled with 
hypercorrection, dialect mixture, and scribal error”. 
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3.2.1.6 Validade social e histórica 

 

O texto contido nos documentos deve refletir o contexto social e histórico do 

autor. 

Milroy e Gordon (2003, p. 177) alegam que “reconstruir a informação social 

necessária para interpretar padrões de variação em textos escritos nem sempre é simples”
53

 

porque, dependendo da distância temporal que separa o pesquisador dos autores dos 

documentos, pouco se sabe sobre a posição social destas e sobre a estrutura social da 

comunidade delas.  

Na busca por analisar formas de tratamento empregadas em sincronias passadas, 

tendo-se que recorrer a amostras de textos escritos, a carta pessoal se torna o documento 

propício para essa análise.  

Andrade (2011, p. 113) defende que a carta pessoal testemunha de forma ímpar “a 

autenticidade das relações pessoais, culturais, de trabalho, entre outros, traduzindo a vivência 

de uma sociedade ou grupo.”  

Para o aspecto linguístico mencionado (uso das formas de tratamento), a carta 

pessoal adquire grande valor uma vez que corresponde a uma conversa, ou a um momento de 

uma conversa em que apenas um dos interlocutores fala. A natureza da carta já pressupõe o 

surgimento de alguma forma com que o remetente trate o destinatário, seja para cumprimentá-

lo, seja para lhe fazer um pedido, dar uma instrução ou conselho ou relembrar alguns 

momentos vividos juntos. Por mais objetiva que seja a carta, geralmente se encontra nela 

algum elemento dêitico com referência ao destinatário. 

Conde Silvestre (2007, p. 52) argumenta que o fato de a carta ser assinada, 

identificando o autor, ajuda ao linguista reconstruir a informação pessoal e social necessária 

para seu estudo, “oferecendo assim os dados imprescindíveis para a extensão dos métodos de 

análise sociolinguística a estágios linguísticos históricos”.
54

  

 

 

 

 

                                                           
53 No original: “reconstructing the social information needed to interpret patterns of variation in written texts is not 

always straightforward”. 
54 No original: “ofreciendo así los datos imprescindibles para la extensión de los métodos de análisis sociolingüístico a 

estadios lingüísticos históricos”.  
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3.2.1.7 Ideologia padrão 

 

Milroy (1999, 2001) alega que existe o pensamento, tanto entre linguistas quanto 

entre outros estudiosos, de que certas línguas apresentam uma forma superior, mais correta e 

mais clara a qual é usada por alguns falantes naturalmente. Essa noção de “língua correta” é 

tão forte que resulta em uma padronização do idioma, as normas-padrão, que acabam por se 

tornar uma ideologia linguística. Assim, os estudos acerca dos dialetos não padrão são 

prejudicados por esse pensamento, uma vez que frequentemente os dialetos e falares tendem a 

ser descritos a partir da norma-padrão, como se derivassem dela ou fossem distorções suas.  

Ao coletar uma amostra de cartas para conhecer fenômenos como a variação 

linguística, o pesquisador não deve priorizar aquelas que se aproximam da norma-padrão, 

escritas por pessoas que tenham maior conhecimento das regras gramaticais padronizadas. A 

coleta deve estar isenta dessa preocupação.  

 

3.3 Uma breve exposição sobre comunidades de prática 

 

Um conceito muito importante nesta pesquisa é o de comunidade de prática (CP), 

o qual surgiu nos anos 1990 e tem sido recorrentemente usado em diversas áreas do 

conhecimento, como a Gestão Empresarial e a Sociolinguística. Atribui-se ao antropólogo 

cognitivista Jean Lave e ao teórico educacional Étienne Charles Wenger a formulação do 

conceito em sua obra de 1991, em que elaboram uma teoria social da aprendizagem. A 

definição apresentada pelos autores é a seguinte: “um conjunto de relações entre pessoas, 

atividades e o mundo, ao longo do tempo e em relação com outras comunidades de prática 

tangíveis e sobrepostas”
55

 (LAVE; WENGER, 1991, p. 98).  

Posteriormente, o conceito foi desenvolvido por Wenger (1998) e adotado na 

Linguística por Penelope Eckert e McConnell-Ginet, que definem uma CP como: 

 

um agregado de pessoas que se reúnem em torno do envolvimento mútuo em um 

empreendimento. Formas de fazer as coisas, maneiras de falar, crenças, valores, 

relações de poder – em resumo, práticas – surgem no decorrer desse 

empreendimento mútuo. Como um construto social, uma comunidade de prática é 

diferente da comunidade tradicional, principalmente porque é definida 

simultaneamente por seus membros e pela prática em que essa associação se 

envolve. (ECKERT; McCONNELL-GINET 1992, p. 464)
56

 

                                                           
55 No original: “a set of relations among persons, activity, and the world, over time and in relation with other tangible 

and overlapping communities of practice”. 
56 No original: “an aggregate of people who come together around mutual engagement in an endeavor. Ways of doing 

things, ways of talking, beliefs, values, power relations – in short, practices – emerge in the course of this mutual 



83 
 

 

Wenger e Snyder (2000) afirmam que CPs eram muito comuns já na Antiguidade. 

Segundo eles, na Grécia clássica, por exemplo, já havia “corporações” de metalúrgicos, 

oleiros, pedreiros e artesãos que tinham tanto um propósito social (adoravam as mesmas 

divindades e celebravam alguns datas comemorativas juntos) quanto uma função de negócios 

(treinavam aprendizes e divulgavam inovações). Também na Idade Média havia guildas que 

desempenhavam papéis semelhantes para os artesãos entre muitos reinos europeus. Os autores 

afirmam ainda que, atualmente, em vez de ser compostas apenas por pessoas que trabalham 

por conta própria e desempenham atividades semelhantes, as comunidades de prática podem 

existir dentro de organizações maiores, como uma empresa.  

A prática, conforme Wenger (1998), é um conjunto de esquemas de trabalho, 

ideias, informação, estilos, linguagem, histórias e documentos que são partilhados pelos 

membros da comunidade. É, então, o conhecimento específico que a comunidade desenvolve, 

partilha e mantém. Ao discutir o que seja prática, Wenger (1998, p. 74) defende que ela não 

existe no abstrato, mas existe porque pessoas estão engajadas em ações cujos significados são 

negociados entre elas.   O autor, que critica o modelo tradicional de aprendizagem, discute 

detalhadamente o tema e apresenta o seguinte esquema definidor de uma CP: 

Fig. 6: Dimensões gerais da prática. 

 

FONTE: Wenger (1998, p. 73) – Traduzido para este trabalho. 

                                                                                                                                                                                     
endeavor. As a social construct, a community of practice is different from the traditional community, primarily 
because it is defined simultaneously by its membership and by the practice in which that membership engages.” 
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De acordo com o esquema, existem três critérios fundamentais e definidores de 

uma CP: um engajamento mútuo, um empreendimento conjunto e um repertório 

compartilhado. O primeiro deles, segundo Wenger (1998, p. 74) é o que define a comunidade. 

Para ele, “uma comunidade de prática não é apenas um aglomerado de pessoas definidas por 

algumas características. O termo não é um sinônimo para grupo, equipe ou rede”
57

. É 

necessário que as pessoas estejam envolvidas em alguma(s) prática(s) em comum e negociem 

os significados destas práticas. Como mostra a figura, o engajamento mútuo pressupõe um 

grupo diversificado fazendo coisas junto, ou seja, participando das mesmas coisas, o que leva 

seus componentes a desenvolver relacionamentos entre si. Wenger (1998) explica que 

 

O engajamento mútuo não implica homogeneidade, mas sim cria relacionamentos 

entre as pessoas. Quando esse engajamento se sustenta, ele conecta os participantes 

de certas formas que podem se tornar mais profundas do que semelhanças mais 

abstratas em termos de características pessoais ou categorias sociais. Neste sentido, 

uma comunidade de prática pode se tornar um nó muito apertado de relacionamentos 

interpessoais. (WENGER, 1998, p. 18)
58

. 

 

O autor defende ainda que o fato de estarem engajados de forma recíproca não significa 

que os membros de uma CP vivam em paz e harmonia; ao contrário, eles podem viver muitos conflitos, 

desacordos e tensões. Uma CP também não é um refúgio de união, tampouco uma ilha de intimidade 

distante das relações políticas e sociais. Assim, desacordos, desafios e competições podem ser formas 

de os membros participaram de sua CP, pois: 

 

Na vida real, relações mútuas entre os participantes são complexas misturas de 

poder e dependência, prazer e dor, perícia e desamparo, sucesso e fracasso, acúmulo 

e privação, aliança e competição, calmaria e luta, autoridade e coleguismo, 

resistência e conformismo, raiva e ternura, atração e repugnância, diversão e tédio, 

confiança e suspeita, amizade e ódio. As comunidades de prática têm tudo isso. 

(WENGER, 1998, p. 76).
59

 

 

O segundo critério para a existência de uma CP, segundo Wenger (1998) é a 

negociação de um empreendimento conjunto. Para o autor, esse empreendimento é o resultado 

de um processo coletivo de negociação que reflete a complexidade plena do engajamento 

                                                           
57 No original: “A community of practice is not just an aggregate of people defined by some characteristics. The term is 

not a synonym for group, team, or network”.  
58 No original: “Mutual engagement does not entail homogeneity, but does create relationships among people. When it 

is sustained, it connects participants in a ways that can become deeper than more abstract similarities in terms of 
personal features or social categories. In this sense, a community of practice can become a very tight node of 
interpersonal relationships”.  

59 No original: “In real life, mutual relations among participants are complex mixtures of power and dependence, 
pleasure and pain, expertise and helplessness, success and failure, amassment and deprivation, alliance and 
competition, ease and struggle, authority and collegiality, resistance and compliance, anger and tenderness, 
attraction and repugnance, fun and boredom, trust and suspicion, friendship and hatred. Communities of practice 
have it all.” 
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mútuo, é definido pelos participantes no mero processo de persegui-lo e não é apenas uma 

meta estabelecida, mas cria entre os participantes relações de responsabilidade mútua que se 

tornam parte integrante da prática.  

O autor defende que o fato de o empreendimento ser conjunto não significa que 

todos acreditam nas mesmas coisas ou concordam em tudo, mas que tal empreendimento é 

comunitariamente negociado. 

Finalmente, o terceiro critério que constitui uma CP é a existência de um repertório 

compartilhado, o qual se constitui de elementos linguísticos e não linguísticos. Uma CP pode 

desenvolver um vocabulário específico para aquilo que é importante em seu empreendimento 

conjunto. Os membros de uma CP comungam de convenções fraseológicas, padrões de 

interação e modos de alternar os turnos de fala em suas interações, além de gestos, formas de 

fazer as coisas, ações e assim por diante. 

Como explica Wenger (1998), 

 

Os elementos do repertório podem ser bem heterogêneos. Eles ganham coerência 

não em si nem a partir de si mesmos como atividades, símbolos ou artefatos 

específicos, mas sim do fato de que eles pertencem à prática de uma comunidade 

perseguindo um empreendimento. O repertório de uma comunidade de prática inclui 

rotinas, palavras, ferramentas, modos de fazer coisas, histórias, gestos, símbolos, 

gêneros, ações ou conceitos que a comunidade produziu ou adotou no curso de sua 

existência e que se tornaram parte de sua prática. (WENGER, 1998, p. 22).
60

 

 

O autor acrescenta que o repertório combina aspectos tanto reificativos quanto 

participativos e inclui o discurso por meio do qual os membros criam declarações 

significativas sobre o mundo, bem como o estilo pelo qual eles expressam sua forma de 

participar e sua identidade como membros.  

Dessa forma, palavras, gestos, artefatos e hábitos são úteis não apenas porque são 

reconhecíveis na sua relação com uma história de engajamento mútuo, mas também porque 

eles podem ser reinseridos em novas situações.  

De acordo com Wenger (1998), a proximidade geográfica não é suficiente para 

desenvolver uma prática. De fato, o engajamento mútuo requer interações, e a proximidade 

geográfica pode ajudar nesse ponto, mas o que caracterizará o grupo como uma CP é o fato de 

ele manter densas relações de engajamento mútuo organizado em torno do que os membros 

estão ali para fazer. Também a existência de uma CP não depende de um grupo fixo de 

                                                           
60 No original: “The elements of the repertoire can be very heterogeneous. They gain their coherence not in and of 

themselves as specific activities, symbols, or artifacts, but from the fact that they belong to the practice of a 
community pursuing an enterprise. The repertoire of a community of practice includes routines, words, tools, ways 
of doing things, stories, gestures, symbols, genres, actions, or concepts that the community has produced or adopted 
in the course of its existence, and which have become part of its practice.” 
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pessoas. Numa CP, pessoas entram e saem, e um aspecto essencial de uma prática longeva é a 

chegada de novas gerações de membros, os quais vão se integrando às práticas e, assim, 

perpetuando-as. Nas palavras de Wenger, 

 

Uma vez que uma comunidade de prática é um sistema de formas inter-relacionadas 

de participação, descontinuidades se propagam através dela. Quando os novos 

integrantes se juntam a uma comunidade de prática, descontinuidades geracionais se 

espalham através de múltiplos níveis; relações se movem em um processo cascata. 

Os novatos se tornam veteranos. (WENGER, 1998, p. 29).
61

 

 

O autor argumenta que CPs não são entidades fechadas em si, mas que se 

desenvolvem em contextos maiores — históricos, sociais, culturais, institucionais — com 

recursos e restrições específicos. Elas não precisam ser reificadas para ser uma comunidade, 

mas adentram a experiência dos participantes através do mero engajamento deles. Nas 

palavras de Wenger (1998, p. 23), uma CP é “o locus das realizações criativas e o locus dos 

fracassos inatos; o locus da resistência à opressão e o locus da reprodução de suas condições; 

o berço de si própria, mas também a cela potencial da alma.”
62

 

O autor acrescenta ainda que uma CP não é intrinsecamente benigna ou maligna, 

nem privilegiada em termos de efeitos positivos ou negativos, mas uma força com a qual 

contar, para o bem ou para o mal. Para ele, “como um locus de engajamento em ação, relações 

interpessoais, conhecimento compartilhado e negociação de empreendimentos, tais 

comunidades detêm a chave para a real transformação — do tipo que tem efeitos reais sobre 

as vidas das pessoas”. (WENGER, 1998, p. 23)
63

 

Ainda de acordo com o autor, algumas comunidades de prática existem por 

séculos, como os artesãos, que passam seu ofício de geração a geração. Algumas são mais 

breves, porém intensas o bastante para fazer surgir uma prática própria e transformar as 

identidades dos envolvidos, como aquelas constituídas por sobreviventes de uma tragédia 

(enchentes, terremotos, desastre aéreo etc.) com cujas consequências têm de lidar. O 

desenvolvimento da prática leva tempo, mas o que define uma CP em sua dimensão temporal 

não é apenas uma questão de um espaço de tempo mínimo específico, mas, sim, uma questão 

de manter o suficiente engajamento mútuo ao perseguir um causa juntos para compartilhar 

                                                           
61 No original: “Because a community of practice is a system of interrelated forms of participation, discontinuities 

propagate through it. When newcomers join a community of practice, generational discontinuities spread through 
multiple levels; relationships shift in a cascading process. Relative newcomers become relative old-timers.” 

62 No original: “"The locus of creative achievement and the locus of inbred failures; the locus of resistance to 
oppression and the locus of reproduction of its conditions; the cradle of the self, but also the potential cage of the 
soul." 

63 No original: “as a locus of engagement in action, interpersonal relations, shared knowledge, and negotiation of 
enterprises, such communities hold the key to real transformation – the kind that has real effects on people's lives.” 
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algum aprendizado significativo. Neste sentido, “comunidades de práticas podem ser 

pensadas como histórias compartilhadas de aprendizagem”
64

 (WENGER, 1998, p. 24).  

O teórico afirma que uma CP é um tipo diferente de entidade comparando-se com, 

uma força-tarefa ou uma equipe. Enquanto estas começam e terminam com uma tarefa, uma 

CP pode permanecer ativa por um tempo após uma tarefa. Tendo como base um aprendizado 

conjunto, em vez de tarefas reificadas que começam e terminam, uma CP leva um tempo para 

acontecer e pode durar muito tempo depois que um grupo oficial for dissolvido. 

Wenger, McDermott e Snyder (2002), desenvolvendo ainda mais a noção de 

comunidade de prática, introduziram os papéis de líderes/campeões e de facilitadores. Um 

líder/campeão é, basicamente, alguém bem respeitado dentro da comunidade e 

frequentemente assume a liderança, sendo responsável por expandir o grupo, recrutar 

membros e prover os recursos para a realização das atividades. O facilitador, por sua vez, é 

responsável pelas atividades cotidianas do grupo. Para os autores, este papel é geralmente 

assumido por uma pessoa mais velha que entende a missão geral da organização, é engenhosa 

e está bem conectada com membros efetivos e com os possíveis membros da CP.  

O conceito de comunidade de prática foi adotado pela Sociolinguística e, segundo 

Holmes e Meyerhoff (1999),  tem uma forte semelhança com o termo existente comunidade 

da fala.  Para as autoras, investigar a interação nas CPs tem se mostrado bastante eficaz na 

compreensão da heterogeneidade ordenada da linguagem em seu ambiente social, levando 

mais longe em direção ao objetivo de entender as restrições da variação linguística. Além 

disso,  

 

alguns sociolinguistas podem ver na CP uma ferramenta para a descrição da variação 

linguística que tem uma forte semelhança com os princípios fundamentais da teoria 

da identidade social. A distinção entre intergrupo e identidades interpessoais tem 

sido a base para a pesquisa em Psicologia Social há mais de duas décadas. Deve, 

portanto, ser demonstrado como a noção de CP nos traz algo mais do que a teoria da 

identidade social, e ela como pode ajudar diretamente na compreensão do 

comportamento humano e, particularmente, do comportamento linguístico. 

(HOLMES; MEYERHOFF, 1999, p. 173-4). 

 

As autoras alegam que a CP é uma forma de focar no que os membros fazem, na 

prática de atividades que indicam que eles pertencem ao grupo e em que medida eles 

pertencem. A prática ou as atividades dos membros envolvem muitos aspectos de 

comportamento, incluindo aspectos globais ou específicos da estrutura linguística e padrões 

discursivos e interacionais.  

                                                           
64 No original: “communities of practice can be thought of as shared histories of learning.” 
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Ainda para Holmes e Meyerhoff (1999), o conceito de CP oferece um meio 

potencialmente produtivo de relacionar análises no nível micro com análises no nível macro. 

A análise de uma CP é inevitavelmente uma análise no nível micro, mas requer análise de sua 

inserção dentro de um contexto mais amplo que lhe dá significado e distintividade.  

Bagno (2017, p. 54) diz que o conceito de comunidade de prática “pode abranger 

colegas de trabalho, membros de um grupo religioso, amigos que se encontram regularmente 

etc.” (grifo meu). Para ele, a ideia de estudar a linguagem a partir de CPs parte do pressuposto 

de que “os modos de falar derivam de atividades ou práticas em que se engajam as pessoas em 

questão”. O linguista acrescenta ainda que as CPs “oferecem um meio de explicação para 

diversos aspectos das identidades dos falantes”, sendo a identidade não um atributo social, 

mas “um conjunto de práticas contextualizadas”. 

Conde Silvestre (2007), ao tratar do assunto, argumenta que 

 

Uma comunidade de prática se define, como as redes sociais, em termos de interação 

entre indivíduos, mas não se limita à observação dos aspectos estruturais, 

valorizando, por um lado, a experiência subjetiva dos membros de cada grupo acerca 

dos limites entre sua comunidade e outras e, por outro, considerando o tipo de 

atividades comuns nas quais participam e atuam seus componentes — incluindo a 

atividade linguística — como fatores fundamentais de sua delimitação. (CONDE 

SILVESTRE, 2007, p. 167)
65

 

 

Em outra obra (2012), o autor afirma que o aspecto atitudinal de uma CP torna o 

conceito difícil de aplicar em pesquisas de Sociolinguística histórica, mas cita Fitzmaurice 

(2010) como exemplos de pesquisa com CP por um viés diacrônico.  Esta pesquisadora 

analisou textos de escritores de ensaios e jornalistas que compunham um círculo literário na 

Londres do século XVIII a fim de identificar seus comportamentos linguísticos e 

procedimentos retóricos.  

Segundo Jucker e Kopaczyk (2013), os estudos envolvendo CP têm sido, na 

maioria dos casos, baseados em trabalhos de campo e em corpora orais, e a dimensão 

diacrônica tem sido geralmente limitada a investigações a partir da memória dos informantes. 

No entanto, alguns trabalhos em Sociolinguística histórica têm sido realizados envolvendo a 

análise linguística de CP desde os anos 1980, e alguns foram reunidos numa coletânea de 

artigos sobre a história da língua inglesa, publicada em 2013. 

                                                           
65 No original: “Una comunidad práctica se define, igual que las redes sociales, en términos de interacción entre 

individuos, pero no se limita a la observación de los aspectos estructurales, sino que valora, por un lado, la 
experiencia subjetiva de los miembros de cada grupo con respecto a los límites entre su comunidad y otras y, por 
otro, considera el tipo de actividades comunes en las que participan y actúan sus componentes - incluyendo la 
actividad lingüística - como factores fundamentales de su delimitación.”  
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Dentre esses trabalhos, cita-se o de Cruickshank (2013), baseado em uma rica 

coleção de cartas privadas do 2º Conde de Fife a seu camareiro William Rose na segunda 

metade do século XVIII, tomando o remetente como representante da aristocracia escocesa. 

Com o trabalho, a autora mostra como a prática ofusca o prescritivismo e provê uma análise 

semântica e estrutural dos “escocesismos” usados pelo conde.  

Outro trabalho é o de Dossena (2013), que analisa cartas comerciais e familiares 

escocesas do século XIX focando no emprego do discurso religioso fora do domínio da 

religião, ou seja, na escrita de cartas. A autora defende que expressões formulaicas do campo 

religioso constituem parte de uma comunidade de prática, uma vez que reforçam os laços da 

comunidade, marcam papéis socioafetivos e constroem identidades. 

Dylewski (2013) estudou como soldados semianalfabetos da Guerra Civil 

Americana compartilhavam padrões gramaticais, focando nos paradigmas do verbo to be. 

Para isso, o autor utilizou manuscritos inéditos da Carolina do Sul guardados em arquivos 

americanos.  

Włodarczyk (2013) analisa petições escritas por imigrantes da colônia do Cabo 

(África do Sul) do início do século XIX. A autora distingue dois padrões estruturais de 

petição que podem ser explicados com referência a duas comunidades de prática: os peritos e 

os aprendizes.  

Outros trabalhos poderiam ser citados aqui, mas os exemplos dados já são 

suficientes para demonstrar como o conceito de CP tem sido empregado na Sociolinguística 

histórica. 

 

3.4   A Assembleia de Deus como uma comunidade de prática 

 

Na realização desta pesquisa, assumo que o conjunto de remetentes das cartas da 

amostra analisada forma uma comunidade de prática segundo os critérios de Wenger (1998).  

Nas subseções seguintes, apresento detalhes dessa CP, uma breve biografia do destinatário das 

cartas e as especificidades da CP aqui considerada.  

  

3.4.1 Uma pequena história da Assembleia de Deus no Brasil 

 

O ano de 1911 marca o surgimento no Brasil da igreja cristã de orientação 

pentecostal conhecida como Assembleia de Deus. Sua origem em nosso país é atribuída a dois 

missionários suecos, Gunnar Vingren (1879-1933) e Daniel Berg (1884-1963), que eram 
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imigrantes nos Estados Unidos. De acordo com Fajardo (2015), os dois eram membros da 

Igreja Batista, porém converteram-se a uma igreja recém-criada, denominada “Missão da Fé 

Apostólica” e, impelidos a difundi-la pelo mundo, migraram para o Brasil, aportando em 

Belém, capital do Pará.  

Conde (1960), um dos primeiros teólogos a registrar a história da Assembleia de 

Deus (doravante AD), comenta que Daniel Berg fora visitar Gunnar Vingren e, enquanto 

oravam,  

 

Deus, através de uma mensagem profética, falou ao coração de Daniel Berg e 

Gunnar Vingren, que eles partissem para pregar o Evangelho e as bênçãos do 

Avivamento Pentecostal. O local fora mencionado na profecia, era o Pará. Nenhum 

dos presentes conhecia tal lugar. Após a oração, os dois jovens foram a uma 

biblioteca a fim de consultar um mapa que lhes mostrasse onde estava localizado o 

Pará. Descobriram, então, que se tratava de um estado do Norte do Brasil. (CONDE, 

1960, p. 14). 
 

 

O teólogo acrescenta que os missionários saíram de Nova Iorque rumo ao Brasil 

com apenas o suficiente para pagar as passagens de navio e que não conheciam absolutamente 

ninguém em Belém, sem noção de onde se hospedar, a quem recorrer ou como proceder. 

 

Fig. 7: Gunnar Vingren e Daniel Berg 

 

FONTE: Conde (1960) — Editado para este trabalho. 

 

Fajardo (2015) conta que Vingren e Berg aportaram em Belém sem conhecimento 

da língua portuguesa e com pouco dinheiro. Um casal com quem fizeram contato na viagem 
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dos Estados Unidos ao Brasil os orientou a encontrar um hotel modesto onde pudessem se 

hospedar. Ali pernoitaram por dois dias e, tendo a sorte de conhecer pessoas que falavam 

inglês, foram informados de um pastor metodista sueco naturalizado americano, porém 

radicado na cidade, chamado Nels Justus Nelson. Através de um jornal local, conseguiram o 

endereço desse pastor a quem procuraram pouco depois.  O metodista os apresentou a um 

evangelista local de nome Raimundo Nobre, e este a um primo, Adriano Nobre, que falava 

inglês, era membro da Igreja Batista e morava nas ilhas.  

Adriano Nobre ficou interessado em ajudar os missionários suecos. Convidou-os 

então a passar uns tempos em sua residência. Passados alguns meses, Gunnar Vingren e 

Daniel Berg voltaram a Belém, já sabendo o básico do português, e “passaram a se abrigar no 

porão da igreja [batista], ali pagavam a quantia de dois dólares diários pela hospedagem, 

metade do valor que pagariam no hotel” (FAJARDO, 2015, p. 54). Vingren continuou 

estudando a língua, e Daniel passou a trabalhar como fundidor e, posteriormente, começou a 

dedicar-se ao trabalho de colportagem (que, nesse caso, era a distribuição de Bíblias e 

panfletos com mensagens evangélicas).  

Aos poucos se adaptando ao cotidiano da cidade e fazendo amizades, os suecos 

acabaram por provocar uma cisão na igreja batista que frequentavam. Vingren costumava 

fazer pregações nas reuniões da igreja, mas, conforme relata Fajardo (2015), seus discursos 

desagradaram ao pastor Erik Nilsson, que também era sueco, mas desde o fim do século XIX 

morava em Belém, onde fundou a primeira igreja batista da cidade.  

Conde (1960, p. 21-26) conta que os jovens missionários costumavam orar mais 

do que os demais fiéis da igreja batista, o que lhes rendeu muitas críticas e acusações de 

fanatismo. Alguns, porém, foram cativados pelos discursos e, após os cultos, costumavam 

demorar-se conversando com Vingren e Berg no porão onde estes dormiam. Desses 

encontros, formou-se um grupo que rompeu com a igreja batista e constituíram a Assembleia 

de Deus (AD). O autor acrescenta: “A novel igreja tinha agora os movimentos livres para 

evangelizar a cidade; não estava limitada pelas restrições de um sistema que adota apenas 

algumas doutrinas. Podia, assim, pregar a salvação, cura divina, batismo com o Espírito Santo 

e a volta de Jesus”.  

Fajardo (2015) faz a seguinte observação sobre a dissidência provocada pelos 

suecos na Igreja Batista de Belém: 
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A princípio, o profetismo dos missionários não propunha uma ruptura com os 

dogmas essenciais da Igreja Batista. Pregavam uma nova experiência bastante 

difundida nos Estados Unidos. Neste sentido, a mensagem era nova apenas no 

contexto de Belém do Pará. O confronto com a liderança seria uma consequência 

posterior do posicionamento de Berg e Vingren. Logo, a contestação profética não 

foi planejada. De acordo com a versão dos missionários, a conciliação com o 

sacerdócio foi buscada até o último instante. (FAJARDO, 2015, p. 66). 

 

Com a notícia da criação da nova igreja, as várias denominações evangélicas se 

uniram para combatê-la. Conde (1960, p. 28) relata que os membros da AD passaram a sofrer 

calúnias, intrigas, delações. “Levaram aos jornais a denúncia de que os pentecostais eram uma 

seita perigosa e que praticavam o exorcismo, enfim, alarmaram a população”. Segundo o 

autor, a propaganda negativa, porém, teria despertado a curiosidade da população a assistir 

aos cultos e, nisso, a igreja conquistava mais adeptos. 

Assim, tendo sido fundada no dia 18 de junho de 1911, em Belém, a AD foi aos 

poucos se expandindo para além do centro de Belém, para outras cidades do Pará e para os 

estados vizinhos. A penetração da nova igreja se deu mais rapidamente na zona rural, 

enquanto nas cidades, sobretudo nas capitais, a implantação enfrentou mais resistência. 

Conde (1960), cuja escrita se deu a partir da compilação de depoimentos de 

pastores de todo o Brasil, relata que os primeiros anos das ADs brasileiras foram marcados 

por perseguições, não apenas da maioria católica, mas também das outras igrejas evangélicas 

já implementadas no país. Em muitos lugares, as perseguições se deram com insultos, vaias, 

agressões físicas, apedrejamentos de casas e de pessoas e prisão de evangelistas.  

Segundo Fajardo (2015), a designação inicial da AD foi “Missão da Fé 

Apostólica”, mas, nos primeiros anos, foi mudada para Assembleia de Deus, como já era 

chamada nos Estados Unidos a igreja com a qual os suecos tiveram contato antes de migrarem 

para o Brasil. O autor também afirma que o clima quente do norte do país influenciou a 

divisão de tarefas dos missionários suecos pioneiros, provenientes de zonas frias do globo: 

Gunnar Vingren, que era fisicamente mais frágil e mais velho 5 anos do que o colega, 

assumiu a igreja na capital paraense, enquanto Daniel Berg, de porte físico forte e imponente, 

evangelizava nas cidades e povoados do interior do estado, enfrentando as dificuldades da 

selva amazônica. 

Ao longo dos anos 1910, houve um crescente êxodo de moradores da região 

amazônica devido ao declínio da produção da borracha, que atraíra centenas de pessoas para o 

Norte do Brasil a partir da penúltima década do século XIX. Como muitos dos migrantes 

eram membros da AD, estes levavam consigo a nova fé e o desejo de conquistar mais adeptos. 

Quando conseguiam, formava-se um núcleo da AD longe da “igreja-mãe”, em Belém. Fajardo 
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(2015, p. 72) explica que estes núcleos, “organizados pelos próprios migrantes, passavam a se 

reunir regularmente e assim nascia uma nova congregação. Posteriormente um pastor ou 

missionário era enviado para dirigir o grupo”. 

Durante as décadas de 1910 e de 1920, os primeiros pastores foram sendo 

preparados e separados por Gunnar Vingren (que já havia sido pastor nos Estados Unidos). 

Àquela época, os missionários suecos pioneiros recebiam uma ajuda de custo fornecida por 

igrejas pentecostais fundadas por suecos nos EUA (CORREA, 2013). Além de uma ajuda de 

custo regular, a Igreja Pentecostal Filadélfia, criada em Estocolmo por Lewi Pethrus, amigo 

de infância de Daniel Berg, passou a enviar para o Brasil novos missionários suecos para 

reforçar a obra iniciada por Gunnar e Daniel. Dentre esses missionários estavam Frida 

Strandberg e Samuel Nyström. Ela era enfermeira e se tornaria em 1917 a esposa de Gunnar 

Vingren; ele era um membro atuante da igreja pentecostal na Suécia, tendo pastoreado duas 

congregações naquele país, e posteriormente divergiria de Gunnar Vingren, opondo-se à 

atuação de Frida na AD.  

Fajardo (2015) explica que 

 

Nyström era representante de um pentecostalismo ainda muito próximo da 

experiência protestante batista (vale a pena lembrar que na Suécia o movimento 

pentecostal ainda estava no início de seu processo de institucionalização quando 

Samuel veio ao Brasil), por outro lado, Vingren estava acostumado à autonomia dos 

movimentos pentecostais nos EUA, sem contar o fato de ter sido enviado ao Brasil 

sem estar debaixo da tutela de qualquer instituição, mas “unicamente direcionado 

pelo Espírito”, diferente de Nyström, enviado por uma junta de Missões. 

(FAJARDO, 2015, p. 78). 

 

As diferenças ideológicas entre Gunnar Vingren e Samuel Nyström acentuaram-

se. A principal delas era quanto ao papel da mulher na igreja. Para Vingren, homem e mulher 

eram iguais quanto à importância e à função a desempenhar dentro da Igreja, enquanto para 

Nyström a mulher era subordinada ao homem. Assim, Vingren defendia que a mulher poderia 

ocupar cargos de lideranças, como ser pastora; já Nyström defendia que mulheres poderiam 

apenas prestar testemunhos de fé.  

Segundo Alencar (2012), Frida Vingren, esposa de Gunnar, desempenhou papel 

muito importante nos primeiros anos da AD brasileira.  O autor afirma que ela tocava, cantava 

e compunha hinos, dirigia cultos em praças no centro de Belém, em casas, templos e até em 

presídios; redigiu textos para o Boa Semente, o jornal oficial da denominação no Pará, e para 

o Som Alegre, no Rio de Janeiro. Os dois jornais se fundiriam e formariam o Mensageiro da 

Paz em 1930, sendo Frida membro da equipe redatora.  
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O ativismo de Frida incomodou a sociedade conservadora belenense, que abraçou 

os preceitos de Nyström, afastando-se dos de Vingren. O autor afirma que as ideias difundidas 

por Frida no jornal o Mensageiro da Paz não condiziam com o pensamento de um país onde 

as mulheres não podiam votar nem exercer cargos públicos. A tensão entre os Vingren e 

Nyström cresceu. Fajardo (2015) afirma que até Daniel Berg tendia a concordar com 

Nyström, e Alencar (2012, p. 108) diz que “Berg nunca assumiu nenhum cargo na instituição 

e Gunnar sempre foi voto vencido em suas propostas”.  

Fajardo (2015) comenta que 

 

No campo religioso assembleiano Nyström mostrou ser um agente com maior 

influência que Vingren, já que sua posição foi aceita e o sonho de Vingren não se 

concretizou. Apesar de sua convicção pessoal, Vingren deparou-se com a força de 

uma representação coletiva, oriunda tanto do pentecostalismo sueco, quanto da 

tradição protestante anterior ao estabelecimento do movimento e que agora se 

consolidava na Assembleia de Deus brasileira. (FAJARDO, 2015, p. 79) 

 

Freston (1994, p. 78) argumenta que “os pentecostais suecos [Gunnar Vingren e 

Daniel Berg], em vez da ousadia de conquistadores, tinham uma postura de sofrimento, 

martírio e marginalização cultural”. O autor chama essa postura de ethos sueco-nordestino e 

atribui a falta de entusiasmo pela institucionalização da igreja por parte deles decorrente de 

sua experiência de vida na Suécia, onde a instituição religiosa, com seus seminários e 

hierarquia rigorosa, reprimia o movimento do Espírito típico no pentecostalismo.  

Fajardo (2015) acrescenta que os suecos pioneiros evitavam que a AD seguisse os 

mesmos padrões da igreja hegemônica e estatal sueca, a qual constituía um sistema 

centralizado que perseguia a minoria batista. Em vez disso, almejavam um sistema no qual 

cada congregação tivesse autonomia sobre si própria e que seus líderes frequentemente se 

reunissem a fim de discutir problemas comuns, mas sem que uma congregação fosse superior 

a outras. Os pastores brasileiros, porém, acostumados aos moldes de outras igrejas 

evangélicas já existentes no país antes da criação da AD, passaram a desejar mais liberdade 

em relação aos missionários suecos. Nas palavras de Fajardo, havia duas correntes ideológicas 

opostas nas primeiras décadas da AD no Brasil: de um lado, “suecos reticentes quanto à 

institucionalização e marcados pela experiência de marginalização” e, de outro, “brasileiros 

aparentemente interessados na estruturação e liderança de um aparato hierárquico de nível 

nacional.” 

Em 1930, aconteceu a primeira Convenção Geral das Assembleias de Deus no 

Brasil (CGADB), a partir da qual a igreja entrou numa nova fase, com mais autonomia dos 

pastores brasileiros, com a institucionalização da igreja e com a fundação de entidades de 
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divulgação da doutrina assembleiana, como a Casa Publicadora das Assembleias de Deus 

(CPAD), a qual edita e publica o jornal Mensageiro da Paz, ativo desde 1930. A CGADB 

passaria a se reunir anualmente para tratar de questões pertinentes aos rumos da igreja. Na 1ª 

Convenção, que aconteceu em Natal (RN) e que foi presidida por Gunnar Vingren, um dos 

temas tratados foi o papel das mulheres na AD, ficando decidido que elas não poderiam 

exercer a função de pastoras (FAJARDO, 2015, p. 81), contrariamente ao que defendia o 

missionário pioneiro. 

Sendo redatora do jornal Mensageiro da Paz, Frida publicou nele um artigo 

posicionando-se contra a decisão da CGADB e conclamando as mulheres para que lutassem 

pelo direito de também pregar o Evangelho, o que desagradou aos líderes brasileiros. Estes 

deixaram claro que davam apoio a Nyström e que gostariam que ele permanecesse mais 

tempo no Brasil conduzindo a igreja.  

Diante das desavenças, o casal Gunnar e Frida deixou o país em 1932. Gunnar 

estava enfermo e morreria no ano seguinte. Poucos anos depois, Frida seria internada 

compulsoriamente num hospital psiquiátrico em Estocolmo, onde faleceria. Daniel Berg 

permaneceria no Brasil até 1962, levando uma vida de extrema pobreza (ALENCAR, 2000, p. 

51); doente, foi levado de volta para a Suécia, onde morreu em 1963.  Samuel Nyström 

sucedeu Vingren como pastor na igreja-mãe, em Belém, e, posteriormente, na AD de São 

Cristóvão (RJ), e também exerceu grande influência na institucionalização da igreja, tendo 

sido presidente da CGADB em nove gestões (FAJARDO, 2015, p. 78). 

Com o tempo, a AD no Brasil foi se consolidando com a seguinte estrutura, na 

ordem decrescente: CGADB, ministério, campo, congregação e subcongregação. A CGADB 

discute e decide sobre as questões mais importantes surgidas em cada Ministério. Um 

Ministério é constituído por um templo-sede e suas respectivas igrejas filiadas. Fajardo 

explica que 

 

O templo-sede normalmente é a igreja mais antiga do Ministério, à qual os obreiros 

responsáveis pelas demais congregações (que podem chegar a centenas) devem 

prestar contas. Além da importância histórica, o templo-sede é o centro 

administrativo do Ministério, de onde o pastor-presidente comanda as demais igrejas 

e aonde são realizadas as periódicas reuniões gerais de obreiros. No templo-sede 

também acontecem os eventos que mobilizam todo o Ministério como os 

Congressos de jovens, adolescentes e senhoras. (FAJARDO, 2015, p. 161) 

 

As igrejas menores constituem congregações e formam com as vizinhas que estão 

filiadas ao mesmo Ministério um campo (região eclesiástica), sob a direção de um único 
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pastor. As subcongregações são os pontos de pregação nos bairros periféricos e nos povoados 

afastados dos centros urbanos.  

A organização apresentada acima é a que predomina de forma geral no Brasil, 

mas há situações em que um ministério foge a essa estrutura hierárquica, o que é comum nos 

casos de cisão, sendo autônomo em relação à CGADB. Há também diversas convenções 

nacionais e estaduais.  

Atualmente, após mais de um século de sua fundação, a AD é “a maior igreja 

pentecostal do Brasil” (GOUVÊA NETO, 2016, p. 89) correspondendo a mais de 6% da 

população brasileira segundo o Censo 2010 do IBGE.
66

 

Na seção seguinte, apresento o destinatário das cartas da amostra. Embora todos 

os dados analisados advenham dos remetentes, e não dele, ele é a referência das formas 

analisadas nesta pesquisa. Parto da hipótese de que a relação mantida com o destinatário 

condiciona a escolha pela forma de se referir a ele, por isso julgo conveniente apresentá-lo, de 

contar um pouco de sua história, a fim de que se possa compreender qual seu papel na 

comunidade de prática a que ele pertencia, bem como perceber a imagem que ele tinha para o 

remetente, se a de um amigo íntimo, próximo, ou se a de um homem a quem se reverencia por 

sua conduta moral, sua liderança, ou outra enfim.  

 

3.4.2  Pastor Zequinha: vida e obra 

 

Antes do nascimento da AD no Brasil, na capital paraense em 2011, a Região 

Norte viveu um período de intensa imigração ocasionada pela valorização da borracha, 

produzida a partir do látex extraído da seringueira (Hevea brasiliensis). Segundo Bueno 

(2012), o grande boom no consumo da borracha, o qual fez com que milhares de pessoas 

migrassem para a Amazônia em busca de trabalho, se deu com a popularização da bicicleta na 

década de 1890 e, pouco depois, com a popularização do automóvel. A produção dos pneus 

desses veículos, além de muitos outros produtos que se tornaram populares no mercado, fez 

com que a borracha passasse a ser o segundo produto brasileiro, constituindo 24% da 

exportação total do país, atrás somente do café. O autor explica que 

Com o contínuo crescimento da demanda pelo produto no mercado mundial, a 

economia amazônica teve de incrementar sua produção do único modo que se 

julgava possível, até então: via expansão física para seringais ainda não explorados 

rio acima, especialmente na província do Amazonas. Em decorrência, Belém 

assumiu o papel de principal porto de escoamento da produção gomífera.  (BUENO, 

2012, p. 36). 

                                                           
66 Disponível em https://censo2010.ibge.gov.br.  

https://censo2010.ibge.gov.br/
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O autor afirma ainda que o maior surto econômico da região se deu de 1870 a 

1910 e que a borracha alcançou o primeiro lugar nas exportações do Pará em 1871, com 4,8 

milhões de quilos, contra 3,3 milhões de quilos de cacau. A esse período da história da 

economia brasileira costuma-se chamar de Ciclo da Borracha. 

Enquanto a economia no Norte prosperava com a produção e exportação da 

borracha, o Nordeste vivia as consequências da seca de 1877-79, que, segundo De Nys et al. 

(2016, p. 22), foi a mais terrível de todas, dizimando metade da população cearense e quase 

todo o rebanho bovino. Por causa dessa seca, teriam migrado para a Amazônia 15% da 

população na época, e mais da metade da população de Fortaleza sucumbiu à fome e às 

doenças. Ainda no século XIX, a cada 10 anos, outras secas (a de 1888/89 e a de 1899/1900) 

voltariam a castigar os estados nordestinos.  

Foi numa dessas grandes secas, em 1º de dezembro de 1899, na cidade de Crato, 

no Ceará, que nasceu José Alencar de Macedo. Era o primeiro filho do casal José Antônio de 

Macedo e Martinha Barros de Alencar. O pai, segundo Aquino (2005), era farmacêutico, 

pertencente a uma família tradicional católica e foi colega de escola de Cícero Romão Batista, 

que se tornaria nacionalmente conhecido como Padre Cícero.  

Em 1900, em plena seca, o casal partiu para o Pará, fixando-se no povoado de Pau 

Amarelo
67

, no atual município de Santarém Novo. Mas a esperança de uma vida melhor 

converteu-se em tristeza: Martinha de Alencar faleceu, deixando órfão o filho com apenas 

quatro anos. O viúvo casou-se novamente, e a nova companheira lhe deu três filhas: Etelvina, 

Ernestina e Iracema.  

O menino Zequinha, como era chamado José, foi posto pelo fervoroso pai católico 

para estudar no Colégio de Santo Antônio, instituição tradicional fundada pela Ordem dos 

Capuchinhos, e prestou serviços na Basílica Nossa Senhora de Nazaré antes de ir para o 

Seminário. 

Aos 20 anos, porém, para a surpresa do pai, Zequinha interessou-se pela doutrina 

evangélica após assistir a um culto dirigido na residência de um cidadão chamado Manoel 

Zuca no dia 28 de dezembro de 1919 (AQUINO, 1997). O historiador Evandro Aquino, que 

entrevistou Zequinha na velhice, conta em seu texto sobre a vida do pastor publicado na 

revista Eclesiástica, da AD cearense, em 2005, que ele contava que “começou a sentir a 

                                                           
67 Há divergência de informação nas obras consultadas sobre José Alencar de Macedo quanto ao destino da família ao 

deixar o Ceará. Aquino (2005) e Costa (2008) afirmam a família foi residir em Belém, mas Castro (2011) informa 
que foi no município (sic) de Pau Amarelo.  
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chamada para regressar à sua terra natal para pregar o Evangelho da Salvação em Cristo” 

(AQUINO, 2005, p. 11). 

Segundo o historiador, Zequinha foi incentivado a evangelizar por Celina de 

Albuquerque, uma das mulheres que, de acordo com Fajardo (2015), faziam parte do grupo de 

dissidentes liderados por Gunnar Vingren que resultou na fundação da AD no Brasil. O 

próprio Vingren batizou Zequinha num culto em Timboteua (PA) no dia 1º de março de 1920, 

conforme Castro (2011). 

Conforme Costa (2008, p. 199), no dia 13 de janeiro de 1926, Zequinha retornou 

ao Ceará para divulgar a AD pelo interior do estado onde nascera, mas que não conhecia. 

Aquino (2005) afirma que foi Vingren quem incumbiu o jovem dessa missão, e Rego (1942, 

p. 20) informa que o cunhado de Zequinha, Juvenal Roque de Andrade, que já era pastor no 

Pará, acompanhou-o nessa tarefa.  

Os dois homens desembarcaram numa pequena estação ferroviária denominada 

Miguel Calmon, em um povoado que hoje se chama Ibicuã e pertencia ao município de 

Senador Pompeu (hoje faz parte do município de Piquet Carneiro). Naquele povoado, 

segundo Rego (1942), já havia uma congregação da AD com cerca de quinze membros, os 

quais se reuniam numa fazenda cujo dono acolheu os recém-chegados.  

Costa (2008) comenta sobre o início do trabalho de Zequinha como difusor da AD 

no sertão cearense nestes termos: 

 

Foi o início de uma peregrinação gloriosa, desbravando o sertão na árdua tarefa de 

levar a mensagem viva da verdade. O entusiasmo em defesa da palavra de Deus o 

fez vencedor nas ferrenhas batalhas que travou com agressores gratuitos, que 

contestavam a sua pregação de paz e amor. Enfrentou insultos e agressões de grupos 

poderosos e prepotentes, combatendo com paciência, altruísmo e humildade, tendo a 

Bíblia Sagrada como única e poderosa arma. (COSTA, 2008, p. 199). 

 

Zequinha, na companhia do pastor Juvenal, passou a pregar nos povoados 

vizinhos (Monte Sinai, Jirau, Buenos Aires, Luna). No ano seguinte, 1927, iniciou o trabalho 

de pregação no município de Morada Nova, visitando vários povoados da região. Foi num 

culto realizado no dia 4 de novembro daquele ano, na casa de um cidadão do povoado de 

Cipoada (distrito de Roldão), que Zequinha conheceu Maria Crispiniano de Brito, conhecida 

como Mariinha, com quem se casaria no dia 25 do mesmo mês.  

No início da década de 1930, estendeu o trabalho de evangelização ao município 

de Quixadá, pregando em diversos povoados. Também por esse período, costumava viajar por 

até 15 dias, montado num jumento, para além do rio Jaguaribe, chegando à região na divisa 
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entre o Ceará e o Rio Grande do Norte. A AD em Apodi (RN) teve início por obra sua em 

1934. Castro (2015), que entrevistou Zequinha no dia 5 de março de 1984, relata um episódio 

marcante na vida do futuro pastor: 

 

Por várias vezes, foi humilhado e até preso, como aconteceu em 1935. Após o pastor 

Zequinha e o irmão José Rufino ter orado por uma mulher endemoniada, a mesma 

acabou se ferindo devido à ação maligna. Ao tomar conhecimento do ocorrido, o 

irmão da mulher, conhecido pelo nome de Joca, acusou os dois pregadores de ter 

espancado a sua irmã, o que acabou levando os dois obreiros do Senhor a serem 

presos injustamente por dois dias na cadeia pública de Quixadá. (CASTRO, 2015, p. 

170). 

 

Castro também relata que, certa vez, Zequinha, em suas andanças sob o sol escaldante do 

sertão central cearense, bateu à porta de um casebre para pedir água. Foi atendido por uma senhora a 

quem se apresentou e que, após lhe dar água, convidou-o a retornar para realizar um momento de 

oração em seu lar. O evangelista se dirigia a um povoado onde havia uma pequena congregação da AD 

e, após o culto, retornou, como prometido, à casa da mulher que lhe dera água. A senhora já havia 

reunido alguns vizinhos, e Zequinha deu início à pregação. Nesse momento, chegou o dono da casa, 

um cangaceiro chamado Zé Dantas. Este se pôs ao lado do evangelista em oração, pegou uma faca de 

dois gumes e um revólver, pôs o dedo no gatilho e assim ficou durante quase duas horas de pregação. 

Após o culto, Zequinha deu um exemplar do Novo Testamento ao cangaceiro e foi embora em paz.  

Uma nova detenção ocorreria dois anos depois, em 1937, no município de Aracoiaba, 

quando Zequinha, acompanhado de João Arlindo, seu cunhado (casado com Iracema), recebeu ordem 

de prisão por parte de dois soldados. Estes detiveram os dois homens e os espancaram “de forma 

desumana” (CASTRO, 2011, p. 147).  

O pastor Alcebíades Pereira de Vasconcelos, importante figura da história da AD 

brasileira, em carta a Zequinha, datada de 8 de novembro de 1955, comenta: 

 

Porém no saber das suas lutas de pioneiro do evangelho nos sertões do Ceará e Rio 

Grande do Norte, veio-me as lágrimas nos olhos, por ver a semelhança do trabalho 

entre nós – eu também participei do tempo dos pioneiros nos sertões maranhenses! 

e, então, nosso traje era o seguinte – rede, roupas, calçado, livros as costas através de 

centenas de léguas... subindo serras e descendo ravinas, através de tombadores de 

areia, com sede e com fome – centenas de dias quebrando o jejum de vinte e quatro 

em vinte e quatro horas!... Mas, quantas bênçãos, quanta alegria, quanta 

felicidade!... Os perigos, as ameaças, os escarneos, os despresos, as incompreensões, 

são no dizer do poeta – outras tantas flôres  a nos alegrar com o seu odor!...  

 

No dia 9 de dezembro de 1938, José Alencar de Macedo é ordenado pastor pelo 

missionário sueco Nels Justus Nelson durante a Convenção Estadual das ADs, realizada no 

Templo Central, em Fortaleza, sob a presidência do pastor José Teixeira Rego.  
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Fig. 8: Certificado de Ordenação de Pastor de José Alencar de Macedo 

 

FONTE: Arquivos da família Alencar. 

 

Como pastor, Zequinha foi trabalhar na região do Vale do Jaguaribe (Jaguaribe, 

Jaguaribara, Jaguaretama, Limoeiro do Norte, Iracema, Ererê, Pereiro etc.) e do Oeste 

Potiguar, no Rio Grande do Norte. 

No dia 8 de agosto de 1946, instituiu a AD de Quixadá, tornando-a sede de muitas 

congregações do sertão central. Foi o pastor da região até o final dos anos 1970. Durante esta 

década, de acordo com Costa (2008), manteve um centro social, com escola de alfabetização 

para crianças e adultos, aprendizagem doméstica (home schooling) e distribuição de 

donativos. 

Segundo Aquino (2005, p. 11), “sua casa foi sempre um ponto de referência para 

os crentes. Além de ser uma casa de oração, servia de abrigo, hospedagem e, sobretudo, de 

amparo às mulheres crentes que se deslocavam do interior para dar à luz suas crianças”.  

No dia 11 de janeiro de 1986, em culto solene, o empresário e prefeito municipal 

de Quixadá Aziz Okka Baquit conferiu a Zequinha a Medalha do Cedro, a mais alta 

condecoração do município, “pelos relevantes serviços prestados à sociedade quixadaense” 

(AQUINO, 2005, p. 11). 
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Fig. 9:  Pastor José Alencar de Macedo (Zequinha) 

 

FONTE: Arquivos da família Alencar 

 

Pai de seis filhos, José Alencar de Macedo levou uma vida bastante simples, 

atravessando dificuldades financeiras em muitos períodos. Para Costa (2008, p. 200), “sua 

vida foi um caminhar de sacrifício e dedicação ao próximo. Quer em sua residência ou no 

templo, acolhia a todos com muito carinho”. Faleceu aos 91 anos, no dia 24 de agosto de 

1991.  

A fim de verificar a aplicabilidade da Distinção T/V de Brown e Gilman (1960) 

quanto ao uso das formas de tratamento entre membros da Assembleia de Deus no século XX, 

quando a igreja foi fundada e disseminada pelo país, bem como de descrever a variação de 

formas pronominais com referência à 2ª pessoa do singular por parte dos membros dessa 

comunidade, utilizo cartas pessoais escritas por assembleianos para o referido pastor da AD. 

A descrição da amostra e suas propriedades será feita no Capítulo 4.  

 

3.4.3   A comunidade de prática do pastor Zequinha  

 

O conceito de comunidade de prática, segundo Eckert e McConnell-Guinet 

(1999), poderia ser estendido a comunidades mais globais, como um campus universitário, 

religiões e profissões, cujo tamanho e dispersão significam que as interações face a face nunca 
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vinculam todos os membros e que suas práticas focais são um tanto quanto difusas. Para as 

autoras: 

 

No entanto, o fazer do significado diário através do qual as pessoas constroem 

identidades ocorre em um nível mais local. É nas comunidades mais intensas que os 

indivíduos estão vivendo seu senso de si mesmos, e é nessas comunidades que ser 

linguista, advogado ou católico tende a importar. É nas atividades e relações locais 

que os indivíduos se tornam, agem e experimentam a si mesmos como linguistas, 

advogados ou católicos. (ECKERT; McCONNELL-GINET, 1999, p. 189)
68

. 

 

Por causa disso, Wenger (1998) faz uma distinção entre uma CP presencial e 

comunidades mais difusas que ele chama de “comunidades de imaginação” e “comunidades 

de alinhamento”. Ao estudar o comportamento de processadores de reclamações (atendentes 

de telemarketing), o autor afirma que eles sabiam que havia milhares de outros profissionais 

que faziam um trabalho semelhante em todo o país (“imaginação”) e que eles também 

procuravam se alinhar estrategicamente conforme os preceitos institucionais para parecer 

profissionais quando eram visitados por seus superiores (“alinhamento”). Além disso, eles 

participavam de várias comunidades tanto presenciais quanto difusas que não tinham relação 

com seu trabalho.  

Portanto, não se considera nesta pesquisa que a igreja Assembleia de Deus, como 

um todo, constitua uma CP à qual pertenciam os remetentes e o destinatário das cartas da 

amostra aqui analisada.  

Devido à configuração dessa amostra, o conceito de CP é aplicado aqui partindo 

da definição de Wenger (1998), mas levando em conta seu conceito de “comunidade de 

imaginação” e de “identidade”.   

O autor defende (p. 163) que a identidade é um devir, é algo vivido, não apenas 

uma categoria ou um traço pessoal, e que envolve também a experiência negociada, na qual o 

indivíduo define quem ele é. Essa definição de si dá-se tanto pelo modo como ele experimenta 

o próprio esforço através da participação em práticas compartilhadas por um grupo, quanto 

pelo modo com que ele e os outros se reificam (p. 149).  

Para Wenger (1998), a identidade é social, é um processo de aprendizagem, um 

nexo e uma interação local-global. O autor assevera que, como resultado da participação 

múltipla em comunidades presenciais e em comunidades difusas, a construção de uma 

                                                           
68 No original: “However, the day-to-day meaning-making through which people construct identities takes place at a 

more local level. It is in more intensive communities that individuals are living their sense of themselves, and it is in 
such communities that being a linguist, a lawyer, or a Catholic tends to matter. It is in local activities and relations 
that individuals become, act like, and experience themselves as linguists, lawyers, or Catholics.” 
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identidade de grupo é “necessariamente um misto de estar presente e de estar ausente”
69

 

(WENGER, 1998, p. 165). Em outras palavras, a identidade do indivíduo se constitui a partir 

de uma combinação de participação e de não participação. Nas palavras do autor, “não apenas 

produzimos nossas identidades através das práticas em que nos engajamos, mas também nos 

definimos através de práticas com as quais não nos engajamos”
70

 (WENGER, 1998, p. 164). 

Eckert e Wenger (2005) defendem que 

 

Um foco em uma só comunidade de prática pode nos levar a ver as identidades dos 

falantes apenas em termos de participação nessa comunidade. Mas, como a 

discussão de Labov sugere claramente, a identidade é construída na negociação da 

participação em múltiplas comunidades de prática, e uma abordagem de comunidade 

de prática levaria o investigador a buscar esses elos. (ECKERT; WENGER, 2005, p. 

585)
71

. 

 

Assim, neste trabalho, foi usado o conceito de CP, considerando-se também o de 

“comunidades de imaginação” e o de “identidade”, para se referir a um grupo de membros da 

Assembleia de Deus relativamente disperso geograficamente, porém circunscrito a áreas de 

atuação do pastor José Alencar de Macedo, ou seja, o Sertão Central e o Vale do Jaguaribe, no 

interior do Ceará, em um período que corresponde à sua experiência como pastor — início 

dos anos 1940 a meados dos anos 1980. 

Sendo pastor do campo eclesiástico do sertão central (v. APÊNDICE 2) e da 

região do Vale do Jaguaribe, os quais estavam subordinados ao Ministério do Templo Central, 

com sede em Fortaleza, José Alencar de Macedo não só se relacionava com colegas de 

pastorado que tiveram experiências semelhantes à dele, como também com diversos fiéis que 

assistiam aos cultos por ele dirigidos. Com os primeiros, trocava ideias a respeito do trabalho 

de expansão e manutenção da AD; aos últimos, aconselhava e orientava espiritualmente, além 

de trocar informações do cotidiano. Aplicando-se o conceito de Wenger, McDermott e Snyder 

(2002), pode-se atribuir a Zequinha o papel de líder/campeão enquanto dirigente das 

congregações no interior do estado, e o papel de facilitador levando-se em conta sua posição 

dentro do Ministério do Campo Central, ao qual as congregações por ele dirigidas estavam 

subordinadas. Integram ainda o grupo de informantes desta pesquisa sociolinguística 

membros da família do pastor Zequinha, que também professavam a mesma fé evangélica.  

                                                           
69 No original: “of necessity a mixture of being in and being out”. 
70 No original: “we not only produce our identities through the practices we engage in, but we also define ourselves 

through practices we do not engage in”. 
71 No original: “A focus on one community of practice can lead the reader to view speakers’ identities purely in terms 

of participation in that community. But, as Labov’s discussion clearly suggests, identity is constructed in the 
negotiation of participation in multiple communities of practice, and a community of practice approach would move 
the investigator to pursue these links.” 
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3.4.4 Caracterização da comunidade de prática da amostra 

 

Considerando-se que o grupo de remetentes da amostra de cartas analisadas nesta 

pesquisa eram todos membros da AD num período de implantação e consolidação da igreja, é 

possível identificá-los como constituindo uma CP segundo os três critérios apontados por 

Wenger (1998): engajamento mútuo, empreendimento conjunto e repertório compartilhado.  

 

3.4.4.1 Engajamento mútuo 

 

Todos os remetentes das cartas da amostra estavam engajados na mesma fé, 

compartilhando das mesmas crenças. Alguns deles — os pastores e os evangelistas —

apresentavam um compromisso maior com a comunidade, participando de forma ativa na 

organização dos eventos de sua igreja; outros — os fiéis — participavam de forma menos 

atuante. Os trechos abaixo retirados da amostra retratam esse engajamento: 

 

(5) Outro-assunto me axo presentimente destante de Porto Velho umas 7 a 8 horas 

de viagem por agua, no logar dénominado, (MUANENSE) no rio madeiro 

anunciando o evangelho e já 30 pessôas tem crido no Senhor como tanbém, já fiz 

16 bátisados entre estes um filho da familia mais rica desse logar são os donos 

do navio e toda familia estão alegres como tambem enteressada [C-002 – Carta 

de pastor e cunhado] 

(6) Irmão fui assistir os Estudos Bíblicos em Natal foi uma maravilha, compareceu 

Pastores de diversos lugares. O Pastor  de João Pessoa trouxe uma parte do côro 

da Igreja foi uma maravilha converteram-se umas 50 pessoas [...] Quanto a mim 

foi reconhecido o trabalho dos irmãos ahí estou trabalhando como Presbítero 

Alsiliar no campo o trabalho do Senhor aqui vai bem as perseguições sessaram 

completamente já estar sendo bem comcorrida as reuniões e algumas pessôas 

enteressadas em ouvir a palavra de Deus. [C-011 – Carta de evangelista] 

(7) Eu e Zaíra, sempre bem aqui na minha Fortaleza, tenho frequentado bastante os 

cultos, assisti duas semanas de orações o Senhor aqui tem salvo muitos 

pecadores em quase todos os cultos se entrega pecadores a Jesus. Assisti o 

programa do dia 1º de maio, foi uma festa solene, em comemoração do trabalho 

do templo, achei tudo muito bom, tudo em ordem [C-012 – Carta de fiel] 

(8) eu também tenho bico de papagaio, já usei aparelho no pescosso dois anos, um 

dia estava sentindo muitas dores e não agoentava mais, liguei um aparelho de 

comunicação tinha um programa Evangélico muito distante, e o pregador disse 

agora vou orar, por todos os que me ouvem, e eu me ajoelhei, e comecei orar e 

chorar pois estava sofrendo muito, e aquele homem parou de falar  e disse o 

Senhor está me mostrando está me mostrando numa sala uma pessôa de joelhos 

chorando com dores pois tem bicos de papagaio, mas o Senhor está curando, e 

eu fiquei curada [C-125 – Carta de irmã] 

 

Nas cartas, são comuns relatos de cultos, reuniões, eventos festivos da igreja, bem 

como de informações administrativas referentes a pagamento de dízimo, atualização de 
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cadastro, recomendação de recebimento de novo membro na igreja e convites para 

festividades ou simples visita.  

 

3.4.4.2  Empreendimento conjunto 

 

Alguns remetentes, sobretudo os pastores, estavam envolvidos na tarefa de manter 

e propagar a fé pentecostal, relatando, em muitas das cartas, o andamento das atividades de 

sua igreja na comunidade em que vivem, bem como costumam sugerir, ao final das 

correspondências, leituras bíblicas específicas para a meditação do interlocutor. Os trechos 

abaixo exemplificam essas atitudes: 

 

(9)   Irmão Zequinha, estou idealizando oferecer ao Senhor um culto em ações de 

graças no próximo dia 1º  (primeiro) de Maio, data em que, pela graça de Deus, 

completarei 50 anos, aliás, 40 anos de aceitação ao Evangelho, que é poder de 

Deus para a Salvação de todo aquêle que crer. [...] Além dos meus 40 anos de 

fé, nesta mesma data, serão comemoradas outras, como sejam: o 5º aniversário 

do nosso Programa radiofônico “MENSAGEM DE ESPERANÇA”, sob minha 

responsabilidade, e, ainda, o 7º aniversário de inauguração de um Templo [C-

084 – Carta de pastor] 

(10) Eu Já Estou Jubilado, e Aposentado Mas Não Fiquei Mau por que O Pastor 

Presidente me Anparou-me de Um Modo Fidalgo, me Chamou para eu Vizitar 

as Igrejas Consagrando Presbiteros e Diáconos, Inaugurando Templo e Dando 

Estudos Bíblicos Nas Igrejas do Interiou [C-128 – Carta de pastor] 

(11) Zeca não esqueça procura sem perda de tempo em ires fazer uma visita ao meu 

povo, e alem de fazeres a estatística, prega o evangelho para eles. [C-051 – 

Carta de cunhado] 

(12) Fico esperando resposta a resposta do irmão, conforme o que o irmão queira 

mandar diser eu aceitarei com praser, pois não posso despresar o trabalho e a 

igreja aqui ficar sem dirigir culto [...] Termino saudando-vos com a paz do 

Senhor e com Filipenses  1º 3 e 4 [C-058 – Carta de evangelista] 

(13) Gostaríamos, antes de entramos em nosso primordial assunto, que o amado 

irmão lesse os seguintes textos: I-Tim. 4:12, Tito, 2:7, I-Pedro 5:3 [C-106 – 

Carta de pastor-presidente] 

 

O empreendimento conjunto ao qual se dedicaram os primeiros evangelistas e 

pastores da AD era aquele inspirado em Gunnar Vingren e Daniel Berg, ou seja, o de levar a 

igreja a todos os lugares. Nessa empreitada, largavam família e emprego e se punha em 

estradas que lhes eram desconhecidas, penetrando em povoados longínquos, às vezes 

enfrentando o desprezo e a intolerância dos moradores. Esses evangelistas eram 

posteriormente consagrados pastores, passando a constituir uma CP dentro de uma CP maior, 

pois se reuniam periodicamente para estudos bíblicos, para trocar experiências e para tratar de 

assuntos pertinentes às suas congregações em assembleias regionais.  

Embora fossem os evangelistas os mais dedicados ao trabalho de conquistar novos 

adeptos, outros membros da AD, incluindo mulheres, buscavam a adesão de novos fiéis para a 
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AD, como deixa claro Emílio Conde, autor do primeiro livro sobre a AD no Brasil 

encomendado pela CGADB e publicado em 1960: 

 

Não foi qualquer missionário nem mesmo qualquer obreiro credenciado que levou a 

mensagem pentecostal ao estado do Ceará. Não foi sequer um varão a primeira 

pessoa a introduzir a chama do Espírito Santo nas terras de José de Alencar. Foi uma 

mulher humilde, mas fervorosa e destemida, que recebera e aceitara a mensagem 

pentecostal quando estava em Belém do Pará, e desejou que seus parentes, que 

viviam no Ceará, também conhecessem as Boas Novas e o Evangelho completo. No 

ano de 1914, a irmã Nazaré deixou a cidade de Belém com destino a Serra de 

Uruburetama, município de São Francisco, no estado do Ceará. O motivo da viagem 

era este: Maria Nazaré desejava ver seus parentes salvos e batizados com o Espírito 

Santo. Por essa razão viajou até a sua cidade para falar de Cristo ao seu povo 

(CONDE, 1960, p. 113 – grifo meu).  
 

Fajardo (2015) também explica que a AD foi se expandindo para além do Pará a 

partir de migrantes assembleianos que, com a crise da borracha, retornavam às suas terras de 

origem onde divulgavam a nova fé entre os parentes, fazendo surgir um novo grupo de 

seguidores pentecostais. Posteriormente, era enviado um pastor para dirigir esse grupo.  

 

3.4.4.3 Repertório compartilhado 

 

Os membros da AD desenvolveram um repertório bastante característico de sua 

comunidade, o que os faz com que pessoas que não são membros da igreja os identifiquem 

prontamente. Como explica Wenger (1998), esse repertório compartilhado envolve desde 

elementos linguísticos a formas de se comportar.  

Segundo Daniel (2004), a 22ª CGADB, realizada em 1975, estabeleceu uma lista 

de hábitos e coisas dos quais deveriam se abster os fiéis da AD de todo o Brasil: 

1. Uso de cabelos crescidos, pelos membros do sexo masculino;  

2. Uso de traje masculino, por parte dos membros ou congregados do sexo 

feminino; 

3. Uso de pinturas nos olhos, unhas e outros órgãos da face;  

4. Corte de cabelos, por parte das irmãs (membros ou congregadas);  

5. Sobrancelhas alteradas;  

6. Uso de minissaias e outras roupas contrárias ao bom testemunho da vida cristã; 

7. Uso de aparelho de televisão – convindo abster-se, tendo em vista a má 

qualidade da maioria dos seus programas; abstenção essa que se justifica, 

inclusive, por conduzir a eventuais problemas de saúde;  

8. Uso de bebidas alcoólicas. 
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Oliveira (2014), em sua dissertação sobre as mulheres da AD nos anos 1990, 

quando a autora morava vizinho a um templo assembleiano na cidade de Milhã (CE), faz a 

seguinte descrição: 

 

Na época o que mais chamava nossa atenção era a maneira como as mulheres se 

vestiam. Elas tinham os cabelos muito longos, alcançando as nádegas, algumas 

chegavam a ultrapassá-las. As roupas também eram muito longas, as saias quase 

arrastavam no chão. Usavam blusas com mangas no cotovelo, algumas um pouco 

mais curtas, mas assim mesmo se apresentavam diferentes. Um dos principais 

rumores da época, e que custávamos a acreditar, era que aquelas moças e as outras 

mulheres da Igreja não se depilavam, em nenhum aspecto, e aquilo nos parecia 

absurdo. (OLIVEIRA, 2014, p. 16) 

 

No aspecto linguístico, muitos são os termos empregados pelos membros da AD, 

dos quais são exemplos: 

O Senhor é bem mais frequente do que Deus; 

orar, em vez de rezar; 

hino ou louvor em vez de cântico (termo mais comum entre os católicos); 

culto, em vez de missa; 

templo (termo menos usados pelos católicos); 

desviado (dizem de alguém que se afastou da igreja); 

do mundo (dizem daquilo que não pertence à igreja, como a música não 

evangélica). 

Alguns desses termos designam atitudes e conceitos que não equivalem a seus 

correspondentes noutras religiões. Orar, por exemplo, não é o mesmo que rezar. Orar (do 

latim orare, de os, oris, “boca”) é, como defendem os evangélicos, fazer um fala espontânea a 

Deus, de improviso, sem seguir um texto prévio, enquanto rezar (do latim recitare, donde 

também saiu recitar) é repetir um texto já pronto. Em outras palavras, orar pressupõe uma 

autoria ausente em rezar.  

O culto também não é o mesmo que uma missa. Além de os rituais serem 

diferentes, enquanto a missa só pode ser celebrada por um padre, o culto evangélico pode ser 

dirigido por um evangelista, e não necessariamente um pastor. 

Além disso, o tratamento por irmão/irmã atribuído a todos os membros da AD 

funciona como uma dêixis social, conforme a definição de Levinson (1979, p. 206) para os 

termos que estão ancorados nas identidades sociais dos participantes de um evento discursivo, 

ou nas relações entre si ou com outros referentes.  
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Outra dêixis social comum entre os membros da AD em décadas passadas, hoje 

não mais, conforme alguns evangélicos com quem conversei, é o uso da palavra crente para se 

referir ao cristão não católico. Nas cartas mais antigas da amostra, o uso desse termo era 

frequente: 

(14) Irmão Zeca passamos por uma grande provação, durante um ano e 4 mezes, 

nós sem se encontrá com crente da nossa seita, apenas se congregamos em 

uma Igreja Batista aonde se louvava o nome do senhôr. [C- 005, de 1944]. 

(15) e no enterior que tem algum estabelecimento  de curço superior é do domínio 

dos padres, e que para um crente estudar é com muita opreção de fé [C-017, 

de 1948] 

(16) Estou estudando no Instituto Tiradentes, a professora é crente, não sei qual 

denominação, só sei que ela é uma crente fria [C-029, de 1953] 

(17) Cade o sim ou o não da Biblia | Esta no crente, ou não esta, vamos onra a 

palavra da Biblia [C-068, de 1964] 

 

Algumas atitudes linguísticas também podem ser facilmente reconhecidas no 

comportamento dos fiéis assembleianos, como cumprimentar o correligionário com a 

saudação “A paz do Senhor!”, exclamar “Glória a Deus! Aleluia!” diante de alguma notícia 

feliz ou incluir a expressão “em nome de Jesus” nos pedidos enfáticos e nas frases optativas.  

Nas cartas escritas pelos membros da AD, a saudação evangélica é bastante 

recorrente:  

(18) Prezado irmão e Cunhado Zeca, apaz de nosso Senhor Jesus seja comsigo e 

todos de sua família [C-006 – Carta de cunhado] 

(19) Caro Zeca apaz do Senhor e sinceros abraços [C-043 – carta de irmã de 

sangue] 

(20) Prezado irmão Zequinha | A paz do Senhor (C-084 – carta de genro] 

(21) Prezado irmão Zequinha, agraças e a pais de nosso Senhor Jesus seja contigo 

[C-032 – Carta de fiel] 

Verificam-se nas cartas da amostra outras formas de saudação inicial que incluem 

referência a Deus (o Senhor) ou a Cristo: 

(22) Prezado irmão Zequinha | Saudações no Senhor [C-012 – Carta de fiel) 

(23) Meu prezado irmão Zequinha | Minhas saudações no Senhor [C-029 – carta 

de fiel) 

(24) Fraternais saudações em Christo Jesus (C-042 – Carta de cunhado) 
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Eis alguns exemplos da expressão “em nome de Jesus” nas cartas da amostra: 

(25) Primeiro que tudo pesso-lhe me perduar em nome de Jesus pois tenho sentido 

tristeza no meu espírito [C-008 – Carta de fiel ] 

(26) é para o Senhôr eu pesço em Nome de Jesus as vosça orações pôr mim para 

quê breve eu esteija em paz com toudos os santos do Senhôr Jesus [C-071 – 

Carta de fiel] 

 

Os trechos abaixo são exemplos da exclamação de alegria citada acima: 

(27) toda familia estão alegres como tambem enteressada, e Jesus estar, bátisando 

com Espírito Santo, Gloria aDeus Aleluia. [C-002 – Carta de pastor e 

cunhado] 

(28) Deus tem nos guardado do mundo para o seu grande e glorioso dia. Aleluia. 

[C-009 – Carta de amigo] 

 

Outra expressão que constitui o repertório linguístico da AD é “aceitar 

Jesus”/”entregar-se a Jesus”, o que significa tornar-se membro da referida igreja: 

(29) o Senhor aqui tem salvo muitos pecadores em quasi todos os cultos se 

entrega pecadores a Jesus [C-012 – Carta de fiel] 

(30) Vinheram uns irmãos e 3 ouvintes de Logradouro os 3 entregaram-se a Jesus, 

e o Senhor Batizou com o espírito santo 2 irmãos dos tais que vinheram [C-

014 – Carta de pastor] 

 

Nas cartas, também faz parte do repertório compartilhado pelos membros da AD 

alguns padrões de interação, tais como “Saúde F. por mim” e “Recomende-me a F.”, como 

nos trechos abaixo: 

(31) Sem mais recomende-me a tua digna familia. Saude os irmãos com apaz do 

Senhor e aceite um forte e saudoso abraço [C-011 – Carta de pastor] 

(32) Muitas recomendações a irmã e os seus filhos, e os irmãos. saúde todos com 

a paz do Senhor [C-012 – Carta de fiel] 

 

Ademais, a sugestão de leitura de algum trecho bíblico é outro elemento do 

repertório compartilhado da comunidade aqui analisada: 

(33) Saude também a Igreja do Senhor com o Salmo 133 [C-084 – Carta de 

pastor] 
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(34) um forte abraço para a irmã Mariinha e para vossa meditação salmo 112 e 

Filipenses c. 1º v 3 a 11 [C-105 – Carta de fiel] 

(35) Espero que Deus nos abençoe e que ao sangue de Jesus nos lave de todo mal 

e lhe ofereço o Salmo 121 [C-108 – Carta de fiel] 

Entre as cartas da amostra, foi incluída uma (C-076) escrita por um homem que 

não fazia parte da AD apenas para confrontar o modo como esta carta está redigida com as 

demais. Verifica-se nela ausência da saudação típica da AD (“A paz do Senhor”), bem como 

da recomendação de leitura bíblica ao final. Não há também a presença da dêixis social irmão 

nem para se referir ao destinatário, nem para se referir a outros membros da AD, como 

comprovam estes trechos: 

 

(36) Presado amigo Pastor Zequinha | As minhas respeitosas saudações [...] Pois 

bem o Barbosa veio a mim, pedir para eu dar uns conselhos ao guarda [...] êle 

mostrou que se o guarda tornar a repreender os meninos, êle o mata, e êle não 

pode negar porque eu tenho testemunhas [...] ouço falar que o senhor é o pastor 

dele e que o senhor é um homem direito. [...] Para um povo salvo eu estou 

achando muito. Mas como Judas Escariote também disia que era salvo, eu me 

calo. Apenas apelo para sua Exelencia tomar as dividas providencias. Porque 

tanto com êle como com o senhor eu quero é amisade. | Aqui Disponha | Jose 

Belisario [C-076 – grifos meus] 

 

Nota-se ainda nesses trechos a ironia do remetente acerca do pensamento comum 

de que o evangélico se considera “salvo”.  

 

Wenger e Snyder (2000) defendem que algumas CPs se encontram regularmente, 

enquanto outras estão conectadas principalmente através de redes sociais virtuais
72

 e que uma 

CP pode ou não ter uma agenda e, ainda que tenha, pode segui-la regularmente ou não. Para os 

autores, “[i]nevitavelmente, no entanto, as pessoas em comunidades de prática compartilham 

suas experiências e conhecimento em modos criativos e de fluxo livre que favorecem novas 

abordagens dos problemas.”
73

 (WENGER; SNYDER, 2000, p. 140).   

Assim, os membros da CP aqui considerada mantinham-se em contato com o 

pastor Zequinha através de cartas, embora se encontrassem com ele ocasionalmente (no caso 

dos que moravam nas áreas por ele visitadas).  

Uma última consideração acerca da CP aqui considerada diz respeito à sua 

estrutura. Sendo as subcongragações existentes nos povoados rurais constituídas de um 

                                                           
72 Os autores usam “e-mail networks” (redes de correio eletrônico) em seu texto, que é de 2000, antes do advento das 

redes sociais como o Orkut e o Facebook (criados em 2004) e o WhatsApp (criado em 2009).  
73 No original: “"Inevitably, however, people in communities of practice share their experiences and knowledge in free 

-flowing, creative ways that foster new approaches to problems." 
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número relativamente pequeno de pessoas, formavam elas mesmas uma CP no interior dos 

povoados em que seus membros moravam. Como estavam sob a direção de um mesmo pastor 

e subordinadas à congregação da sede do município (p. ex., Quixadá, Morada Nova, 

Jaguaribe), era comum que os fiéis fossem à cidade participar de cultos maiores no templo 

urbano, ocasião em que conheciam os demais membros da AD pertencentes a outras 

subcongregações.  

É este aspecto da CP que a difere da comunidade de fala e das redes sociais, 

conceitos mais antigos em Sociolinguística.   

Um dos critérios para a constituição de uma comunidade de fala, segundo 

Gregory Guy (2001), é que os membros devem ter alta frequência de comunicação entre si. 

Em se tratando de períodos anteriores ao advento da internet, que facilitou sobremaneira as 

formas de comunicação entre pessoas que moram distantes umas das outras, uma comunidade 

de fala só poderia se concentrar numa mesma área, para que fosse verdade o critério definido 

por Guy. Portanto, no caso da comunidade constituída pelos remetentes das cartas da amostra 

aqui analisada, o conceito de comunidade de fala não se aplica de maneira plena, pois faltava 

essa alta frequência de comunicação entre seus membros e, de forma mais específica, entre os 

remetentes e o destinatário.  

Já uma rede social, conforme Lesley Milroy (2002, p. 594), “pode ser vista como 

uma teia sem fronteiras de laços que se estendem a toda uma sociedade, ligando as pessoas 

umas às outras mesmo remotamente”.
74

 A autora distingue as redes sociais em compactas 

(close-knit) ou densas (loose-knit). Naquelas, os membros, de um modo geral, conhecem uns 

aos outros e mantêm algum tipo de relação mútua; nestas, as relações são mais difusas, de 

modo que nem todos os membros se conhecem, alguns mantêm relações com a maioria, 

enquanto outros apenas com poucos. Um mesmo indivíduo pode pertencer a múltiplas redes 

sociais, conforme as diversas esferas de relação social nas quais os integrantes se relacionam 

uns com os outros, sejam elas compactas (família, trabalho, amigos, etc.) ou densas (grupos 

de fãs, consumidores, alunos de uma universidade, professores de uma ampla rede de ensino 

etc.). Obviamente, os remetentes das cartas poderiam ser caracterizados como uma rede social 

do tipo densa, se todos pertencessem à mesma congregação, fossem contemporâneos e 

estivessem em constante interação, mesmo que através de cartas. Todavia, não se pode 

afirmar isso acerca dos remetentes, uma vez que a amostra se constitui apenas de cartas entre 

                                                           
74 No original: “[A social network] may be seen as a boundless web of ties which reaches out to a whole society, linking 

people to one another, however remotely.”  
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eles e um destinatário específico, mesmo que em algumas cartas haja referências a outros 

remetentes da amostra, como nestes trechos: 

(37) O Juvito tem lhe escrito? nós sempre temos noticia delle [...]Iracema vai lhe 

escrever algumas cousas [C-001 – Remetente: João Arlindo] 

(38) Em relação a Natália, eu sou sabedor a muito tempo, que você ler as cartas 

que eu a escrevo, quando soube, me senti mais avontade, para ajuda-lá [C-

075 – Remetente: Juvenal Roque de Andrade, o Juvito]  

(39) Irmão Teixeira está em viagem talvez não venha em menos de 6 meses e seu 

endereço é ... [C-009 – Remetente: Luiz Costa] 

(40) logo que eu morrer venha para se entender com o Luiz e os outros presbíteros 

[C-062 – Remetente: José Teixeira Rego] 

 

Entretanto, como foi dito, as cartas da amostra cobrem um período de quatro 

décadas. Alguns membros deixaram a comunidade, seja por falecimento, seja por perda de 

contato devido à distância, enquanto outros entraram, seja por terem se convertido, seja por 

terem sido apresentados em algum evento maior da igreja. Essa rotatividade de membros 

numa CP é discutida em Wenger (1998), como já se expôs.  

Assim, o que caracteriza os remetentes como pertencentes a uma mesma CP não é 

a quantidade ou a densidade da comunicação entre eles (o que fica impossível mensurar 

através das cartas sobreviventes de um único destinatário), mas sim o fato de atenderem aos 

três critérios estabelecidos por Wenger (1998). Como afirmam Holmes e Meyerhoff (1999, p. 

180 – ênfase no original), “uma rede social pressupõe QUANTIDADE de interação; uma CP 

pressupõe QUALIDADE de interação.”
75

 

 

3.4.5 Membros da comunidade de prática do Pastor Zequinha: os remetentes 

 

Apresento agora os remetentes das cartas que constituem a amostra desta 

pesquisa. Como são 73 remetentes, a apresentação individual tornaria o trabalho 

excessivamente longo, por isso optei por apresentar os autores das cartas por grupos, 

detalhando-me apenas naqueles que tiveram mais destaque na CP analisada ou na vida do 

pastor. Os grupos de remetentes foram constituídos conforme sua condição ante o 

destinatário, que são: as irmãs de sangue, os cunhados, os genros, a neta, os pastores e os 

fiéis. 
                                                           
75 No original: “A social network requires QUANTITY of interaction; a CofP requires QUALITY of interaction”.  
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3.4.5.1 As irmãs de sangue 

 

Segundo D. Elizabeth de Alencar, filha do pastor Zequinha e guardiã das cartas 

aqui analisadas, seu pai teve três irmãs: Etelvina, Ernestina e Iracema. As três nasceram e se 

criaram no Pará, mas D. Elizabeth não sabe informar o município. A primeira das irmãs se 

casou com Juvenal Roque de Andrade, mas faleceu poucos anos depois. O viúvo se casou 

com a cunhada Ernestina. Já Iracema se casou com João Arlindo da Silva.  

Ernestina, ao se casar com o cunhado viúvo Juvenal Roque de Andrade, passou a 

assinar Ernestina Macedo Andrade. Como o marido era pastor da Assembleia de Deus e, por 

isso, frequentemente designado para atuar em diversas cidades conduzindo as atividades da 

igreja, a mulher tinha de acompanhá-lo, afastando-se da terra natal e do convívio com os pais 

e os irmãos.  

É possível que tenha escrito várias cartas ao único irmão, mas apenas 5 

atravessaram o tempo e permanecem sob custódia da sobrinha. Foram escritas de São Paulo, 

capital, depois que o marido já havia falecido. A primeira dessas 5 cartas remanescentes é 

datada de 10 de junho de 1974 e a última, de 27 de outubro de 1986. Nesta pesquisa, não se 

teve acesso ao ano de seu falecimento. 

 

Fig. 10: D. Ernestina Macedo Andrade, em 1977
76

 

 

 

Fonte: Arquivos da família Alencar. 

                                                           
76 Fotografia cedida por D. Elizabeth Brito de Alencar e editada por mim para este trabalho. 
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A outra irmã do pastor Zequinha da qual restam cartas é Iracema, que se casou 

com João Arlindo e passou a assinar Iracema Macedo Arlindo. Assim como Ernestina, 

afastou-se do convívio com os pais e os irmãos para acompanhar o marido, que se tornara 

pastor da AD. 

Somente a partir dos anos 1960, já morando em São Paulo, ela passou a receber a 

visita frequente da irmã, do que dá notícia em uma de suas cartas: 

(41) Ernestina passou 1 dia comigo, e eu li a tua carta para ella, e ela ficou 

satisfeita [C-121] 

  

Nas cartas do marido, João Arlindo, a partir do final dos anos 1970, ele 

frequentemente se referia à saúde frágil da mulher: “quanto nós por aqui vamos lutando um 

tanto preocupado com o estado de saude da dona Iracema, pois vem sempre doente” [C-116]; 

“ela tem esperimentado uma melhora bem regular; vae vivendo na base da marcha lenta, tem 

que andar bem devagar, não pode subir escada” [C-119]; “A Iracema continua sempre 

enferma” [C-123]. Faleceu em 19 de outubro de 1986, conforme a carta [C-140], de Ernestina 

para Zequinha.  

Das cartas enviadas ao irmão no Ceará, só restam 6.  São cartas muito breves, que 

não passam de meia página, geralmente anexadas às correspondências do marido, quando este 

escrevia ao cunhado. A primeira delas data de 11 de novembro de 1943 e a última, de 26 de 

março de 1981. 

 

Fig. 11: D. Iracema Macedo Arlindo, em 1977 

 

Fonte: Arquivos da família Alencar. 
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3.4.5.2  Os cunhados 

 

José Alencar de Macedo teve dois cunhados, Juvenal Roque de Andrade e João 

Arlindo da Silva, com os quais manteve uma relação de amizade que ultrapassava as 

fronteiras do parentesco adquirido por matrimônio. Eram companheiros de batalhas na 

expansão da doutrina da AD para além dos limites do Pará, onde a história da igreja começou.  

Com base apenas nas informações dadas pela filha mais nova, D. Elizabeth de 

Alencar, não é possível estabelecer quando nem como se deu o início da amizade entre eles. A 

partir da leitura das cartas, percebe-se que um laço muito forte os unia, como neste trecho de 

uma carta de Juvenal Roque, também chamado de Juvito: 

(42) Oxalá! que o desejo árdorosso de minha alma, sequiosa em ver-te! possa em 

breve ser consolada, como o passarinho que chôrosso no ninho, espera o 

regressar de sua mãe velha, que foi abusca do alimento [C-002] 

 

E neste de uma carta de João Arlindo da Silva, também chamado de Joca: 

(43) Caro irmão Zeca compreendo pelas suas cartas que o amigo não quer se 

conformar com minha retirada para o Sul do País, Zeca agora posso revelar 

um pouco dos meus sentimentos [C-017] 

 

Ambos os cunhados tornaram-se pastores da AD e, por conta disso, foram 

designados para conduzir os trabalhos de igrejas longe de sua terra natal, o Pará, afastando-se 

assim do convívio com o amigo, que, por usa vez, também fora designado para trabalhar fora 

daquele estado.  A comunicação através de cartas, porém, atravessou décadas.  

O cunhado mais velho do pastor Zequinha, Juvenal Roque de Andrade, teve 

intensa atividade como evangelista e difusor da AD no Brasil em suas primeiras décadas. 

Provavelmente, foi convertido à nova doutrina pelo ilustre missionário sueco Gunnar 

Vingren, no final da década de 1910 ou início da década de 1920, uma vez que foi por este 

que Zequinha foi batizado (AQUINO, 2005), e Juvenal Roque de Andrade foi ordenado 

pastor antes de Zequinha o ser.  

Não foi possível obter informações sobre seu ano de nascimento; no entanto, em 

carta a Zequinha, escrita em 1969, comentando o estado debilitado de saúde em que se 

encontra o concunhado, João Arlindo lamenta que “se tivesse tido uma vida menos angustiada 

chegaria aos 80 anos” [C-080], o que sugere que Andrade já tinha passado dos 75 no ano em 

que Zequinha completou 70.  
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Segundo Conde (1960, p. 51), Juvenal Roque de Andrade esteve entre os que 

participaram da primeira Escola Bíblica Pentecostal, um curso de estudos bíblicos organizado 

e realizado pela AD de Belém, ministrado pelo missionário sueco Samuel Nyström, de 4 de 

março a 4 de abril de 1922.  

Andrade se casou com a irmã mais velha de Zequinha, Etelvina, mas esta faleceu 

pouco tempo
77

 após o casamento. O homem então se casou com a cunhada Ernestina, com a 

qual viveu até a morte dele. 

Ordenado pastor em Belém no ano de 1926, foi designado por Samuel Nyström, 

então presidente da AD no Pará
78

, para evangelizar no interior do Ceará, acompanhado de 

Zequinha, ainda evangelista. Os dois trabalharam juntos na região do Vale do Jaguaribe, mais 

precisamente em localidades do município de Morada Nova (CASTRO, 2015). As 

adversidades enfrentadas na difícil tarefa de conquistar novos adeptos para a igreja em 

expansão e a dura rotina de caminhar de casa em casa, sob o sol escaldante do sertão cearense, 

privados de conforto e longe da família, intensificaram a amizade entre os cunhados.  

Em carta de 1966, quando Zequinha já era um sexagenário, Andrade expressa ao 

cunhado todo o seu apreço: “Para mim é grande satisfação quando recebo cartas sua, pois o 

considero, pessôa de minha maior intimidade, e, sou seu conhado duas vêzes, e em relação ao 

trabalho nesse Estado você é meu primeiro companheiro, nas lutas.” [C-075] 

Em 1928, foi designado pelo pastor Vicente Sales Bastos, então presidente da AD 

no Ceará, para comandar os trabalhos na região praiana do estado, no distrito de Cana Brava, 

no município de Trairi.  

De acordo com Castro (2015, p. 22), em junho de 1929, Andrade passou a dirigir 

o trabalho da AD em Itapajé, cidade berço do Movimento Pentecostal no Ceará, promovendo 

o primeiro batismo em águas do estado, “um marco para a Assembleia de Deus cearense 

daquela época”. Ao mesmo tempo, prestava assistência à AD da região, em Cana Brava, 

povoado do município de Paraipaba, e nas localidades de Calumbi, Casa da Telha, Maleitas e 

Muriti, todas no município de Paracuru. Segundo o autor, Andrade se desentendeu com os 

membros da igreja na Fazenda Lagoinha, em Uruburetama, e resolveu entregar a 

responsabilidade do trabalho.  

                                                           
77 A guardiã da cartas, D. Elizabeth Brito de Alencar, a única descendente de Zequinha apta a fornecer informações 

sobre a família, não sabe quando nem por que sua tia Etelvina morreu.  
78 Sucedendo a Gunnar Vingren, que se mudara para o Rio de Janeiro em 1924 (CONDE, 2000). 
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Na década 1930, foi enviado para Porto Velho (RO), sendo o pastor da igreja na 

cidade de 1937 a 1939.  Em 1944, fundou as ADs de Cuiabá e de Campo Grande, então 

pertencente ao estado de Mato Grosso.  

Em 1947, Roque escreveu para Zequinha de Jundiaí (SP), para onde se mudara. 

Problemas de saúde e desentendimentos com membros da AD fizeram-no migrar para a 

capital paulista, onde faleceu no início da década de 1970.  

Em uma carta a Zequinha, João Arlindo comentou sobre o concunhado: “Juvito 

foi um soldado valoroso, embora que ele tenha sido muitas vezes imprudente e precipitado, 

mas tinha bôa personalidade” [C-081].  

 

Fig. 12: Juvenal Roque de Andrade 

 

FONTE: Acervo da família Alencar. 

 

O cunhado mais novo do pastor Zequinha, João Arlindo da Silva, foi quem mais 

se correspondeu com ele através de cartas.  De suas missivas ao cunhado, 21 sobreviveram ao 

tempo, tendo sido escritas ao longo de quatro décadas. A primeira dessas cartas data de 3 de 

outubro de 1940, e a última é de 8 de setembro de 1986.  

Excetuando-se as informações a seu respeito em seu conjunto de cartas, pouco se 

pôde coletar da vida de João Arlindo, o Joca
79

, como ele mesmo costumava assinar.  

Nasceu no Pará, provavelmente no mesmo ano de nascimento do pastor Zequinha, 

o que se pode deduzir por este trecho da C-080, quando João Arlindo parabeniza o cunhado 

pela passagem de seu 70º aniversário: “Você já alcansou aquela tabela estabelecida regular os 

                                                           
79 Juvenal Roque de Andrade, na carta [C-010], chama o concunhado de Joca: “O Joca tem me escrito” e o próprio João 

Arlindo assina como Joca em algumas cartas. 
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70 anos [...] o que passar dos 70 você sabe o que é | Zeca você e eu já estamos dentro deste 

prosseço”.  Provavelmente tenha nascido católico, mas foi convertido durante a onda de 

conversão ao protestantismo que ocorreu no Pará do início do século.  Antes de se casar com 

Iracema Alencar de Zequinha, acompanhou o futuro cunhado no trabalho de evangelização no 

interior do Ceará, quando então, segundo Rego (1942, p. 21) e Conde (1960, p. 121), foi preso 

em 1926 durante quatro dias na cidade de Quixadá como consequência da intolerância 

religiosa da época.  

Na mesma carta em que comenta os 70 anos atingidos, João Arlindo faz um 

saudoso relato da parceria que teve com Zequinha na juventude: 

 

(113) declaro-te que fiquei muito jubiloso e contente em receber tuas noticias. Faz 

me lembrar daqueles, dos anos que se passaram, quando nós eramos rapazes 

solteiros cheios de vigor, que naqueles dias nem se quer nós pensavamos nos 

nossos futuros dias, e os problemas que haviamos de encontrar nessa nossa 

jornada de peregrinação, neste laborioso vale de lagrimas, que muitas vezes 

temos sido feridos com golpes crués. Mas velho irmão podemos dizer que 

temos uma carreira e um passado brilhante, embora que temos esperimentado 

algumas derrotas, mas isto nada importa, o que é interessante é que estamos 

firmes, e estamos de pé.  [C-081] 
 

 

Conforme Conde (1960, p. 106), João Arlindo foi designado para dirigir a AD da 

cidade de Parnaíba (PI) em 1939, ficando por lá até 1941. De lá, talvez tenha ido para 

Bragança (PA), pois é de onde são escritas cartas após a última escrita de Parnaíba. Em uma 

de suas cartas de quando era pastor em Bragança, ele manifesta o desejo de migrar para o Sul 

e deixar a atividade pastoral: “faz aproximadamente 6 anos senti, que venho sentindo uma 

forte vontade de irmos para o sul, quanto esta resolução é de bom proveito em muitos pontos 

de vista...” [C-017]. O pastor alega que os filhos mais velhos já deveriam ingressar no curso 

ginasial, o qual só existia em Bragança sob a direção de padres e “para um crente estudar é 

com dura opreção de fé” [C-017], e também que estava sofrendo do fígado, em decorrência do 

estresse causado pela vida que estava levando no Pará: “não posso trabalhar no Pará, eu sou 

crente mas compreendo que para ser crente não é preciso viver debaixo da opressão de dois 

ou três homens, quando o Brasil é tão grande” [C-017]. Além disso, “aqui no Pará a vida está 

muito cara, quase não se pode viver” [C-017].  

Em São Paulo, João Arlindo passou a viver de um pequeno emprego: “e deste 

emprego está dependendo a minha vida e familia que somos no todo 8 pessôas, não posso 

perder um dia de serviço, até mesmo o Domingo.” [C-051]. 
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Apesar da decisão de abandonar a atividade pastoral, não abandonou sua fé. Na 

maioria das cartas seguintes, costumava citar trechos da Bíblia para ilustrar ou explicar os 

acontecimentos de seu tempo. Com a idade avançada, aconselhava o cunhado a largar o 

trabalho na igreja e descansar:  

 

(44) compreendo que a sua idade não pode mais com essa tarefa [...] tú não podes 

mais levar esta carga, escolhe outros maioraes [...] por isso negrão, pede a 

Jesus 15 dias férias, isto é 15 anos” [C-081]; Zeca a sua idade não requer, e não 

podes assumir responsabilidade. Você precisa se refugiar em uma fasenda, e 

ficar de baixo de uma arvore, e escutar o cantico do sabiá e ouvir o mugido da 

vaca; e ouvir as 18 horas o cantico sonoro da cordoniz se despedindo do dia 

[C-138]. 

 

Segundo D. Elizabeth de Alencar, João Arlindo visitou o cunhado mesmo após o 

falecimento da esposa Iracema e sempre aparentava ser mais novo do que marcava a idade. 

Nesta pesquisa, não se teve acesso à informação de quando faleceu.  

 

Fig. 13: João Arlindo da Silva em 1977 

 

FONTE: Acervo da família Alencar. 

 

3.4.4.4.3  Os genros 

 

Como foi dito, José Alencar de Macedo teve seis filhos: um homem e cinco 

mulheres. Todos se casaram e lhe deram netos. Dos cinco genros do pastor, há dois entre os 

remetentes das cartas remanescentes, que são Sebastião Carneiro de Amorim e José Alcides 

de Mendonça. O primeiro tornou-se pastor da AD e dirigiu congregações do sertão central 

cearense; o segundo não seguiu o mesmo percurso, apesar de ser evangélico fervoroso. No 
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ano de realização deste trabalho, Mendonça encontrava-se aposentado, residindo em São 

Gonçalo, na região metropolitana do Rio de Janeiro.  

Inclui-se entre os genros remetentes José Paulino, que se casou com uma das netas 

que o pastor Zequinha criou. Em meados dos anos 1980, ele migrou com a família para o Rio 

de Janeiro e, alguns anos depois, faleceu de câncer.  

 

3.4.5.4  A neta 

  

Dentre as muitas netas que o casal Zequinha e Mariinha tiveram, uma foi criada 

por eles desde a tenra infância, por isso chamava o pastor de “papai”. Nos anos 1980, mudou-

se para o Rio de Janeiro, onde ainda morava no ano em que esta pesquisa foi realizada.  

 

3.4.5.5  Os pastores 

  

Como pastor de uma nova igreja cujas bases ainda eram frágeis e que buscava 

conquistar mais adeptos, Zequinha mantinha contato frequente com outros pastores como ele 

e com presbíteros, alguns dos quais se tornaram posteriormente pastores, para saber notícias 

sobre a situação dos demais campos e congregações.  

Os obreiros, como costumam ser chamados os pastores, através de cartas, 

informavam sobre as dificuldades enfrentadas na divulgação da doutrina, sobre as 

perseguições e intolerância religiosa por parte da comunidade católica, sobre a construção de 

templos, sobre a realização de eventos festivos etc. Os trechos abaixo ilustram o exposto: 

(45) A Liga Eleitoral Católica já está se articulando e creio o embate será 

tremendo contra nós, contudo, se estivermos unidos e com mais um pouco 

de trabalho a nossa tarefa será coroada de êxito [C-041] 

(46) Eu já visitei todas as igrejas, com muito sacrificio por ser a pé. Alias eu tenho 

sido chamado para dirigir culto, em S. João, e porção e o Senhor sempre 

abençoando o trabalho [C-058] 

(47) Sirvo-me da presente para convidar-lhe, e a igreja do Senhor aí, para se fazer 

presente no dia 11 de agosto do ano em curso para abrilhantar com a sua 

presença na nossa festa, que é o 1 aniversário do nosso templo aqui nesta 

cidade [C-067] 

(48) Eu já Estou Jubilado, e Aposentado Mas Não Fiquei Mau por que O Pastor 

Presidente me Anparou-me de Um Modo Fidalgo, me Chamou para eu 
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Vizitar as Igrejas Consagrando Presbitero e Diácanos, inaugurando Templo 

e Dando Estudo Biblicos Nas Igreja do Interiou [C-128] 

 

Fig. 14: José Alencar de Macedo (o 4º da esquerda para a direita) e outros pastores da Assembleia de Deus 

 

FONTE: Acervo da família Alencar 

 

Alguns dos pastores remetentes eram bem mais jovens do que o pastor Zequinha, 

outros tinham uma idade muito próxima à dele. Alguns obtiveram projeção nacional, tendo 

viajado para o exterior e visitado diversos pontos do Brasil; outros eram de origem abastada.  

Todavia, todos se dirigiam ao pastor Zequinha com admiração e respeito.  

A seguir, apresento os pastores cujas cartas foram analisadas nesta pesquisa. 

 

Alcebíades Pereira de Vasconcelos — Foi um dos mais renomados pastores da 

história da AD no Brasil. Segundo Silva (2001), nasceu no município de Regeneração, no 

estado do Piauí, em 1914. Aos 18 anos, converteu-se
80

 ao protestantismo, batizou-se na AD 

em 1934, sendo pouco depois designado para evangelizar em Picos (PI). Ordenou-se pastor 

em 1938 pelo missionário sueco Nels J. Nelson, tornando-se o terceiro pastor a ser 

consagrado no estado do Maranhão, onde conduziu igrejas em várias cidades do interior 

                                                           
80 Conde (1960, p. 97) afirma que a conversão de Alcebíades Pereira de Vasconcelos se deu durante um culto no 

povoado de Lagoa Nova, pertencente ao município de Pedreiras (MA) e hoje emancipado com o nome de Santo 
Antônio dos Lopes. O povoado ficava vizinho ao município de Dom Pedro, por onde se expandia a AD na época.  
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(Colinas, Coroatá, Pau-de-Estopa e Dom Pedro), além da capital São Luís. Fundou e 

pastoreou igrejas em Marabá (PA) e Parnaíba (PI). Foi pastor duas vezes na “igreja-mãe” do 

Movimento Pentecostal brasileiro, em Belém (PA). Em 1958, assumiu a igreja de São 

Cristóvão, no Rio de Janeiro (RJ), até então dominada por missionários estrangeiros, de 

origem sueca. Vasconcelos foi, portanto, o primeiro brasileiro a liderar a AD de São 

Cristóvão, então a maior do país (FAJARDO, 2015). Entretanto, discordando do modus 

operandi reinante na igreja carioca, decidiu migrar para Manaus (AM), onde já havia sido 

pastor, reassumindo o cargo por 15 anos. Além de pastor, Alcebíades Pereira de Vasconcelos 

exerceu diversos cargos importantes na AD: fundou e presidiu a “Caixa de Beneficência e 

Socorro dos Pastores Evangelistas” do Maranhão e do Piauí, ainda antes de ser consagrado 

pastor, em 1933 (CONDE, 1960, p. 92); fez parte do Conselho Administrativo e 

posteriormente Diretor de Publicações da CPAD, foi da diretoria da Sociedade Bíblica do 

Brasil e do Comitê Pró-Evangelização Mundial. Foi representante do Brasil no Conselho 

Consultivo organizador das Conferências Mundiais Pentecostais. Era o presidente da 

CGADB, desde janeiro de 1987, quando faleceu em maio de 1988, aos 73 anos.  

Para Rodrigues (2012), Vasconcelos fazia parte da elite intelectual das ADs. 

Autodidata, retomou os estudos quando era pastor-presidente em São Luís (MA), formando-

se em Jornalismo. Estudou línguas estrangeiras (inglês, hebraico, grego, aramaico) para 

conhecer melhor as Escrituras e ainda deu aulas para os crentes interessados nestes idiomas. 

Esteve em diversos países — Suécia, Finlândia, Portugal, Itália, Grécia, Estados Unidos, 

Egito, Israel, Índia, China, Tailândia, Coreia do Sul e Japão — e foi missionário por pouco 

mais de um ano na Bolívia, em 1960/61 (ARAÚJO, 2007). Além disso, publicou vários livros 

e fundou o IBADAM (Instituto Bíblico da Assembleia de Deus no Amazonas).  

Conforme Conde (1960, p. 99), no ano de 1938, no início de sua atividade como 

pastor, Alcebíades Pereira de Vasconcelos esteve em Grajaú (MA) para fortalecer a AD 

naquela cidade, fazendo pregações todas as noites ao ar livre, quando foi insultado por um 

frade cearense recém-chegado da Itália, de nome Ambrósio Maria. O frade, incomodado com 

a atividade de Vasconcelos, achegou-se ao culto, atrapalhando-o e travando um longo debate 

a céu aberto sobre a fé cristã e as Escrituras com o pastor, que teria se mostrado mais 

conhecedor do assunto e deixado o católico sem argumentos. Noutra ocasião, Ambrósio e 

uma multidão de mais de 200 pessoas apedrejaram Vasconcelos e o pequeno grupo de 

evangélicos reunidos em culto em uma praça da cidade. 
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Fig. 15: Pastor Alcebíades Pereira de Vasconcelos 

 

FONTE: Santiago (2014) 

 

 Sua única carta remanescente ao pastor Zequinha data de 8 de novembro de 1955, 

quando presidia a AD de São Luís (MA). É uma carta longa, datilografada, que revela a 

amizade entre ambos:  

 

(49) É grande em verdade a alegria que me produziu a sua prezada carta de 3 do 

andante que ôntem recebi – mais uma vez uma carta sua me encontra em casa 

e assim lhe posso responder! a alegria foi causada pela compreensão que teve 

o amado colega, dos meus grandes problemas aqui – vivendo em tempo de 

grande incompreensão, causa alegria a gente se encontrar com alguém que 

nos saiba compreender [C-055]. 

 

Vasconcelos reconhecia a vasta experiência de Zequinha diante da sua:  

 

(50) Meu prezado irmão, lendo sua carta, cheguei a descobrir uma coisa muito 

interessante: - quando o prezado colega começava a lutar pela conquista das 

preciosas almas em 1926, eu era simplesmente uma criança de 12 anos de 

idade que na cidade de S.Pedro e depois em Regeneração do Piauí, 

completava o curso primário [...] E, eu penso agora: não poderia o prezado 

irmão dar-nos o prazer de vir assistir conosco ali e cooperar naquela reunião 

com a mensagem de sua sublime e abalizada experiência? [C-055] 

 

Na seção de despedida, Vasconcelos expressa o desejo de se aproximar mais de 

Zequinha, o que era dificultado pela distância espacial entre ambos e pelas constantes viagens 

do primeiro: “Com o abraço do irmão e amigo em Cristo Jesús, findo esta esperando o dia que 

nos encontraremos para um melhor conhecimento um do outro” [C-055]. 
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Luiz Bezerra da Costa81 — 28 anos mais jovem do que Zequinha, nasceu no 

distrito de Lacerda, município de Quixeramobim, (CE), em 1927. Filho de comerciantes, 

converteu-se aos 16 anos, na AD de Fortaleza; formou-se em Direito, tornou-se pastor em 

1956, elegeu-se deputado estadual por três mandatos e foi líder da Bancada do Governo na 

Assembleia Legislativa do Ceará. Com a morte do sogro, José Teixeira Rego, em 1960, 

assumiu provisoriamente a presidência da AD de Fortaleza e, em 1963, fundou o Ministério 

da Bela Vista, pastoreando-o por 30 anos. Em 1973, tornou-se Presidente da Comissão de 

Reforma do Regimento Interno e 2° Secretário da CGADB. Em 1975, foi eleito Presidente da 

Comissão de Educação e Ensino sobre Assuntos Religiosos, cargo que exerceu por duas 

gestões. Em 1979, tornou-se Presidente do Conselho Administrativo da CPAD, cargo que 

voltou a ocupar em 1985 e em 1993 (CEARÁ, 2006, p. 154).  

 

Fig. 16: Pastor Luiz Bezerra da Costa. 

 

FONTE: Arquivo da família Alencar 

 

Há 2 cartas suas na amostra, a C-009 e a C-041. Nesta, despede-se de Zequinha 

nestes termos: “Meu pai envia recomendações, bem assim, minha esposa manda 

recomendações para o prezado irmão e família. | Queira, nesta oportunidade, receber um forte 

abraço do seu amigo e companheiro na luta pelo reino de Deus”.  

                                                           
81 Na verdade, quando Luiz Costa escreveu a Zequinha, ainda não havia sido ordenado pastor, o que só veio a 

acontecer em 1960. Entretanto, por ele ocupar posição de destaque na AD de Fortaleza, da qual seu sogro José 
Teixeira Rego era presidente, e, portanto, por não congregar na igreja pastoreada por Zequinha, além de ter 
alcançado certo destaque na política cearense dos anos 1950, resolvi colocar suas duas cartas junto com as de 
pastores, considerando que sua relação com Zequinha estivesse no mesmo nível da que este mantinha com seus 
colegas de ofício, ou seja, uma relação simétrica.  
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Sebastião Mendes Pereira — Conhecido como Pastor Bastos
82

, nasceu em 

Fortaleza, no bairro Praia de Iracema, em 1921. Aos 15 anos, recebeu de um tio evangélico 

um exemplar do Novo Testamento e o leu na íntegra, antes mesmo de ter assistido a qualquer 

culto. Poucos meses depois, o tio levou-o ao templo da AD, onde, após ouvir a pregação do 

pastor José Teixeira Rego, converteu-se, para desgosto de seu pai, que ameaçou surrá-lo e 

expulsá-lo de casa. Foi batizado na AD em 1939. Em 1940, tornou-se tesoureiro da 

congregação do Mucuripe, em Fortaleza. Em 1948, o pastor-presidente lhe conferiu o 

diaconato e, em 1951, designou-o como evangelista para pastorear a igreja em Itapipoca (CE), 

conforme Castro (2015, p. 45), mas só foi ordenado pastor em 1953, através do missionário 

sueco Nels J. Nelson e de José Teixeira Rego. Após a morte deste, em 1960, tornou-se pastor 

auxiliar de Emiliano Ferreira da Costa, o novo pastor-presidente da AD central do Ceará. E, 

quando este morreu, em 1985, sucedeu-o no cargo até sua morte em 2010 (CASTRO, 2015, p. 

59). 

 

Fig. 17: Pastor Sebastião Mendes Pereira. 

 

FONTE: Castro (2015, p. 107) 

 

Na amostra, há duas cartas de Sebastião, C-099 e C-104, escritas antes de assumir 

a presidência da AD central em Fortaleza. Na última, dá explicações sobre não ter podido ir a 

                                                           
82As informações biográficas sobre este pastor, além das que contam em Castro (2015), foram colhidas de dois blogs: 

Fronteira Final (https://fronteirafinal.wordpress.com/2010/06/05/pastor-bastos-morre/ — Acesso em 22 jul. 
2018, às 0h40min), com texto publicado pelo Pr. Antônio Mesquita em 5 de junho de 2010, e Blog do Israel Batista 
(http://blogdoisraelbatista.blogspot.com/2010/06/biografia-do-pastor-sebastiao-mendes.html — Acesso em 22 
jul. 2018, às 0h51min), com texto publicado por Israel Batista em 4 de junho de 2010.  
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Quixadá visitar o amigo pastor e acrescenta: “Espero, com a ajuda de Nosso Deus, muito em 

breve fazer-lhe uma visita. [...] Receba um forte abraço do seu irmão e amigo”.  

Osmar Lima e Silva — Conforme relatos de Castro (2015), era natural de Iguatu 

(CE), ajudou a fundar a AD em Eusébio, município vizinho a Fortaleza, em 1942. Em 1944, 

foi enviado pela Convenção Estadual da Assembleia de Deus para dirigir as reuniões de 

crentes em Cedro, no centro-sul do estado. De lá, foi enviado novamente para os arredores da 

capital, sendo pastor em Maranguape de 1959 a 1961, ao mesmo tempo em que auxiliava o 

trabalho em Pajuçara, distrito de Maracanaú. Voltou para Iguatu, onde ficou como pastor da 

AD local até 1969. Neste ano, voltou mais uma vez para a capital e assumiu a igreja de 

Messejana, expandindo o trabalho a outros pontos do bairro e construindo novos templos. 

Inaugurou o de Pacatuba em 1975. Faleceu em 1976. Há uma carta sua ao pastor Zequinha 

escrita de Iguatu em 1965.  

Antônio Ferreira Lima — Segundo Castro (2015, p. 147), o pastor Toinho, 

como era conhecido, deslocou-se de Maranguape para assumir a AD de Aracoiaba (CE) no 

início dos anos 1940. Há, na amostra, uma carta sua a Zequinha, escrita de Itapiúna, cidade 

vizinha àquela, em que recomenda aceitar um membro da igreja para congregar em Quixadá, 

para onde a pessoa teria ido morar. Segundo Castro (2015, p. 123), em 1964, tornou-se o 

pastor de Tabuleiro do Norte, no vale do Jaguaribe. 

João Pereira de Souza — As únicas informações encontradas sobre este pastor 

durante a pesquisa para a elaboração do presente texto foram obtidas em suas próprias cartas 

(C-128 e C-137), uma de 1983 e outra de 1985, ambas escritas de Castanhal (PA). Nessas 

cartas, dizia que já estava aposentado, mas amparado pela AD, à qual ainda prestava serviços 

consagrando presbíteros e diáconos, inaugurando templos e dando estudos bíblicos nas igrejas 

do interior paraense. 

João Alves Viana — O cearense João Alves Viana pastoreou, auxiliando 

Zequinha, algumas congregações do campo de Aracati, no litoral leste cearense, nas 

localidades de Boca do Forno, Varzinha, Cabreiro, Barreiras e Redonda, de 1944 até 1950, 

quando foi para a cidade de Jaguaribe. De acordo com Castro (2015, p. 121), foi o primeiro 

pastor da AD em Jaguaribe (CE).  Na amostra, as cartas C-038 e C-040 são de sua autoria.  

Francisco Alves Viana — Outro pastor que atuou na região do vale do Jaguaribe, 

no Ceará. Conduziu os trabalhos na AD do sítio Batuquim, em Alto Santo; em 1964, em 

Tabuleiro do Norte, onde construiu e inaugurou o templo sede da igreja no município; de 

1974 a 1979, em Limoeiro do Norte (CASTRO, 2015, p. 124). Há 2 cartas suas na amostra: 

C-014 e C-022. 
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Geraldo Mariano da Silva — Cearense, foi evangelista na AD da Faz. São 

Bernardo, em Quixadá e, como pastor, em 1978, assumiu o campo de Caponga, no município 

de Cascavel, até 1982 (CASTRO, 2015, p. 162). Há uma carta sua na amostra: C-067. 

José Queiroz do Nascimento — Conforme Castro (2015, p. 120), foi pastor nos 

anos 1980 em Russas (CE), donde escreveu a C-133 ao pastor Zequinha. 

 

3.4.5.6  Os pastores-presidentes 

 

Alencar (2000, p. 121) explica que a pirâmide funcional da AD tem a seguinte 

estratificação, da base para o topo: auxiliar, diácono, presbítero, evangelista, pastor e pastor-

presidente.  

O autor explica que o auxiliar, normalmente, recepciona os fiéis à entrada do 

templo; o diácono tira as ofertas, distribui Santa Ceia e pode dirigir uma igreja no caso, por 

exemplo, de congregações isoladas em pequenos povoados; o presbítero
83

 auxilia o pastor a 

conduzir a igreja, atuando como um copastor; o evangelista é um cargo temporário, como um 

estágio para o pastorado, durante o qual faz pregações, normalmente em campanhas de 

difusão da AD; o pastor conduz um campo, que é um conjunto de congregações, ou seja, de 

igrejas-filha ligadas administrativa e financeiramente à igreja-sede; e o pastor-presidente é o 

que comanda um ministério, que, por sua vez, é o conjunto de campos sob a mesma 

administração.  

Dessa forma, o pastor-presidente é aquele que gere todas as igrejas implementadas 

a partir daquela que é considerada a sede, para a qual vai toda a arrecadação financeira. É ele 

quem dá toda e qualquer definição sobre os rumos das atividades do ministério, inclusive 

atribuindo funções aos membros da igreja, nomeando e designando pastores para conduzir os 

campos.  Os pastores, portanto, têm como líder o pastor-presidente e a ele devem satisfação e 

obediência. 

Sobre as atribuições do pastor-presidente, Correa (2013) esclarece: 

O pastor-presidente fica no topo organizacional de um Ministério, ele escolhe e 

monta sua equipe administrativa [...]. [que] sob o seu comando administram todas as 

igrejas filiadas, as congregações, as subcongregações e os pontos de pregação, sendo 

soberano e suficiente para resolver os casos internos e externos tais como: admitir e 

desligar obreiros, quando necessário; presidir a consagração dos presbíteros e dos 

diáconos apoiando-se em normas sagradas; consagrar os pastores e os evangelistas 

pala Convenção na qual esta Igreja está filiada; oferecer credenciais aos obreiros; e 

exigir a devolução da credencial do obreiro, se ele for desligado do Rol de Membros 

desta igreja (CORREA, 2013, p. 153) 

                                                           
83

 “Não há consenso na AD sobre este cargo. Alguns Ministérios não consagram presbítero por entenderem que, 
biblicamente, o termo é o mesmo para pastor” (ALENCAR, 2000, p. 145). 
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Para Fajardo (2015, p. 96), “o fortalecimento da figura do pastor-presidente e o 

acentuado processo de ministerialização são exemplos do modo típico com que as ADs no 

Brasil desenvolveram suas relações de poder”.  

Comentando sobre a semântica do poder, ou seja, sobre como esse poder é 

simbolizado dentro da igreja, o autor afirma que, nos templos maiores, há uma diferença nos 

assentos ocupados pelos membros mais altos da hierarquia: 

 

Neste caso, os assentos do púlpito ganham destaque por terem um espaldar mais 

alto, serem acolchoados e terem um estilo mais clássico. Tornam-se desta forma 

símbolos de diferenciação hierárquica. Em alguns casos, a cadeira do pastor-

presidente conta com mais alguns elementos distintivos, como o espaldar ainda mais 

alto e o encosto para os braços, sem contar que se encontra simetricamente no centro 

do púlpito. Na ausência do pastor-presidente, ninguém ocupa sua cadeira 

(FAJARDO, 2015, p. 244-5). 

 

Em geral, o pastor-presidente é escolhido em votação pelos membros da AD 

durante reunião da CGADB e tem cargo vitalício (ALENCAR, 2000). 

O campo conduzido por Zequinha no interior cearense estava subordinado ao 

Ministério do Templo Central de Fortaleza. Durante seu pastorado (1938-1979), houve três 

pastores-presidentes: José Teixeira Rego, Armando Chaves Cohen
84

 e Emiliano Ferreira da 

Costa. Quando Sebastião Mendes Pereira assumiu o cargo em 1985, Zequinha, que faria 86 

anos em dezembro daquele ano, já estava afastado da função de pastor. 

Segue uma breve biografia dos pastores-presidentes aos quais Zequinha esteve 

subordinado enquanto obreiro da AD. 

 

José Teixeira Rego — Segundo Castro (2011, p. 117), José Teixeira Rego nasceu 

na localidade de Coroa Grande, no município de Grajaú, Maranhão, em 1895, portanto quatro 

anos antes do nascimento do pastor Zequinha. O autor levanta a possibilidade de Rego ter 

entrado em contato com a igreja evangélica na adolescência através do missionário 

presbiteriano canadense Perrin Smith, que morou em Grajaú em fins do século XIX e início 

do século XX e que evangelizava pelos vilarejos da região. Aos 26 anos, mudou-se para 

Belém (PA), passando a frequentar a igreja-mãe do Movimento Pentecostal no Brasil, onde 

conheceu Gunnar Vingren e Daniel Berg.  Vingren o batizou em 1921 e, no ano seguinte, 

designou-o para evangelizar no Ceará, onde conheceu sua futura esposa no sítio Coité, então 

pertencente ao município de São Francisco de Uruburetama e hoje localizado no município de 

                                                           
84 Segundo Castro (2015, p. 59), o pastor Cohen “permaneceu por pouco mais de um ano na liderança da 

igreja no estado”. 
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Itapajé. Casou-se em janeiro de 1924 e, em 1926, viajou com a mulher para o Rio de Janeiro, 

onde Gunnar Vingren estava havia dois anos. Este o enviou para Niterói e, em 1927, 

destacou-o para assumir a direção da AD em Petrópolis. Em 1928, Gunnar Vingren e Simon 

Lundgren o consagraram pastor. No ano seguinte, estava em viagem para visitar familiares no 

Ceará, quando foi chamado para aplacar uma crise na congregação da Fazenda Lagoinha, em 

Uruburetama, sob o comando de Juvenal Roque de Andrade (cunhado do pastor Zequinha), o 

qual entrara em conflito de ordem doutrinária com os membros da igreja local. Por esse 

tempo, construiu um templo na localidade de Cana Brava (hoje Paraipaba) e um cemitério no 

distrito de Jardim, batizou dezenas de convertidos e levou a AD para São Luís do Curu. 

Retornou a Petrópolis em 1930 e levantou os ânimos da igreja, que encontrou em crise. Nesse 

período, viajou pelas cidades vizinhas e por outras de Minas Gerais a fim de expandir a fé 

evangélica (CONDE, 1960, p. 211). Em 1932, assumiu a presidência da Convenção das ADs 

no Ceará, integrando o “Campo da Praia” (aquele ao qual pertenciam as congregações de 

Itapajé, Uruburetama, Paracuru, Paraipaba etc.) ao de Fortaleza. Nascia assim o trabalho 

regionalizado em todo o estado (CASTRO, 2015, p. 23). Paralelamente ao trabalho no Ceará, 

prestava assistência aos correligionários do Maranhão. Em 1940, auxiliou o sueco Nels J. 

Nelson a organizar uma semana de estudos bíblicos e a Convenção Regional de Pedreiras. Em 

1947, assumiu interinamente a igreja de São Luís (CONDE, 1960, p. 89-90). Foi pastor-

presidente da AD cearense de 1932 a 1960, quando faleceu em 5 de dezembro, aos 65 anos. 

 

Fig. 18: José Teixeira Rego 

 

FONTE: Arquivos da família Alencar. 
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Um dos pioneiros na expansão da AD no Brasil, José Teixeira Rego foi aclamado 

como “O Apóstolo do Ceará” (SANTANA, 2015)
85

.  Lançou um livro em 1942 sobre a 

história da Assembleia de Deus no território cearense. 

 

Emiliano Ferreira da Costa — De família presbiteriana, nasceu em Santana do 

Mato de Dentro (RN) em 1917. Aos 15 anos, devido à grande seca de 1932, migrou com um 

irmão para o Ceará para trabalhar na construção das BRs 116 e 222. Pouco depois de sua 

chegada ao Ceará, contraiu a febre tifoide, que já havia feito muitas vítimas na região. 

Segundo Sena (2016, online), Emiliano contava que, após ser afastado dos demais operários 

da construção da rodovia devido à gravidade da doença, ouviu, de uma tenda, o ultimato do 

médico, que dizia que o jovem não duraria mais do que três dias. Então, com muito esforço, 

ajoelhou-se e fez um voto com Deus nestes termos: “Ó Senhor Deus, tem misericórdia de 

mim; não permita que eu morra neste lugar, longe de meus pais! Tu podes me curar, podes me 

dar saúde. Eu te prometo meu Deus, que, se me curares, me tornarei um pregador da tua 

palavra e em todo lugar que chegar pela primeira vez, irei ler todo Salmo 23”. Três dias 

depois, restabelecido da doença, decidiu voltar para casa, caminhando a pé por vários dias 

cerca de 525 km. Em 1944, retornou ao Ceará, onde fixou residência no município de 

Itaitinga, na região metropolitana de Fortaleza. No ano seguinte, tornou-se membro da AD, 

sendo batizado por José Teixeira Rego (SANTANA, 2015), que, algum tempo depois, 

designou-o para ser pastor em Itapajé. Após a morte de Rego, a quem já vinha auxiliando na 

AD de Fortaleza, foi eleito para assumir o cargo de pastor-presidente, em 1962. Para Castro 

(2015, p. 59), Emiliano, conhecido como “O Homem do Salmo 23”, se destacou por ter 

realizado um profícuo trabalho na igreja cearense. No final dos anos 1970, desenvolveu 

graves problemas de saúde. Em carta circular aos pastores cearenses, escrita em outubro de 

1977, o vice-presidente da AD no Ceará, Sebastião Mendes Pereira, informou que, após o 

pastor teve o pé amputado, “apesar de todo o esforço e cuidado médicos” (C-104). Mesmo 

com a saúde fragilizada, Ferreira permaneceu no cargo de pastor-presidente até 1º de maio de 

1985, quando então faleceu aos 68 anos de idade. 

 

 

 

 

 

                                                           
85 A designação “Apóstolo do Ceará” é atribuída também a outros religiosos, como Monsenhor Tabosa e 

Dom Luís Antônio dos Santos.  
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Fig. 19: Emiliano Ferreira da Costa 

 

FONTE: Castro (2015, p. 69) 

 

Na amostra, as cartas dos pastores-presidentes comentados acima totalizam 12, 

sendo 10 do primeiro e 2 do segundo. A análise das cartas de ambos foi feita em separado, 

uma vez que, além dessa diferença numérica, José Teixeira Rego era bastante amigo do pastor 

Zequinha, a quem fazia confidências também através das cartas e com qual tinha muitas 

afinidades, como a mesma idade, a experiência na AD de Belém e o contato com os 

missionários suecos precursores. Estes trechos de carta de Rego comprovam a afirmação: 

(51) Meu caro irmão agradeço seu cuidado para comigo em todo tempo que tenho 

estado doente [C-064] 

(52) Só o irmão mantém a velha doutrina que aprendemos no princípio, estamos 

arodeados de inovadores modernistas que querem a todo custo uma Igreja 

mundana [...] Tenha cuidado com esta carta para não cair nas mãos de 

ninguém, tudo aqui é segredo inteiramente privado entre nós [C-061] 

 

3.4.5.7  O pastor discípulo 

 

Dentre os remetentes encontra-se um que foi inicado na AD por intermédio do 

pastor Zequinha e, posteriormente, tornou-se pastor, mantendo para com ele uma relação de 
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respeito e devoção. Trata-se de Artur Lisboa Barreto, que nasceu
86

 em Itaú (RN), em 22 de 

julho de 1907 e faleceu em 28 de março de 1982.  

Segundo suas cartas — 5 no total —, Barreto entrou em contato com a fé 

evangélica através do pastor Zequinha em 1931 e trabalhou com ele ao longo daquela década 

na região limítrofe entre o Ceará e o Rio Grande do Norte. Por aquele tempo, José Alencar de 

Macedo ainda era evangelista e pregava nos municípios da região fronteiriça. Por ter sido 

iniciado na igreja pentecostal pelo cearense, o potiguar se referia a este como sendo seu “pai 

na fé”.  Em 1947, ainda como presbítero auxiliar (conforme a C-011, de 19 de março de 

1948), Barreto fundou a AD de Pau dos Ferros e construiu o templo da cidade, onde 

permaneceu até 1955. Morreu antes de Zequinha, aos 75 anos, em Cajazeiras (PB), no dia 28 

de março de 1982. 

Nas cartas, é notória a devoção de Barreto a Zequinha, sempre ressaltando que lhe 

devia muito. Quando comemoraria seus 40 anos de conversão, o agora pastor Artur enviou 

convite ao cearense, ressaltando seu desejo de tê-lo ali durante a festa: “E, como o tenho na 

qualidade de ‘meu pai na fé’, acho que não poderia deixar de enviar-lhe o meu convite, a fim 

de que a minha alegria seja completa naquêle dia” [C-084] 

 

Fig. 20: Pastor Artur Lisboa Barreto 

 

FONTE: Arquivos da família Alencar. 

 

                                                           
86 As informações sobre este pastor me foram fornecidas por seu filho, Freire Barreto, através do Facebook, além das 

que foram deduzidas das cartas que ele escreveu ao pastor Zequinha. 
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Nesta pesquisa, considerando que Artur Lisboa Barreto e José Alencar de Macedo 

desenvolveram uma relação nos moldes “mestre e discípulo”, atribui-se ao pastor cearense a 

condição de superior frente ao potiguar, e que esta superioridade se baseava na experiência. 

 

3.4.5.8  Fiéis 

 

Como expus na subseção 3.4.1, a formação da comunidade evangélica da AD não 

se deu de forma fácil em nenhuma região do Brasil, o que se conclui a partir da leitura de 

Conde (1960) sobre a fundação da igreja em cada estado brasileiro. 

As dificuldades advinham, principalmente, da reação negativa da maioria católica 

ante o avanço da nova crença. Relatos de vaias, insultos, agressões verbais e físicas, 

apedrejamentos e prisões abundam nos memoriais que contam a história do surgimento da 

AD em vários lugares do Brasil, como Rego (1942), Conde (1960) e Castro (2011; 2015). 

Segundo Russo e Oliveira (2011, p. 130),  

 

Quando surgiu pela primeira vez o item ‘protestantes’ no Censo de 1890, estes 

contabilizavam 143.743 fiéis em todo o Brasil, distribuídos entre anglicanos, 

luteranos, metodistas, congregacionais, episcopais, presbiterianos e batistas. Um 

salto de ‘zero’, em 1872, para 1% da população nacional. 

 

Os autores acrescentam que, no Ceará, o segundo estado mais católico do Brasil 

de acordo com os censos, o percentual de evangélicos em 1940 (ano da carta mais antiga da 

amostra aqui analisada) era de apenas 0,32%.   

Sendo uma comunidade minoritária na maioria dos povoados, distritos e cidades 

onde há uma congregação, os fiéis da AD de uma mesma região, em geral, conhecem todos 

uns aos outros e mantêm entre si laços de amizade.  Essa relação se torna mais forte entre os 

fiéis e seu respectivo pastor, que os ouve, aconselha, adverte e orienta.  

Conforme Aquino (2005), a casa do pastor Zequinha em Quixadá era um ponto de 

referência para os fiéis das congregações sob seu comando, espalhadas em diversos povoados 

quixadaenses e de municípios vizinhos. Ali, o obreiro recebia diariamente fiéis que vinham 

para conversar em particular e hospedava os que visitavam a cidade.  

Os que moravam distante e os que se mudavam de cidade lhe mandavam cartas. 

Através da leitura dessas cartas, percebe-se que eram todos homens casados, a maioria acima 

dos 40 anos, de baixa renda e com pouca instrução. É possível que muitas das cartas tenham 

sido ditadas para que terceiros alfabetizados escrevessem.  



134 
 

Ao longo da história da Assembleia de Deus no Brasil, algumas mulheres 

desempenharam papel de destaque, sendo elas, em muitos lugares, os primeiros indivíduos a 

difundir a fé evangélica, como no Ceará, aonde uma mulher de nome Maria de Jesus Nazareh 

Araújo, membro da AD, com mais ou menos 35 anos, chegou de Belém em 1914 para visitar 

parentes e “proporcionar que os familiares também conhecessem o Evangelho através das 

Sagradas Escrituras e fossem salvos” (CASTRO, 2015, p. 15). A esposa de Gunnar Vingren, 

Frida, é apontada como a mulher que mais influência teve na história da AD. Segundo Fajardo 

(2015, p. 80), ela chegou ao Brasil em 1917 e  

teve um papel central no processo de estruturação da igreja. Foi uma das principais 

articulistas do Jornal Boa Semente em Belém/PA e posteriormente redatora do 

Mensageiro da Paz no Rio de Janeiro. Também foi comentarista das Revistas de 

Escola Dominical, aliás, a única mulher na história assembleiana a ocupar estes 

postos. 

Todavia, o papel da mulher na AD no período recoberto pela amostra (1940-1986) 

esteve restrito à testificação, ou seja, ao ato de dar testemunhos de fé, assim como à oração e 

ao louvor durante o culto. Para Gouvêa Neto (2015, p. 96), “o ideal de mulher assembleiano 

tem por base a mulher como adjutora, quer seja no âmbito familiar, quer seja no mercado de 

trabalho”.  Para Fajardo (2015, p. 282), “[d]esde cedo a mulher foi identificada nas ADs como 

a personagem menos imune às ‘perigosas’ mudanças sociais e culturais em curso”. Já para 

Oliveira (2014), reconhece-se uma mulher da AD por sua aparência: saias ou vestidos longos, 

blusas sem decotes e de mangas compridas, cabelos também longos e discretos, pois há certa 

regulamentação e controle acerca das vestes femininas, mais do que das masculinas. 

Como já comentado no item 3.4.1, o missionário sueco Samuel Nyström, que 

esteve no Brasil no início da expansão da referida igreja, era expressamente contrário à ideia 

de a mulher pregar, ensinar ou assumir cargos na AD, diferentemente de Gunnar Vingren 

(FAJARDO, 2015). 

Assim, a mulher assembleiana remetente das cartas da amostra aqui analisadas, 

considerando-se o período já citado, normalmente tentava se enquadrar no padrão 

comportamental que lhe fora estabelecido.  

Dentre os remetentes que escreveram ao pastor Zequinha na condição de fiéis, 40 

eram homens e 25 eram mulheres, todos membros das congregações da AD espalhadas pelos 

municípios cearenses onde o pastor atuava. Alguns haviam se mudado para o Sudeste e, de lá, 

escreveram suas cartas relatando as novidades.  

No próximo capítulo, apresento o corpus, ou seja, a amostra de cartas analisadas 

aqui, bem como a metodologia empregada na realização desta pesquisa. 
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4  A AMOSTRA E OS PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Pesquisas a respeito das formas de tratamento com vistas a identificar quais 

elementos do repertório de uma língua são usados pelos interlocutores no tratamento mútuo 

dependem, necessariamente, da análise de amostras constituídas por gêneros discursivos em 

que, pelo menos, uma pessoa se dirige a outra ou de questionários em que o informante 

declara quais as formas que ele utiliza com mais frequência para tratar seus interlocutores.  

Brown e Gilman (1960), por exemplo, para analisar o uso de T e V por parte de 

falantes de diversas línguas de diferentes países, aplicaram um questionário distribuído, 

conforme os autores, entre 50 franceses, 20 alemães, 11 italianos e 2 cidadãos de outras 

nacionalidades (espanhóis, argentinos, chilenos, suíços, holandeses, dinamarqueses, 

noruegueses, suecos, austríacos, iugoslavos
87

, israelenses, sul-africanos e indianos). 

Entretanto, os autores se concentraram em comparar apenas os representantes dos três 

primeiros povos. O questionário estava em inglês e trazia perguntas como “Que pronome 

você usaria ao falar com sua mãe?” e “Qual ela usaria ao falar com você?”. Para cada 

pergunta, havia cinco opções de resposta numa escala gradativa do T ao V. 

Uma pesquisa sobre determinada variação linguística requer, segundo Guy (2007, 

p. 19) a coleta de uma grande quantidade de dados de muitos indivíduos, o que, naturalmente, 

acarreta problemas ligados a controle de qualidade e confiabilidade, a manutenção e 

apresentação de dados e a interpretação e inferência. Uma pesquisa dessa natureza é, 

consequentemente, uma pesquisa inerentemente quantitativa. 

O autor aponta três fases principais na realização de qualquer análise quantitativa, 

que são: a) coleta de dados; b) apresentação de dados; e c) interpretação e explicação de 

dados. A análise de regra variável, como a que proponho nesta pesquisa, é um tipo de análise 

multivariada amplamente empregada em estudos de variação linguística hoje em dia. Uma das 

finalidades desse tipo de análise é “separar, quantificar e testar a significância dos efeitos de 

fatores contextuais em uma variável linguística.” (GUY, 2007, p. 34). 

Já uma pesquisa em sincronias passadas, segundo Conde Silvestre (2007), parte 

da análise de material fundamentalmente escrito que chegou aos dias atuais por obra do acaso, 

por ter sido protegido das intempéries, seja de modo intencional, seja de modo casual. O autor 

alega que o uso de material escrito para investigações sociolinguísticas tem sido questionado 

                                                           
87 A Iugoslávia era um país existente à época da pesquisa de Brown e Gilman (1960), constituída por diversos povos 

eslavos que falavam línguas de uma mesma família: bósnios, sérvios, croatas, macedônios e eslovenos. O país foi 
formado em 1918 e começou seu processo de desintegração a partir de 1991, sofrendo grave guerra civil. Brown e 
Gilman não esclarecem qual a língua materna dos cidadãos iugoslavos que responderam ao questionário.  
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por pesquisadores da Sociolinguística laboviana, de perspectiva sincrônica atual, os quais 

priorizam as amostras de fala. Conde Silvestre defende que as diferenças entre o material oral 

(língua falada) e a língua escrita se devem, em princípio, ao próprio meio — gráfico ou fônico 

— que cada uma emprega e às necessidades comunicativas que cada sistema resolve. A 

comunicação oral se desenvolve em uma dimensão temporal, é dinâmica e efêmera, 

requerendo a presença dos participantes ao longo da interação. A comunicação escrita, ao 

contrário, desenvolve-se no espaço, de forma estática e permanente e costuma se fazer quando 

o emissor não está em contato direto com o receptor.  

O autor alega ainda que essas diferenças repercutem na estrutura do texto, na 

gramática e na escolha lexical: 

 

Entre as primeiras cabe mencionar a construção mais cuidada das mensagens 

emitidas em um médio estável e destinado a perdurar, como o escrito, frente à 

espontaneidade e ao caráter mais flexível do discurso oral (cujas expressões podem 

repetir-se, deixar-se sem terminar ou reiniciar-se sem que o êxito da comunicação se 

veja afetado), ou a capacidade de superar a ambiguidade em um meio oral que 

permite o recurso ao contexto e aos interlocutores, frente ao escrito, caracterizado 

pelas relações diferidas entre produção e recepção e a ausência de um contexto-

situacional completo que especifique as circunstâncias de sua emissão. (CONDE 

SILVESTRE, 2007, p. 43).
88

  

 

Por estas razões, os estudiosos da Sociolinguística histórica precisam atentar para 

os problemas apontados por Hernández-Campoy e Schilling (2012) ao coletarem suas 

amostras de material escrito.  

 

4.1 O conceito de “formas de tratamento” nesta pesquisa 

 

Marcotulio (2010) levanta a discussão sobre o conceito de “formas de tratamento” 

e compara a a bordagem do assunto em algumas gramáticas do português. Em sua pesquisa, o 

autor opta por adotar a distinção entre “formas de tratamento de natureza pronominal – tu e 

vós – e formas de tratamento de natureza nominal – Você, Senhor(a) e Vossa + Nome” 

(MARCOTULIO, 2010, p. 22-3). Conforme o autor, nenhum dos gramáticos consultados 

emprega o  termo “tratamento” ao descrever os usos dos pronomes pessoais, mas todos 

incluem as formas de tratamento de natureza nominal na seção que trata desses pronomes. 

                                                           
88 No original: “Entre las primeras cabe mencionar la construcción más cuidada de los mensajes emitidos en un medio 

estable y destinado a perdurar, como el escrito, frente a la espontaneidad y al carácter más flexible del discurso oral 
(cuyas expresiones pueden repetirse, dejarse sin terminar o reiniciarse sin que el éxito de la comunicación se vea 
afectado), o la capacidad de superar la ambigüedad en un medio oral que permite el recurso al contexto y a los 
interlocutores, frente al escrito, caracterizado por las relaciones diferidas entre producción y recepción y la ausencia 
de un contexto-situacional completo que especifique las circunstancias de su emisión”.  
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Brown e Gilman (1960), ao contrário, empregam o termo “pronomes de 

tratamento” (pronouns of address) referindo-se aos pronomes pessoais que alguém usa para 

dirigir-se a outrem. 

Nesta pesquisa, considero “formas de tratamento” toda e qualquer forma de se 

referir ao interlocutor, incluindo os pronomes pessoais, em qualquer função sintática, não 

apenas na função de sujeito. A expressão não deve se confundir com “pronomes de 

tratamento”, termo comumente usado nas gramáticas escolares. Essa escolha conceitual 

encontra respaldo em alguns consagrados estudiosos da linguagem, como Said Ali (2006 

[1975]) e Câmara Jr. (2015 [1970]).  

Em Investigações filológicas, que é uma compilação de trabalhos esparsos e 

inéditos de Said Ali reunidos por Evanildo Bechara, há um capítulo sobre as formas de 

tratamento na língua portuguesa. Trata-se de um artigo publicado em 1937 cujo título é “De 

eu e tu a majestade (tratamentos de familiaridade e reverência).” Pelo título já se percebe que 

o filólogo brasileiro emprega o termo “tratamento” na acepção empregada aqui nesta 

pesquisa, uma vez que inclui tu como um tratamento de “familiaridade”. Nesse artigo, lê-se:  

 

Se no trato com pessoa que merece nossa amizade hesitamos entre você e o senhor, 

valem-nos sempre os pronomes indiferentes lhe, o, seu, etc.; o verbo irá sem sujeito 

expresso: Quer ver o meu último trabalho? Já lhe mostrei o outro. Falta resolver o 

problema do complemento regido de preposição. Em Portugal, tomou-se para este 

efeito o reflexivo si de 3ª pessoa. Falávamos de si. É um presente para si, ofendem a 

pureza gramatical, mas dão a entender a intenção de ser amável, de agradar sem 

excesso de cerimônia nem abuso de familiaridade.”     (SAID ALI, 2006 [1975], p. 

113 – os grifos com sublinhado são meus). 
 

Nesta passagem de Said Ali, vemos que o autor inclui oblíquos átonos (lhe, o), 

oblíquo tônico (si), possessivo (seus) e forma verbal como forma de tratamento, atribuindo a 

eles os traços de familiaridade e de cerimônia ao considerá-los expressão da moderação entre 

o tratamento muito cerimonioso e o tratamento muito íntimo.  

Mais adiante, no mesmo capítulo, o filólogo comenta sobre os valores de 

expressões nominais no trato ao interlocutor: “Não menos delicado, porém de campo de ação 

mais restrito, é o tratamento de o amigo, o caro amigo, que em geral não se toma ao pé da 

letra.” (SAID ALI, 2006 [1975], p. 113 – grifo sublinhado meu).  E inclui nos comentários 

formas como a menina, o pai, o senhor doutor, etc. Em todos os seus exemplos, são 

destacados como indicadores do tratamento ao interlocutor tanto os tradicionalmente 

chamados pronomes pessoais do caso reto quanto os do caso oblíquo, os possessivos e as 

expressões nominais em qualquer função sintática, inclusive no vocativo.  
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Câmara Jr. (2015 [1975], p. 119) afirma que a P5 (vós) passou a ser usada com 

referência a um só interlocutor “para assinalar, em contraste com a série tu, uma atitude de 

distanciamento e acatamento social para com um único ouvinte.” O que o autor chama de 

“série” é o conjunto de formas que constituem as pessoas gramaticais: P2 – tu, te, ti, teu; P5 – 

vós, vos, vosso, etc. Segundo ele, 

 

Uma segunda grande modificação é a substituição da série vós, para o ouvinte 

(singular e plural) por um tratamento de terceira pessoa, em que se eliminam as 

formas verbais correspondentes à P5. Em vez da forma pronominal reta, 

correspondente a essa pessoa, o ouvinte é tratado, isoladamente ou como sujeito, por 

uma locução, em que, no tratamento de vós para P2, nos dirigimos a uma qualidade 

sua, com a matização do tratamento e da hierarquia social expressa pela escolha de 

um substantivo adequado.: Vossa Alteza, Vossa Excelência, Vossa Senhoria, etc. Em 

vez das formas oblíquas, aparecem as mesmas locuções ou os pronomes oblíquos 

adverbais de terceira pessoa (o, a; lhe; ou, no plural, os, as, lhes). 

Esse sistema de tratamento do ouvinte, que elimina as formas pronominais retas e a 

forma verbal de P5, funciona num registro altamente formal, quer da língua oral, 

quer da língua escrita.(CÂMARA Jr., 2015 [1975], p. 119 – sublinhados meus). 
  

Está claro na passagem acima que, assim como Said Ali, Câmara Jr. também 

entende que oblíquos com valor de P2 funcionam como formas de tratamento: se vós e vos 

caíram em desuso como forma de assinalar “uma atitude de distanciamento e acatamento 

social para com um único ouvinte”, respectivamente na função de sujeito e na função de 

complemento, as formas que os substituíram ― uma “locução” na função de sujeito ou 

isoladamente, e os pronomes o e lhe na função de complemento ― são, igualmente, formas de 

tratamento. 

Mesmo na gramática normativa, infere-se que as formas oblíquas e possessivas 

compõem com as expressões tratamentais arroladas conforme o cargo que o interlocutor 

ocupa (Vossa Excelência, Vossa Alteza, Vossa Magnificência etc.) uma série tratamental. 

Assim é em Cunha (1986, p. 287), que destaca em seus exemplos do tratamento cerimonioso 

por vós as formas oblíqua (vos) e possessiva (vosso), e dá exemplos do tratamento com a 

expressão nominal o senhor fora da função de sujeito. 

Raposo (2013, p. 900) inclui entre as “formas com funcionamento muito próximo 

do de um pronome pessoal” o senhor, o menino e Vossa Excelência. Assim, se Vossa 

Excelência é uma forma de tratamento, então, o senhor e o menino também o são. 

Lobo (2013, p. 2220) aponta o oblíquo tônico si como um “pronome dêitico 

remetendo para uma segunda pessoa de cerimônia” no variedade europeia do português. E o 

que é “segunda pessoa de cerimônia” senão uma forma de tratamento? 

Hauy (2014, p. 680), descrevendo a norma-padrão portuguesa, diz que  
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se o interlocutor for tratado por tu, o verbo deverá ser de 2ª pessoa do singular e os 

referentes a ela os pronomes oblíquos (te, ti, contigo) e os possessivos (teu, tua, teus, 

tuas). Da mesma forma, se o tratamento escolhido for o pronome vós, em 

concordância com ele deverão estar o verbo (2ª pessoa do plural), os pronomes 

oblíquos (vos, convosco) e os pronomes possessivos (vosso, vossa, vossos, vossas). 

(HAUY, 2014, p. 680 ― sublinhados meus). 

 

Infere-se do trecho acima que, se as formas tu e vós são formas de tratamento, 

seus oblíquos e possessivos correspondentes também o são. Estendendo o raciocínio, se tu e 

vós comportam traços de intimidade e cerimônia, respectivamente, seus oblíquos e 

possessivos correspondentes também o comportam. Afinal, como considerar que vós com 

valor de P2 conota respeito e cerimônia e que vos e vosso não têm essa conotação quando seu 

referente é um só interlocutor? 

Um pouco mais adiante (p. 682), a autora acrescenta: “Há três maneiras para tratar 

as pessoas com quem conversamos (de forma oral ou escrita)” (sublinhado meu) e relaciona 

as três maneiras como sendo: 

a) por tu (+ verbo na 2ª p. sing.), te, ti, contigo, teu(s)/tua(s); 

b) por vós (+ verbo na 2ª p. pl.), vos, convosco, vosso(a)(s); 

c) por pronomes de tratamento (você, senhor(a), senhorita, dom, dona) ou 

expressões de tratamento (Vossa Senhoria, Vossa Excelência, etc.) + verbo na 3ª p. sing., se, 

si, consigo, o(a)(s), lhe(s), seu(s), sua(s).  

Vê-se que, para a autora, também as formas oblíquas e possessivas constituem 

com as formas retas um conjunto tratamental. 

Esse conceito de “tratamento” é adotado na maioria das gramáticas descritivas das 

línguas indo-europeias que apresentam duplo sistema de formas de se dirigir ao interlocutor, 

uma para as relações simétricas de intimidade/familiaridade e outra para as relações 

assimétricas ou simétricas de formalidade, como o francês (tu/vous), o espanhol (tu/usted), o 

italiano (tu/Lei), o alemão (du/Sie) etc. As formas objetivas e possessivas desses pares de 

pronomes compõem com as nominativas (retas) uma só forma de tratamento, portanto são 

também formas de tratamento e carregam os traços de intimidade e formalidade tanto quanto 

as formas retas.  

Camargo (2004), descrevendo a língua alemã para estudantes brasileiros, afirma 

que  

 

 

 



140 
 

Sie é a maneira formal de nos dirigirmos às pessoas. É usado com referência à 

pessoa com quem falamos e corresponde a o senhor/a senhora, os senhores/as 

senhoras (singular ou plural, masculino ou feminino). Embora se refira a uma 

segunda pessoa (singular ou plural), é sempre acompanhado de um verbo conjugado 

na terceira pessoa do plural. É escrito com letra maiúscula, em todos os casos e 

declinações, inclusive no possessivo.  Apenas com o pronome reflexivo “sich” usa-

se letra minúscula. (CAMARGO, 2004, p. 76 – grifos da autora, com negrito no 

original).  

 

Note-se que a autora compreende Sie como forma polida de tramento “em todos 

os casos e declinações, inclusive no possessivo”. Assim, não só Sie (suj./NOM) é uma forma 

de tramento, mas também suas formas casuais sie (obj. dir./ACUS), ihnen (obj. ind./DAT), sich 

(REFL) e ihr (POSS).  

É a esse conjunto de formas que Brown e Gilman (1960) designam por T e V, e 

não apenas as formas com função de sujeito. Os autores também incluem entre os 

equivalentes ou substitutos dos pronomes V (de tratamento polido, reverencial) os honoríficos 

(como Mr. antes do nome próprio, no caso do tratamento aos brancos pelos negros nos 

estados norte-americanos do sul) e os vocativos (como Baas, no caso dos negros ao se 

dirigirem aos brancos na África do Sul), e entre os equivalentes aos pronomes T (de 

intimidade ou solidariedade) os hipocorísticos ― como exemplo, eles citam Jim, 

hipocorístico de James, no tratamento dado ao filho pelo pai na família norte-americana. 

Além disso, Brown e Gilman (1960) questionam se há diferença entre expressar a 

assimetria de poder através de pronomes e expressá-la através da escolha de um título ou 

nome próprio. Para eles, parece tratar-se de uma questão de compulsão linguística. Os autores 

admitem que, no tratamento face a face, é mais fácil evitar títulos ou nomes do que pronomes 

e, mesmo quando destes estão implícitos, são inferíveis a partir da forma verbal, como na 

frase francesa que eles dão como exemplo (Dites quelques chose – “Diga alguma coisa”), em 

que está subentendido o tratamento por vous (Vous dites). 

Definido o conceito que dá título aesta tese, passo agora a apresentar a descrição 

do conjunto de cartas em que investiguei as formas de tratamento ao interlocutor. 
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4.2  O corpus 

 

A pesquisa aqui apresentada é de caráter documental, com base em um corpus 

constituído de 141 cartas pessoais escritas por falantes do português brasileiro entre 1940 e 

1986. 

Segundo Marconi e Lakatos (2011, p. 49-55), cartas constituem dados de fontes 

primárias, pois são compilados pelo autor, não sendo transcritos de outras fontes. A aquisição 

delas, conforme as autoras, dá-se em domicílios particulares, sendo documentos cuja 

importância reside no fato de que são escritos na própria linguagem do autor.  

Os documentos usados nesta pesquisa foram escritos num período em que a 

comunicação por cartas no Brasil era intensa, com a atuação das instituições que melhoraram 

o sistema de distribuição de correspondências e encomendas no país (o Departamento de 

Correios e Telégrafos [DCT], criado em 1931, e a Empresa Brasileira de Correios e 

Telégrafos [ECT], criada em 1969) e com o crescimento da população alfabetizada.  

As cartas aqui usadas como corpus fazem parte do acervo familiar de José 

Alencar de Macedo, conhecido como pastor Zequinha (e chamado de Zeca por alguns 

membros da família). Encontram-se guardadas, junto com fotografias, livros e outros objetos 

que pertenceram ao pastor, sob os cuidados de D. Elizabeth Brito de Alencar, sua filha mais 

nova. Esta senhora, residente no centro de Quixadá, no sertão central cearense, gentilmente 

emprestou as cartas para cópias.  

As cartas foram digitalizadas para gerar o fac-símile de cada uma delas. Os fac-

símiles, por sua vez, foram organizados em ordem cronológica, conforme a data utilizada pelo 

remetente, catalogadas com a letra C seguida de um número de três dígitos, de 001 a 141, 

impressos e encadernados para facilitar o manuseio durante a pesquisa. Os originais foram 

devolvidos à proprietária, que demonstra grande apreço pelo material. Tomei conhecimento 

da existência destas cartas em conversas com os membros da família do pastor, de quem sou 

amigo, mesmo não sendo evangélico como eles.  

Nos trechos das cartas transcritos neste trabalho, preservei a grafia e a pontuação 

usadas pelos remetentes, mas dispensei as indicações de mudança de linha ou de presença de 

rasuras, usando-as apenas quando conveniente, por não as considerar relevantes para a 

análise. Os grifos (sublinhados) destacam o que está sendo exemplificado e não constam do 

texto original. Havendo corte no trecho, este é indicado por [...]. Ao fim de cada trecho 

transcrito, indico o número da carta precedida da letra C (de “carta”). Para informações sobre 

data, local, nome e identificação do remetente, q. v. ANEXO 02. 
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Quanto aos critérios expostos por Hernández-Campoy e Schilling (2012) ― v. 

3.2.1 no capítulo anterior ― ao relatarem os problemas com os quais os pesquisadores devem 

se preocupar ao compor suas amostras, o corpus aqui utilizado contempla-os plenamente:  

 1) Representatividade — As cartas foram escritas por membros de uma 

comunidade específica, a Assembleia de Deus, tanto do sexo masculino, quanto do feminino, 

e de diferentes setores da rede de relações do destinatário;  

2) Validade empírica — A quantidade mais baixa de ocorrências das formas com 

referência ao destinatário são 20 tokens na única carta de neta, sendo mais de 30 em todos os 

outros grupos de remetentes;  

3) Variação — Constata-se variação no uso das formas de tratamento em todas as 

cartas da amostra;  

4) Autenticidade — Grande parte das cartas reflete o vernáculo dos autores, uma 

vez que muitos deles não tinham muita instrução, deixando transparecer na escrita traços de 

sua pronúncia, construções morfossintáticas e vocabulário próprios das variedades populares 

ou regionais;  

5) Autoria — Sendo cartas privadas, elas naturalmente foram escritas pelo 

remetente ou ditadas por eles a algum parente ou conhecido alfabetizado. Há uma única carta 

em que o remetente assume não saber ler [C-054], e uma das cartas de genro foi escrita por 

sua esposa, que também escreveu para o pastor (a letra na carta do genro é a mesma das cartas 

da esposa enviadas a outros membros da família);  

6) Validade social e histórica — As cartas registram o contexto social e histórico 

em que os remetentes estavam, pois trazem assuntos ligados ao cotidiano, como clima 

(notícias de chuvas, secas, colheitas), política (há menção à II Guerra Mundial e ao que os 

remetentes chamam de “ameaça comunista”), perseguições católicas aos evangélicos, 

dificuldades financeiras comuns aos nordestinos de meados do século XX, surtos de sarampo 

no sudeste, registros de implantação da AD em diversas localidades, conflitos internos à 

igreja. Todavia, é especialmente importante para a análise o registro dos aspectos sociais que 

definem a relação entre os remetentes e o destinatário e apontam para o papel do pastor 

Zequinha na AD cearense. 

7) Ideologia padrão ― As cartas que constituem a amostra representam 

variedades diastráticas diversas, sendo umas escritas por mãos inábeis, com letra de difícil 

compreensão e diversas fugas da ortografia oficial, diversas construções não padrão, enquanto 

outras são escritas com esmero, passadas a limpo, sobretudo as dos pastores que tinham nível 
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superior, aproximando-se mais da norma-padrão. No entanto, todas foram consideradas no 

mesmo grau de importância para a análise. 

 

Como alerta Labov (1994, p. 11), os documentos históricos (neste caso, as cartas) 

sobrevivem por acaso, independentemente da intenção, e a seleção que está disponível é o 

produto de uma série imprevisível de acidentes históricos. Infelizmente, por se tratar da 

junção de um material já produzido e o único disponível, não foi possível obter, na mesma 

proporção, cartas que representassem os mais diversos segmentos da rede de relações do 

pastor Zequinha. Assim, têm-se, por exemplo, mais cartas de um cunhado do que de outro, 

mais de alguns pastores do que outros, como também não há na amostra as cartas escritas pelo 

referido pastor, à exceção de uma, da qual ele fez uma cópia datilografando-a sobre o papel-

carbono, que foi preservada (C-041). 

Como a análise será feita em duas etapas ― primeiramente, observando-se o 

aspecto social da amostra; depois, controlando-se sobretudo os condicionadores linguísticos 

―, enviesamentos estão descartados. Assim, a configuração da amostra, com sua natural 

desproporção entre o número de cartas nos diferentes grupos de remetentes, não prejudica a 

análise.  

Após a coleta das cartas, foram colhidas, a partir de conversas com a proprietária 

e guardiã dos documentos, as informações sobre os remetentes (de onde eram, qual a faixa 

etária quando escreveram as cartas, qual a relação que mantinham com o destinatário). A 

essas informações foram acrescentadas as que constavam das próprias cartas.  

Os remetentes de todas as cartas coletadas eram pessoas da camada popular (sem 

destaque na vida política ou artística, como deputados, senadores ou escritores)
89

. Não foi 

possível identificar a naturalidade de todas essas pessoas. Sabe-se apenas que viveram na área 

que Nascentes (1953) caracteriza como sendo de falar nordestino (Maranhão, Piauí, Ceará, 

Rio Grande do Norte, Paraíba, Alagoas e parte de Tocantins) e de falar amazônico (Pará, 

Amapá, Amazonas, Roraima, Acre e parte de Tocantins). Alguns remetentes residiam em 

cidades cearenses; outros eram do Ceará e migraram para o sudeste, durante os anos 1960/70; 

outros, enfim, eram paraenses e haviam migrado também para o sudeste.  

O fato de esses remetentes morarem ou de terem morado por longos anos na área 

dialetal definida por Nascentes (1953) levou-me a considerar sua produção escrita através de 

                                                           
89 Há na amostra cartas de um remetente que, posteriormente à escrita de suas cartas ao pastor Zequinha, se tornou 

deputado estadual no Ceará e também cartas de pastores que chegaram a publicar livros sobre a Assembleia de 
Deus e se tornaram ilustres em suas comunidades de prática.  
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cartas pessoais como uma manifestação da variedade linguística do norte/nordeste do Brasil. 

Sendo amostras da modalidade escrita, as cartas tendem a seguir certas normas nacionalmente 

usadas, não diferindo substancialmente das variedades escritas em outros estados do país. Há, 

porém, certas categorias gramaticais cujo emprego, mesmo na escrita, pode variar bastante de 

uma região para outra, e os pronomes são exemplos dessas categorias, havendo dentre eles 

formas que se empregam mais em algumas áreas do que em outras
90

. 

O corpus usado nesta pesquisa foi analisado conforme a relação entre remetente e 

destinatário tomando-se este como referência. Essa relação foi considerada em três níveis: 1) 

proximidade (intimidade e não intimidade); 2) simetria (relações simétricas e relações 

assimétricas); e 3) condição (irmão, cunhado, amigo etc.).  

A intimidade foi definida aqui adaptando os critérios estabelecidos por Nunes de 

Souza (2011). Em sua análise de peças do teatro florianopolitano, a autora definiu como 

íntimas as personagens que eram cônjuges, compartilhavam segredos ou tinham uma amizade 

antiga e significativa. Nesta pesquisa, considero íntimos do destinatário os remetentes que, 

além de pertencerem à mesma família dele (seja por parentesco congênito, seja por parentesco 

adquirido), ainda frequentassem sua casa ou dessem indícios de terem uma relação antiga, de 

modo a conhecer-lhes os hábitos, os gostos e fatos importantes da vida.  

Quanto à condição do remetente em relação ao destinatário, preferi o termo 

“condição” a “tipo de carta”, pois compreendo que “tipo de carta” se refere a um subgênero 

epistolar que apresenta características que o distinguem de outros, como “cartas de amor”, 

“cartas familiares”, “cartas de amigo” e “cartas de leitor”. Neste grupo, considero o que o 

remetente era para o destinatário, se aquele escrevia na condição de cunhado, de pastor, de 

fiel etc.  

O quadro a seguir mostra as quantidades de remetentes e de cartas em cada uma 

dessas categorias: 

 

 

 

 

 

 

                                                           
90 Estudos como o de Lopes, Rumeu e Carneiro (2012) atestam que a forma lhe, por exemplo, é mais usada em 

algumas áreas do Nordeste, e vários estudos comprovam que você ocorre de forma exclusiva em algumas áreas, dos 
quais são exemplos as pesquisas de RAMOS (1997) e de COELHO (1999). 
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Quadro 6: Configuração da amostra analisada 

relação 

condição 
nº de 

remetentes 
nº de cartas quanto à 

intimidade 

quanto à 

simetria 

intimidade 

(relações 

familiares) 

simétrica 
irmãs 2 11 

cunhados 2 25 

assimétrica 
genros 3 5 

neta 1 1 

não intimidade 

(relações 

extrafamiliares) 

simétrica pastores 9 15 

assimétrica 

pastor-presidente 2 12 

pastor discípulo 1 5 

fiéis (homens) 30 40 

fiéis (mulheres) 23 25 

total 73 139 

FONTE: O autor. 

 

Como se percebe, a amostra está dividida em dois grandes grupos: o da 

intimidade, constituído por cartas de relações familiares, e o da não intimidade, constituído 

por cartas de relações extrafamiliares. Cada grupo, por sua vez, está dividido quanto à 

dicotomia poder/solidariedade, que compreende as relações como simétricas (de 

solidariedade) e assimétricas (de poder).  

Além das 139 cartas mencionadas no quadro acima, ainda constam da amostra 1 

carta de um remetente não evangélico e 1 carta escrita pelo próprio pastor José Alencar de 

Macedo usadas para demonstrar oportunamente alguma peculiaridade da amostra. No 

primeiro capítulo de análise serão apresentados mais detalhes dessa divisão. 

 

4.3  A abordagem metodológica 

 

Embasando-me em estudos que consideram o uso das formas de tratamento 

dependente da relação entre os interlocutores e também de fatores linguísticos, apresento 

neste trabalho uma análise em duas etapas: a primeira segue o modelo da Sociolinguística 

histórica (uso de documentos escritos para analisar a língua usada em sincronias passadas) e 

tem como base o artigo de Brown e Gilman (1960) apresentado em 2.3; a segunda será feita 

nos moldes da Sociolinguística laboviana (LABOV, 1972), verificando-se o que uma amostra 

de língua escrita diz sobre o uso das formas pronominais que apresentaram maiores 

percentuais de variação na primeira análise, mostrando uma alternância menos presa à 
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codificação das relações entre destinatário e remetentes, que, como se verá mais adiante, 

foram os clíticos (te, lhe, o, vos) e os possessivos (teu, seu, vosso). 

Para efeito de simplificação, utilizo a designação t (minúsculo ― Não confundir 

com o T brown-gilmaniano) para me referir a qualquer uma das formas do paradigma da P2 

canônica (tu, te, ti[go], teu) e “não-t” para me referir a qualquer outra forma com valor de P2 

que não pertença a esse paradigma.  

 

4.3.1. Metodologia da análise de orientação histórica 

 

Na análise de orientação histórica, serão mostrados os resultados por grupo de 

remetentes conforme sua relação com o destinatário. A apresentação segue a divisão exibida 

no Quadro 6 (pág. 145). No caso de grupos com poucos remetentes, a análise será apresentada 

por indivíduo, na tentativa de rastrear as peculiaridades de uso das formas de tratamento por 

cada missivista, relacionando esse uso à condição do autor das cartas frente ao destinatário, ao 

contexto em que se encontrava e ao seu estilo individual. 

Assim, nessa parte, o enfoque da análise recai sobre o aspecto social do remetente, 

partindo-se de sua identificação na comunidade de prática (Assembleia de Deus cearense de 

meados do século XX) e na teia de relações com o pastor José Alencar de Macedo. O objetivo 

aqui é relacionar as constatações de Brown e Gilman (1960) com a forma como os seguidores 

da Assembleia de Deus tratavam, através da escrita, uma figura proeminente nessa 

comunidade, incluindo-se membros de sua família e pessoas conhecidas ao longo de sua 

atividade pastoral. A análise propõe também identificar quais, dentre os índices de 2ª pessoa 

do singular usados com referência ao destinatário nas cartas, podem ser consideradas formas 

T ou formas V segundo Brown e Gilman (1960). 

 

4.3.2. Metodologia da análise de orientação variacionista 

 

O segundo momento da análise parte dos resultados encontrados no primeiro e 

centra-se apenas nas formas identificadas como de uso mais variável por todos os grupos de 

remetentes, independentemente, portanto, da relação com o destinatário. O objetivo aqui é 

compreender em que medida fatores linguísticos e extralinguísticos interferem na escolha das 

variantes. Nesta parte da análise, o enfoque recai sobre o aspecto linguístico. Os remetentes 

são considerados como um bloco único de informantes (73 remetentes, sendo 26 mulheres e 

47 homens), uma vez que seu aspecto social já foi esmiuçado na análise anterior, e 
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condicionadores linguísticos concernentes a cada forma variante são levados em conta. Aqui é 

utilizado o programa GoldVarb X para gerar os pesos relativos. 

O GoldVarb X (SANKOFF et al., 2005) é um dos programas de computador mais 

usados por sociolinguistas em suas pesquisas. Como descrevem Sankoff et al. (2005), o 

programa é uma ferramenta metodológica utilizada na Sociolinguística Variacionista para 

cálculos estatísticos auxiliares na análise de fenômenos linguísticos variáveis, sendo uma 

versão da principal ferramenta quantitativa usada nos últimos 50 anos, que é o Programa de 

Regra Variável (VarbRul – do inglês variable rule, “regra variável”), em suas diversas 

versões.  

O VarbRul mede o efeito relativo dos fatores das variáveis independentes ou 

grupo de fatores, projetando pesos relativos associados a cada fator de cada variável 

independente em sucessivas análises (TAGLIAMONTE, 2006; GUY; ZILLES, 2007), os 

quais, na prática, são frequências corrigidas (SCHERRE; NARO; CARDOSO, 2007). Os 

pesos relativos são calculados tomando a média de uma dada variante como referência, o seu 

input, e são grandezas que se situam entre zero e um. Os efeitos de favorecimento ou não 

favorecimento das variantes da variável dependente analisada, medidos pelos pesos relativos, 

devem ser observados em função de sua hierarquia dentro da cada etapa de análise pelo 

programa e não em termos de suas grandezas absolutas (SANKOFF, 1988).  

A última versão do VarbRul para o ambiente Windows denomina-se GoldVarb X. 

Diferentemente do VarbRul 1988/1992, o GoldVarb X tem funcionamento mais simples, sem 

limites conhecidos de fatores em cada variável independente e sem limites de células 

(conjunto de contextos idênticos codificados), mas não possui ainda um módulo de análise de 

três, quatro ou cinco variantes (análise multinomial) em termos de pesos relativos. Assim, o 

GoldVarb X só efetua a análise de pesos relativos de duas variantes (binominal), em um nível 

(one level) ou em múltiplos níveis (up and down), mas calcula as frequências absolutas e 

relativas brutas de até nove variantes na variável dependente. 

Com base nos resultados apontados pelo GoldVarb X, será feita uma exposição 

detalhada das conclusões sobre o uso variável das formas que apresentaram maior variação 

nas cartas da amostra, o que pode sinalizar para o que acontecia na fala da comunidade 

estudada.  

O segundo capítulo de análise discute os resultados quanto à variação dos clíticos 

e dos possessivos com referência ao destinatário. Em cada uma dessas categorias, foram 

controlados grupos de fatores comuns e diferentes, como mostro a seguir. 
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4.3.2.1. Os grupos de fatores controlados apenas no estudo dos clíticos 

 

Muitas são as variáveis linguísticas que poderiam ser consideradas como 

condicionadoras da variação de clíticos, porém, com o intuito de não realizar uma análise que 

resulte num trabalho excessivamente longo, optei por selecionar aquelas que mais se 

relacionam com essa categoria morfossintática e que também já foram testadas em outros 

estudos com a variação de clíticos (ALMEIDA, 2009; ARAÚJO, 2014; SOUZA, 2014; 

OLIVEIRA, LOPES, KENEDY, 2017). 

a) função sintática (dativo ou acusativo); 

b) posição em relação ao verbo (próclise ou ênclise)
91

; 

c) forma verbal (do verbo ao qual se prende o clítico) — finita ou nominal. 

Além desses grupos de fatores linguísticos, controlei grupos de fatores sociais na 

rodada com os clíticos mais recorrentes (te vs. lhe), que foram a relação entre destinatário e 

remetente quanto ao poder e à solidariedade e quanto à intimidade e o gênero do remetente. 

Convém aqui uma breve exposição de cada um desses grupos de fatores: 

 

4.3.2.1.1 Função sintática 

 

Os clíticos pessoais da língua portuguesa tanto podem funcionar como acusativo 

quanto como dativo. Embora as formas o e lhe tenham funções únicas e distintas na variedade 

padrão — a primeira é acusativa, enquanto a segunda é dativa —, na prática não é o que 

acontece. Diversos trabalhos, como Sales (2007), Almeida (2009), Lopes, Rumeu e Carneiro 

(2013), Souza (2014) e Araújo (2014), dentre outros, atestam o uso de lhe como acusativo de 

2ª pessoa no português brasileiro, e Rodrigues e Bazenga (2018) atestam-no como acusativo 

de 3ª pessoa no português da Ilha da Madeira. Araújo (2014, p. 128), por sua vez, atesta o 

como dativo na escrita de cartas brasileiras do século XX.  

Da amostra, foram retirados os seguintes exemplos de clíticos com valor de P2 

por função sintática: 

 Te, lhe, o e vos ACUS: 

(53) almêjo que esta vá-te encontrá disfrutando bôas felicidades [C-005] 

(54) espero lhe encontrar [C-019] 

                                                           
91 A mesóclise identificada em (143), na pág. 124, foi amalgamada com os casos de próclise ao auxiliar, considerando-

se a segmentação feita pelo missivista: pagar tiei (te + hei). 
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(55) Antes de tudo rogo a Deus que esta o encontre desfrutando gloriosas bênçãos 

celestiais [C-084] 

(56) Estimo que esta vos encontre em gôso, de saude [C-027] 

 

 Te, lhe e vos DAT: 

(57) Quando eu estava em Parnahiba Est. Piauhy eu te escrevi [C-003] 

(58) Ainda não tinha lhe escrito [C-001] 

(59) Escrevo-vos esta cartinha contando-vos a minha situação [C-058] 

 

Apesar de prevalecer na maioria dos trabalhos sobre a variação dos clíticos no 

português brasileiro a escolha por estudar os clíticos em apenas uma das duas funções, a fim 

de promover uma análise mais apurada do que acontece no uso especificamente dativo ou 

especificamente acusativo, optei nesta pesquisa por considerar a função sintática como um 

dos fatores condicionadores da variação dos clíticos com valor de 2ª pessoa. A razão é que, 

em ambas as funções, verifica-se a variação entre te e lhe e, ampliando-se o repertório de 

variantes, verifica-se que vos também têm função dupla nas cartas da amostra, concorrendo 

ora com te, ora com lhe, seja como dativo, seja como acusativo. Interessa saber aqui qual 

função favorece qual variante ou, em outras palavras, qual a relação entre as variantes e a 

função sintática.  

Ressalto que há muitas pesquisas com a variação de clíticos pessoais em outras 

línguas, inclusive no português europeu (cf. BAPTISTA et al., 2018), em que não se estuda o 

clítico isoladamente por função sintática (apenas ACUS/OD ou apenas DAT/OI), mas tomando a 

função sintática como um grupo de fatores ou mesmo não a levando em conta, como Vieira 

(2016) e Raña (2018) fazem ao estudar a posição daquelas formas no português e no galego, 

respectivamente, e Léglise (2012) com o francês da Guiana. No estudo dos clíticos da P3 no 

espanol de várias partes do mundo, assim procedem Klein-Andreu (1981), Doreste e Elvira 

(2005), Déniz e Martín (2011), Aleza (2013), dentre outros. 

A hipótese que levantei para este grupo de fatores foi a de que a função dativa 

favoreceria o uso de lhe, cuja origem é a forma dativa ĭlli, “àquele” (COUTINO, 1976, p. 255) 

e por ser essa a única função prescrita para essa forma na tradição gramatical, o que levaria os 

autores das cartas a reservarem te, o e vos mais para a função acusativa.  
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4.3.2.1.2  Posição do pronome em relação ao verbo regente 

 

Em minha dissertação de Mestrado (ARAÚJO, 2014), a posição do pronome em 

relação ao verbo regente foi selecionada pelo GoldVarb X como o segundo grupo de fatores 

mais atuante na variação te~lhe. Na pesquisa de Souza (2014), esse grupo foi considerado 

importante na atuação da variação te~o. Sendo assim, foi decidido controlar a posição do 

clítico como um condicionador na variação dos clíticos nesta pesquisa, seguindo a tradição de 

classificar a posição em próclise e ênclise, uma vez que a mesóclise não foi constatada na 

amostra, a não ser numa única ocorrência. 

São exemplos de clíticos em posição variável retirados da amostra: 

 Te, lhe, o e vos em próclise: 

(60) o fim destas poucas linha eso mente para ti dar nossas notiças [C-127] 

(61) que Jesus mim deu para eu lhe dar [C-131] 

(62) E, como o tenho na qualidade de “meu pai na fé” [C-092] 

(63)  primeiramente para vos dar as nossas notícias [C-133] 

 

 Te, lhe, o e vos em ênclise: 

(64) de dar-te minhas notícias [C-046] 

(65) Tem estas fins dar-lhe minhas notícias [C-007] 

(66) se viver a honra de abraçá-lo naquêle dia, perante a Igreja do Senhor [C-092] 

(67) Escrevo-vos esta cartinha contando-vos a minha situação [C-058] 

 

Quanto a este grupo de fatores, levantei a hipótese de que a próclise favoreceria o 

emprego de te, fundamentando-me no fato de que essa posição é apontada como a mais 

natural e espontânea no português brasileiro (GALVES; ABAURRE, 1996, p. 295; PERINI, 

2010, p. 119) e, portanto, mais comum em contextos de intimidade, familiaridade, 

informalidade, ou linguagem menos monitorada, conforme defende Biazolli (2016). Nesses 

contextos, emerge com mais frequência o te (forma T). A ênclise, ao contrário, favoreceria os 

clíticos não-t (encontrei-o, escrevo-lhe, peço-vos), os quais provêm de formas usadas 

inicialmente para a dimensão V. Essa posição, como aponta Azeredo (2008, p. 260), revela 

alto grau de monitoramento no português brasileiro, tendendo a ocorrer, sobretudo na escrita, 

por influência da gramática normativa, que ainda prega a ênclise como a posição natural dos 

clíticos na língua portuguesa (ROCHA LIMA, 2012, p. 543), conforme o falar lusitano 
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insistentemente imitado pela elite brasileira letrada (BAGNO, 2011, p. 760), imprimindo ao 

texto um tom mais formal.  

 

4.3.2.1.3  Forma do verbo regente  

 

Trabalhos com variação entre clíticos, como o de Souza (2014) e o de Biazoli 

(2016), controlaram esse grupo de fatores ao verificar a atuação da posição do pronome em 

relação ao verbo. É possível que haja uma relação entre a estrutura do verbo e a escolha pelo 

clítico, já que algumas perífrases estão relacionadas a noções de aspecto e modalização.  

Os trabalhos citados classificam os verbos quanto à estrutura em formas simples e 

formas complexas (ou perifrásticas). Aqui optei por considerar a forma do verbo ao qual se 

prende o clítico em finita (conjugada) e nominal (infinitivo, gerúndio, particípio), evitando 

assim a complexa discussão sobre o que é tempo composto e o que é perífrase. O objetivo 

aqui é fornecer informações gerais sobre a relação entre a forma verbal e a escolha pelo 

clítico. Pesquisas posteriores poderão ser feitas analisando com mais detalhamento e 

profundidade a influência desse grupo de fatores na variação dos clíticos com valor de 2ª 

pessoa em cartas.  

Os trechos abaixo, retirados da amostra, ilustram o exposto: 

 Te, lhe, o e vos apoiando-se em uma forma finita: 

(68) Quando eu estava em Parnahiba Est. Piauhy eu te escrevi [C-003] 

(69) digo-lhe que o meu campo de trabalho já está bastante pesado [C-011] 

(70) E, como o tenho na qualidade de “meu pai na fé” [C-092] 

(71) Estimo que esta vos encontre em gôso, de saude [C-027] 

 

 Te, lhe, o e vos apoiando-se em uma forma nominal: 

(72) que nós temos te escrito uma após outra [C-003] 

(73) e só hoje é que estou lhe respondendo [C-052] 

(74) se viver a honra de abraçá-lo naquêle dia [C092] 

(75) é com muito prazer que hoje estou vos escrevendo esta cartinha [C-133] 

 

A hipótese levantada para este grupo de fatores foi a de que as formas nominais, 

por frequentemente constituírem perífrases que expressam aspectos e modalidades verbais 

diversos (CUNHA, 2013; OLIVEIRA, MENDES, 2013), comuns em contextos formais (ex.: 

tenho pensado, poderia emprestar), favoreceriam o emprego dos clíticos não-t, devido ao 
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traço de formalidade que estes contêm, ao passo que as formas finitas favoreceriam o 

emprego de te.    

 

4.3.2.1.4 Relação entre remetente e destinatário quanto à intimidade 

 

Como demonstrado no Quadro 6 (pág. 145), a amostra foi dividida em dois 

grupos de acordo com a intimidade entre o remetente e o destinatário: 

1) relações íntimas (ou familiares) 

2) relações não íntimas (ou extrafamiliares) 

Esse grupo de fatores foi controlado apenas na rodada te vs. lhe, porque esses dois 

clíticos tiveram ocorrência em todos os grupos de remetentes.  

São exemplos de te e lhe nessas condições: 

 Em cartas de relações íntimas: 

(76) Zeca estou te escrevendo para te dar uma noticia [C-140, carta de irmã] 

(77) Ainda não tinha lhe escrito [C-001, carta de cunhado] 

 Em cartas de relações não íntimas: 

(78) Hoje estou te escrevendo esta cartinha [C-054] 

(79) também em breve irei fazer-lhe uma visita como prometi [C-107, carta de 

pastor-presidente] 

 

Minha hipótese era a de que te seria mais recorrente nas cartas das relações de 

intimidade (familiares) por causa de sua origem como forma associada à dimensão T 

(solidariedade) desde os primórdios da língua.  

 

4.3.2.2. Os grupos de fatores controlados apenas no estudo dos possessivos 

 

Dentre as pesquisas acerca da variação dos possessivos no português brasileiro, 

destaco duas que controlaram em suas respectivas análises diferentes grupos de fatores 

relacionados aos possessivos, alguns linguísticos e alguns extralinguísticos: a dissertação de 

Arduin (2007) e a tese de Lucena (2014). 

A primeira analisou a relação entre o uso variável dos possessivos e os seguintes 

grupos de fatores linguísticos: pessoa do discurso (referência específica ou genérica), tipos de 

discurso, paralelismo formal, alternância tu~você nas entrevistas, animacidade do referente 



153 
 

e posição do possessivo em relação ao nome. Desses, foi selecionado como relevante o 

paralelismo formal.  

A segunda analisou outros grupos de fatores além da animacidade e da posição do 

possessivo, já testados no trabalho anterior. A autora controlou o número e o gênero do 

possessivo, o referente, a correlação entre o sujeito e o possessivo, o pronome sujeito mais 

próximo e a localização do possessivo no documento (carta).  A pesquisa constatou que o 

sujeito, o tipo de posse (alienável/inalienável), chamado pela autora às vezes de “referência”, 

o gênero do possessivo e a animacidade tiveram maior influência sobre a variação teu~seu na 

amostra.  

Como se percebe, os grupos selecionados pelos programas estatísticos usados em 

ambas as pesquisas não coincidem, o que talvez possa estar relacionado à natureza das 

pesquisas: a primeira é variacionista, com uma amostra de fala; a segunda é histórica, com 

uma amostra de escrita.  

Na minha análise dos possessivos, resolvi controlar os seguintes grupos de 

fatores, os quais julguei plausíveis de verificação conforme a natureza da amostra. São eles: 

a) semântica da posse; 

b) posição do possessivo; 

c) paralelismo formal; 

d) localização na carta. 

Convém comentar um pouco sobre cada grupo de fatores controlado. 

 

4.3.2.2.1 Semântica da posse 

 

Enquanto Lucena (2016) preferiu restringir a semântica do sintagma com 

possessivo às dicotomias alienável/inalienável e animado/inanimado, decidi expandir a noção 

de posse seguindo os sentidos apontados em Ferreira (2010) em: 

1) posse material: 

(80) pois aí em tua casa não posso ir [C-054]] 

(81) porque até então não tínhamos certeza de sua rezidencia [C-001] 

(82) Eu me lembro tanto daquêles dias que passei aí em vossa casa [C-059] 

 

2) parte do corpo: 

(83) Apaz do senhor ceja edificada no teu coração [C014] 

(84) quero ver Esta carta feito por suas maõs chegar em minhas mãos [C-122] 
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3) característica: 

(85) da sua boa vontade [C-086] 

(86) Certos de vossa esclarecida comprehensão [C-106] 

4) parentesco: 

(87) como vae a Mariinha e os teus filhos tudo vae bem? [C-140] 

(88) e toda a sua familia [C-001] 

(89) e para todos de v[ossa]. familia [C-010]  

5) produto: 

(90) Acuzo que só agora foi que recebemos carta tua [C-003] 

(91) está em nossas mãos a sua carta [C-001] 

(92) ao ve as vosso Letras escritas [C-068] 

6) atitude, ação: 

(93) pela tua estimada atensão [C-116] 

(94) e conforme seu pedido [C-009] 

(95) Peço as vossas orações em nome de Jesus [C-129] 

7) experiência: 

(96) em toda a tua vida e caminho [C-001] 

(97) em sua vida espiritual [C-106] 

8) referência: 

(98) em receber uma notícia tua [C-003] 

(99) em ter uma noticia vossa [C-051] 

 

A minha hipótese para este grupo de fatores era a de que as posses que designam 

coisas inerentes, realizadas ou vivenciadas pelo indivíduo, favoreceriam o uso de teu, 

enquanto as demais, que designam coisas adquiridas ou utilizadas pelo indivíduo, 

desfavoreceriam o uso daquela forma, porque, naqueles casos, não há “posse” propriamente 

dita, no sentido denotativo do termo. Essa “posse metafórica”, a meu ver, levaria ao 

possessivo teu, que expressa, também a meu ver, uma relação mais íntima, daí, mais afetiva e 

mais poética
92

 com o interlocutor. 

 

 

 

 
                                                           
92 “Poética” no sentido em que Jakobson (1991 [1960]) usou o termo ao classificar as funções da linguagem.  
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4.3.2.2.2 Posição do possessivo 

 

Seguindo o raciocínio de Câmara Jr. (2015, p. 122), que considera que o 

possessivo tem sempre função adjetiva, mas que pode ficar com o substantivo elíptico, 

considerei os possessivos da amostra quanto à posição em: 

1) anteposto ao substantivo, como em: 

(100) e eu li a tua carta para ella [C-121] 

(101) e já encontrei sua carta que para nós foi numa surpreza [C-001] 

(102) Dou em meu poder vossa carta de 1 de Dezembro [C-010] 

2) posposto ao substantivo, como em: 

(103) Acuzo que só agora foi que recebemos carta tua [C-003] 

(104) Sem carta sua que deva resposta [C-013] 

(105) recebi uma cartinha vossa [C-049] 

3) com substantivo elíptico, como em: 

(106) e mui desejoso de saber as tuas. [C-054] 

(107) Escrevo-te para dar-te as minhas notícias e saber das tuas [C-131] 

(108) Por meio desta venho da as nossas noticias e ao mesmo tempo obiter as 

vossas. [C044] 

 

A hipótese que levantei para este grupo de fatores foi a de que teu seria mais usual 

nos casos de posposição e de elipse do substantivo, por considerar que essa forma é mais 

enfática como indicadora de 2ª pessoa do que as demais, portanto combinando-se melhor com 

a posposição, que também é um recurso de ênfase, segundo Bechara (2009, p. 150). 

 

4.3.2.3 Os grupos de fatores controlados em ambas as categorias 

 

Tanto na análise dos clíticos quanto na dos possessivos, controlei dois grupos de 

fatores que julgo bastante relevantes, que são: 

1) o paralelismo formal; 

2) a localização na carta. 

Além destes, decidi também controlar os seguintes grupos de fatores sociais: 

1) a relação entre remetente e destinatário quanto à intimidade; 

2) a relação entre remetente e destinatário quanto ao poder/solidariedade; 

3) o gênero do remetente.  
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4.3.2.3.1  O paralelismo formal  

 

O conceito de paralelismo formal (ou paralelismo linguístico) pode ser 

compreendido como a “repetição das variantes de uma mesma variável dependente no 

discurso” (SCHERRE, 1998, p. 29). Essa repetição pode se dar no plano discursivo (entre 

orações), oracional (no interior de uma oração), sintagmático (no interior de um sintagma) ou 

mesmo vocabular (no interior de um voccábulo).  

Aplicando esse princípio ao fenômeno aqui estudado, significa que o paralelismo 

formal se dá quando formas do mesmo paradigma pronominal se repetem ao longo do texto 

da carta. Assim, a sucessão de formas t constitui um caso de paralelismo formal, como em:  

(109) Sem carta tua que deva resposta mando-te esta para comunicar-te que acabo 

de mandar uma carta para o irmão Antonio Alves [C-020] 

(110) a paz do Senhor seja contigo e todos de tua familia a mezes recebi uma carta 

tua na qual recordas os teus esforsos no trabalho do Senhor [C-095] 

Igualmente, a sucessão de formas não-t também constitui um caso de paralelismo 

formal, como em: 

(111) é com muito prazer que hoje estou vos escrevendo esta cartinha: 

primeiramente para vos dar as nóssas noticias e ao mesmotempo 

saberasvóssas [...] O mesmo desejo que esta var-vos encontrar gosando as 

mesmas juntamente com todos de vossa casa e a Igreja que ainda muito vos 

ama [C-133 - datilografada] 

 

(112) É com imensa satisfação que faço-lhe a presente carta, a fim de dar-lhe 

nossas notícias, bem assim, saber das bençãos que o Senhor tem derramado aí 

nesse grande campo, entregue a muitos anos aos seus paternais cuidados. [C-

041 – datilografada] 

Analisando a variação entre os clíticos com referência ao destinatário em cartas 

pessoais, com minha dissertação (ARAÚJO, 2014) constatei que a presença de uma forma do 

paradigma da P2 ou do paradigma da P3 antes da primeira ocorrência de te/lhe foi selecionada 

pelo GoldVarb X como um condicionador relevante da variação desses clíticos. O mesmo 

ocorreu em Souza (2014) na análise da variação te~lhe. A diferença entre as duas pesquisas 

quanto a esse grupo de fatores é que a primeira considera a forma nominativa (tu, você, o 

senhor etc.) anterior ao clítico, enquanto a segunda considera se o sujeito tu ou você ocorrem 

ao longo da carta de forma exclusiva ou em variação.  
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Nesta pesquisa, optei por controlar a forma com valor de P2 imediatamente 

anterior ao clítico, independentemente de sua função sintática, como um grupo de fatores. 

Assim, foi classificado para a análise o pronome como forma t (portanto, pertencente ao 

paradigma da P2 canônica) e não-t (pertencente a outro paradigma). Com isso se busca 

compreender a atuação do paralelismo formal discutido por Scherre (1998).  

Na análise dos possessivos, o procedimento que adotei foi o mesmo: considerar 

qual o índice de 2ª pessoa do singular foi usado imediatamente antes do possessivo. Assim, há 

três possibilidades: 

1) nenhum índice de 2ª pessoa antecedente; 

2) forma t antecedente; 

3) forma não-t antecedente. 

Esse mesmo grupo de fatores foi controlado em Arduin (2005).  

Tanto na análise dos clíticos quanto na dos possessivos, a minha hipótese para 

este grupo de fatores era a de que a presença de uma forma t anterior levaria ao uso do clítico 

te ou do possessivo teu, obedecendo ao princípio do paralelismo (SCHERRE; NARO, 2007).  

 

4.3.2.3.2  Parte da carta (saudação inicial, corpo, despedida, post scriptum) 

 

Conforme Paredes Silva (1988), uma carta pessoal apresenta, normalmente, três 

seções: a do contato, a do núcleo e a da despedida. Além dessas partes, Marcuschi (2000) 

reconhece outros elementos comuns nesse gênero textual: a identificação do local e da data, a 

saudação, a assinatura e o post scriptum (P. S.). 

Nesta pesquisa, ao analisar a variação dos clíticos e dos possessivos com 

referência ao destinatário das cartas, decidi controlar a parte da carta como um grupo de 

fatores. Para isso, dividi cada carta em:  

1) Saudação inicial. Ex.: 

(113) Tem estas fins de dar-lhe minhas noticias [C-007] 

(114) Dou em meu poder vossa carta de 1 de Dezembro, aqual respondo-vos 

[C-010] 

2) Corpo. Ex.: 

(115) Não tenho bem lembrança se estou lhe devendo resposta de certa carta 

sua, mas parece que sim [C-059 – datilografada] 

(116) Irmão mostrei a cartinha do sr. a Mazú e ao Raimundinho, todos ficaram 

ciente do vossos dizeres [C-097] 
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3) despedida. Ex.: 

(117) Os meus filhos te pedem a bençam e abraçam os primos, de tua irmã [C-

004] 

(118) Saudo-lhe com o vessiculo 33 de Romanos do capitulo II | Seu irmão em 

Christo [C-021] 

4) post scriptum. Ex.: 

(119) Iracema manda perguntar quantos anos tem o seu filho mais novo [C-

017] 

 

A hipótese que levantei para esse grupo de fatores foi a de que o clítico te e 

possessivo teu seriam mais frequentes nas seções de saudação inicial e de despedida, por ser 

nestas seções que o remetente costuma se dirigir ao destinatário de forma mais afetiva e 

pessoal, sendo o clítico te e possessivo teu mais adequados para marcar essa afetividade, pois 

não comportam os traços de formalidade e distanciamento dos demais clíticos e possessivos, 

antes formas de 3ª pessoa (o, lhe; seu) ou de reverência (vos; vosso). 

 

4.3.2.3.3  Relação entre remetente e destinatário quanto à simetria 

 

O Quadro 6 (pág. 145) apresenta uma subdivisão da amostra dentro dos grupos da 

intimidade, que tem a ver com a dicotomia de Brown e Gilman (1960) do poder e da 

solidariedade, classificando assim a relação entre remetente e destinatário em simétrica (de 

igual para igual, ou de solidariedade) e assimétrica (ou de poder). A relação assimétrica, por 

sua vez, pode ser ascendente (de inferior para superior), como no caso dos fiéis escrevendo ao 

pastor, ou descendente (de superior para inferior), como no caso do pastor-presidente 

escrevendo ao pastor. Assim, esse grupo de fatores se constitui de: 

1) relação simétrica 

2) relação assimétrica ascendente 

3) relação assimétrica descendente 

Esse grupo de fatores foi controlado apenas na rodada “te” vs. “lhe” e na rodada 

“teu” vs. “seu”, porque essas formas tiveram ocorrência em todos os grupos de remetentes. 

Exemplos de formas t quanto a este grupo de fatores: 
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 Relação simétrica: 

(120) Os meus filhos te pedem a bençam e abraçam os primos, de tua irmã [C-

004 – carta de irmã] 

(121) Em meu poder tua cartinha [C-073 – carta de pastor]  

 Relação assimétrica ascendente: 

(122) Hoje estou te escrevendo esta cartinha a fim de dar-te as minhas notícias 

[...] sim irmão Zeca peço-te que quando o irmão for visitar a igreja no 

Valentim me avise [C-054 – Carta de fiel] 

(123) a qual era pra te haver respondido [...] Irmão Sempre tenho em 

lembrança os dias que trabalhemos juntos, pois ti amo [...] Caro irmão ti 

convido a fazeres um exforço a vir a festinha em Ponte-de-Serra [C-016 

– Carta de pastor discípulo] 

 Relação assimétrica descendente: 

(124) mando-te esta cujo objetivo é te remeter esta circular [...] desde já te peço 

que procure um terreno [C-013 – Carta de pastor-presidente] 

 

Exemplos de formas não-t quanto a este grupo de fatores: 

 Relação simétrica: 

(125) lanço mão da minha rude penna para lhe responder a sua emissiva 

cartinha [C-001 – Carta de cunhado] 

(126) É com imensa satisfação que faço-lhe a presente carta, a fim de dar-lhe 

nossas notícias, bem assim, saber das bençãos que o Senhor tem 

derramado aí nesse grande campo, entregue a muitos anos aos seus 

paternais cuidados. [C-041 – Carta de pastor] 

 

 Relação assimétrica ascendente: 

(127) Querido papai | Peço-lhe abenção [C-132 – Carta de neta] 

(128) É com o coração partido de saudades que estou escrevendo esta cartinha 

para dar-vos as minhas noticias e obter as suas [C-059 – Carta de fiel] 

 Relação assimétrica descendente: 

(129) Desejo que esta o encontre gozando saúde juntamente a sua familia [C-

107 – Carta de pastor-presidente] 
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Minha hipótese quanto a esse grupo de fatores é a de que o clítico te e o 

possessivo teu são mais recorrentes nas cartas de relações simétricas e nas de relações 

simétricas descendentes, devido ao traço de intimidade (solidariedade) ou ao indicativo de 

inferioridade do interlocutor. 

 

4.3.2.3.4 Gênero do remetente  

 

Este foi mais um grupo de fatores controlado nas rodadas “te” vs. “lhe” e “teu” vs. 

“seu”, com a hipótese de que as mulheres teriam usado mais a forma t (te, teu) do que os 

homens em suas cartas, conforme o pensamento de Labov (2001), que diz que as mulheres 

são mais conservadoras do que os homens empregando mais comumente as formas prescritas, 

que, no caso do tratamento ao interlocutor, seriam as formas da P2 canônica (formas t).   Esse 

grupo de fatores foi testado em algumas pesquisas sobre essas mesmas variações com amostra 

de língua escrita (ARAÚJO, 2014; SOUZA, 2014; LUCENA, 2016; ARAÚJO, 

CARVALHO, 2017) e com amostras de fala (ARDUIN, 2005; ALMEIDA, 2009).   

Eis alguns exemplos de clíticos e possessivos com valor de P2 por gênero do 

remetente: 

 Remetentes femininos: 

(130) e todos os teus sobrinhos te saúdam pedindo a tua bençam [C-043] 

(131) É com o coração partido de saudades que estou escrevendo esta 

cartinha para dar-vos as minhas noticias e obter as suas [C-059] 

 Remetentes masculinos: 

(132) a Nazare tem vontade de ti conhece tanto o irmão como os teus. [C-

069] 

(133) É com imensa satisfação que te escrevo estas veixadas linhas para 

dizer-te que recebi a sua amorosa cartinha [C-043] 

 

4.4  Considerações sobre o tempo nesta pesquisa 

 

Embora o tempo em si não atue como condicionador de variações linguísticas, 

essas se desenvolvem ao longo do tempo, e esse percurso é de interesse da Sociolinguística 

histórica (CONDE SILVESTRE, 2007, p. 33), pois permite ampliar a compreensão de 

mudanças em progresso e assim aprofundar-se na teoria geral da mudança linguística.  



161 
 

Apesar disso, Nevalainen e Raumolin-Brunberg (2003, p. 56-57) admitem que a 

temporização acurada das mudanças linguísticas não tem sido uma questão central na 

Linguística Histórica. Para eles, não é fácil achar publicações que se concentrem no aspecto 

temporal da mudança, como temporização, percentual de mudança e curva em S, embora 

abundem estudos diacrônicos sobre mudança linguística ao longo do tempo. 

Pesquisas em Sociolinguística histórica com dados de períodos diferentes 

costumam comparar o percurso do fenômeno estudado nesses diferentes períodos. Rumeu 

(2013) analisou o uso das formas tu e você como sujeito em cartas do século XIX e do século 

XX. Souza (2014) também analisou cartas para verificar o uso das formas acusativas de 2ª 

pessoa do singular em cartas cariocas ao longo de 100 anos e dividiu sua amostra em quatro 

períodos de 25 anos. 

Nesta pesquisa, porém, optou-se por não considerar o tempo como um grupo de 

fatores, mas sim por considerar o período compreendido pela amostra de cartas (1940 a 1986) 

como uma mesma sincronia do português brasileiro, portanto sem dividi-lo em períodos 

menores e compará-los entre si. A configuração da amostra tornaria frágil uma análise 

tomando-se o tempo como um grupo de fatores, tanto porque alguns remetentes escreveram 

cartas ao longo de todo o período, enquanto outros escreveram só uma carta, quanto porque o 

espaço de tempo não é amplo o suficiente para que seja dividido em sincronias menores. Não 

se trata de um estudo com cartas de gerações sucessivas, como o de Rumeu (2013), nem com 

cartas ao longo de um século inteiro, como o de Souza (2014). Trata-se de um estudo com 

cartas para um mesmo destinatário ao longo de quatro décadas, cujos remetentes tinham em 

comum o fato de pertencerem a uma comunidade de prática que se expandia pelo Brasil 

durante a escrita de tais cartas. 

Há de se ressaltar que Sociolinguística histórica não é necessariamente 

Sociolinguística diacrônica. Em outras palavras, o que interessa à Sociolinguística histórica é 

estudar a variação linguística no passado, através dos documentos escritos remanescentes 

(ROSA, 2015; MIRALLES, 2003), e esse estudo pode ser feito sob dois vieses: o sincrônico e 

o diacrônico. Assim explica Miralles (2003): 

 

Baseando-se nesses princípios de mudança de linguagem, a Sociolinguística 

histórica é capaz de abordar a linguagem do passado a partir de duas perspectivas. 

Se assume uma perspectiva sincrônica, observará a variação como um possível 

modelo de mudança linguística, verificando se as variáveis eram anteriormente 

estáveis ou não. Se, por outro lado, aborda a variação de um ponto de vista 

diacrônico, tanto a variação quanto a mudança podem ser investigadas graças às 

variáveis instáveis registradas nas diferentes seções sincrônicas. Desenvolvendo esta 

linha de pensamento, Labov concluiu que a análise da situação linguística atual 
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poderia servir para explicar qual era a situação no passado, e vice-versa, a situação 

linguística no passado poderia nos ajudar a entender o atual.
93

 

 

A própria Suzanne Romaine, considerada a fundadora da Sociolinguística 

histórica, desenvolveu um trabalho sobre variação linguística no passado com um viés 

sincrônico, sem, portanto, usar o tempo como grupo de fatores. A pesquisa de Romaine 

(1980) investigava os processos de variação do marcador relativo no escocês medieval e se 

baseava numa amostra de textos situados entre 1530 e 1550, ou seja, uma sincronia passada.  

No Brasil, o já mencionado trabalho de Marcotulio (2010) mostra que o 

tratamento ao interlocutor já apresentava variação a partir de uma amostra de textos situada 

entre 1769 e 1776. 

Montgomery (2007) argumenta que o pesquisador em Sociolinguística histórica 

leve em conta algumas dimensões ao constituir seu corpus, e uma dessas dimensões é a 

temporal (sendo as demais a textual, a social, a espacial e representacional). Para ele, o 

pesquisador precisa obter informações acerca da data de produção dos textos e saber a qual 

período da história da língua eles pertencem. 

 

Nos próximos dois capítulos, faço a análise do uso das formas com valor de P2 

nas cartas dos evangélicos membros da Assembleia de Deus do século passado. Conforme 

expliquei na seção anterior, a análise será feita em dois capítulos, conforme o enfoque 

metodológico adotado: no primeiro, nos moldes da Sociolinguística histórica e com base na 

chamada Teoria do Poder e da Solidariedade (BROWN; GILMAN, 1960), apresento os 

resultados por grupo de remetentes, conforme sua relação com o destinatário; no segundo, de 

orientação laboviana, mostro os resultados da variação entre as formas com valor de P2 em 

todas as cartas, considerando-se apenas as que desempenham a mesma função sintática e que 

apresentam mais variabilidade na amostra.  

No primeiro capítulo de análise, portanto, o enfoque é dado no aspecto social e, 

para isso, são levados em conta tanto a relação existente entre os remetentes e o destinatário 

quanto o contexto social em que a carta foi produzida, podendo às vezes considerar também o 

estilo individual do autor.  Serão dados os resultados absolutos e em percentuais com o 

                                                           
93 No original: “Basing itself on these principles of language change, historical sociolinguistics is able to approach the 

language of the past from two perspectives. If it assumes a synchronic perspective, it will observe variation as a 
possible model of language change, previously checking on whether the variables are stable or not. If, on the other 
hand, it approaches the variation from a diachronic point of view, both variation and change can be investigated 
thanks to the unstable variables recorded in the different synchronic sections. Developing this line of thinking, 
Labov concluded that the analysis of the current linguistic situation could serve to explain what was the situation in 
the past - and vice versa, the linguistic situation in the past could help us to understand the current one.” 
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objetivo de identificar, baseando-se em Brown e Gilman (1960), quais formas codificam a 

dimensão T (solidariedade) e quais codificam a dimensão V (poder), se há variação nessa 

codificação (o que corresponderia ao “sistema em conflito” nos termos de Brown e Gilman) 

ou se ela se dá de forma normatizada e invariável (o que corresponderia ao “sistema em 

equilíbrio”). Para isso, são levados em conta a relação entre remetente e destinatário e o status 

dos interlocutores dentro da comunidade de prática à qual pertenciam. Em outras palavras, a 

análise parte da identidade do(s) autor(es) e de sua relação com o interlocutor a fim de 

verificar como se dá a Distinção T/V apresentada por Brown e Gilman (1960) no modo como 

membros de uma mesma comunidade de prática se dirigem a seu interlocutor nas cartas por 

eles produzidas, bem como identificar em cada grupo de cartas o percentual das formas da P2 

canônica — tu, te, ti(go), teu —, que foi a forma T do português por séculos, e ainda o é em 

Portugal e em algumas áreas do Brasil, como já comentado. Por esta razão, a designação 

“forma t”, ou simplesmente “t”(com letra minúscula), durante a análise, se referirá às formas 

da P2 canônica, apenas a fim de simplificar a descrição.  As demais formas com valor de P2 

são referidas como “formas não-t”.  A distinção t e não-t corresponde, em certa medida, à de 

Brown e Gilman (1960), ou seja, T e V. A escolha por aquela denominação durante a análise 

se justifica pelo fato de você, na amostra analisada, ora funcionar como forma T (de 

intimidade ou de tratamento do superior para o inferior), ora como forma V (de formalidade 

ou de tratamento do inferior para o superior), e um dos objetivos da análise é saber quem ou 

que grupos usam a P2 canônica.  

No segundo capítulo de análise, por outro lado, o enfoque é dado no aspecto 

linguístico, sem desconsiderar, no entanto, a influência do social nas escolhas dos autores das 

cartas quanto ao modo de se reportar ao destinatário. Aqui, é analisada a variação entre as 

formas que desempenham a mesma função sintática observando-se os condicionadores 

linguísticos concernentes a cada forma variante. 
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5  O TRATAMENTO AO DESTINATÁRIO:  

     DESCRIÇÃO E ANÁLISE DE ORIENTAÇÃO HISTÓRICA 

 

Neste capítulo, mostrarei os resultados obtidos a partir da distribuição das 

ocorrências de formas que têm o destinatário como referente nas 139
94

 cartas escritas por 

membros da Assembleia de Deus a José Alencar de Macedo, o pastor Zequinha, de 1940 a 

1986.  

A exposição dos resultados retoma as informações dadas no Capítulo 3, em que 

foram apresentados os remetentes ou os grupos de remetentes considerados na análise. 

 

5.1 A semântica do poder e da solidariedade nas cartas ao Pr. José Alencar de Macedo 

 

Esta análise parte da relação existente entre os remetentes e o destinatário 

caracterizada sob três aspectos: quanto à intimidade (relações familiares [ou de intimidade] e 

relações extrafamiliares [ou de não intimidade]), à simetria (relações simétricas e relações 

assimétricas) e à condição do remetente (irmã, cunhado, genro, neta, pastor ou fiel da igreja). 

Ao todo, foram contabilizadas 1.322 ocorrências de formas de se dirigir ao 

destinatário, incluindo verbos com sujeito implícito (nulo) e excluindo os vocativos.  Desse 

total, exatamente 1.000 formas foram não-t, enquanto as 322 restantes foram t, cuja 

distribuição pode ser visualizada na tabela abaixo:  

 

Tab. 1: Frequência de formas t na amostra 

forma função quantidade % 

tu 
suj. pleno 68 21,1 

suj. nulo 14 4,4 

te 
obj. direto 33 10,3 

obj. indireto 66 20,4 

ti(go) compl. prep. 14 4,3 

teu adj. adn. posse 127 39,5 

total 322 100 
FONTE: O autor. 

 

O conjunto não-t com valor de P2 compreende formas provenientes dois 

paradigmas: P3 (ele) e P5 (vós), com a inclusão de você e formas nominais (o irmão, o 

senhor, o amigo etc.). A tabela 2 a seguir mostra a distribuição dessas formas. 

                                                           
94 Além das 139 cartas, completam a amosta mais duas cartas: uma escrita por um homem não evangélico e outra 

escita pelo próprio pastor José Alencar de Macedo. 
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Tab. 2: Frequência de formas não-t na amostra 

forma função quantidade % 

Ø sujeito nulo 256 25,6 

você 

sujeito pleno 91 9,1 

objeto direto 2 0,2 

compl. prep. 20 2,0 

o senhor 

sujeito pleno 13 1,3 

objeto direto 7 0,7 

compl. prep. 23 2,3 

adj. adn. posse 4 0,4 

o irmão 

sujeito pleno 75 7,5 

objeto direto 6 0,6 

compl. prep. 31 3,1 

adj. adn. posse 12 1,2 

o amigo sujeito pleno 3 0,3 

o colega sujeito pleno 1 0,1 

o pastor compl. prep. 2 0,2 

o obj. direto 14 1,4 

lhe 
objeto direto 25 2,5 

objeto indireto 109 10,9 

se obj. direto 1 0,1 

si(go) compl. prep. 11 1,1 

seu adj. adn. posse 226 22,6 

vós sujeito nulo 2 0,2 

vos 
objto direto 14 1,4 

objeto indireto 12 1,2 

convosco compl. prep. 3 0,3 

vosso adj. adn. posse 36 3,6 

vossa excelência sujeito pleno 1 0,1 

total 1.000 100,0 
FONTE: O autor. 

 

Quando contabilizei o sujeito nulo (Ø), considerei apenas a ausência da desinência 

canônica –s (ou –ste) nos verbos, ou seja, o sujeito nulo com valor de P2 compreende as 

formas verbais de 3ª pessoa sem sujeito expresso, a despeito de ocorrer, às vezes, o uso da 

forma tu (explícita) combinada com verbos na 3ª pessoa. Estes, nesses casos, não foram 

contabilizados, pois considerei casos de ocorrências de tu pleno. A concordância verbal não 

foi considerada na amostra, dado o baixíssimo percentual de tu + v. na 3ª pessoa. Como se 

pode ver na tabela acima, há duas ocorrências de sujeito nulo com valor de P2 com um vós 

implícito, inferido a partir da forma verbal. 

Como disse, as formas t (tu, te, ti, teu e verbo na P2) totalizam 322 ocorrências, o 

que corresponde a quase ¼ do total, como mostra o gráfico a seguir: 
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Gráfico 1: Percentual de formas com valor de P2 em todas as cartas da amostra. 

 

FONTE: O autor. 

Esse resultado sugere que a relação estabelecida entre o pastor Zequinha e aqueles 

com quem se correspondia era baseada no princípio do poder. Embora não fosse um homem 

de posses — pelo contrário, levava uma vida muito simples —, várias poderiam ter sido as 

bases do poder atribuído a Zequinha: a posição ocupada por ele na comunidade de prática da 

qual fazia parte, sua idade, sua erudição, sua experiência de vida.   

Em algumas cartas, há referência a alguns desses atributos: 

(134) Você fez assim uma espece de queixa contra os seus velhos estimados 70 e 

poucos anos [...] você ja alcansou aquela tarefa estabelecida regular os 70 

anos bíblico, o que passar dos 70 você bem sabe o que é [C-081] 

(135) o irmão que tem muitas experiências na vida, sabe muito bem que muitas 

vezes somos cercados de tantas angustias, que ficamos sem condição para 

nada [C-129] 

No entanto, o percentual de formas t e não-t na amostra varia conforme a divisão 

que se faz das cartas, como se verá a seguir. 

 

5.2  Formas t/não-t nas relações familiares 

 

Como foi dito no capítulo anterior, a amostra, quanto à intimidade entre remetente 

e destinatário, foi dividida em cartas de relações familiares e cartas de relações 

extrafamiliares. Ao primeiro grupo pertencem as cartas das irmãs, dos cunhados, dos genros e 
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da neta; ao segundo, as dos amigos, dos quais alguns eram pastores e outros eram fiéis 

frequentadores da igreja.  

O gráfico abaixo mostra o percentual de formas que têm o destinatário como 

referente (excluindo-se os vocativos) nas cartas quanto à intimidade (relações familiares e 

relações extrafamiliares): 

 

Gráfico 2: Percentual de formas com valor de P2 por cartas quanto à intimidade. 

 

FONTE: O autor. 

 

Como se percebe, considerando-se apenas o fator intimidade, que toma as cartas 

como sendo de familiares (de sangue ou por meio do matrimônio) ou de não familiares, 

60,1% das ocorrências de formas com valor de P2 se deram em cartas extrafamiliares, o que 

equivale a 795 tokens, enquanto 39,9% (ou 527) foram encontradas em cartas familiares. 

Esses dados revelam apenas que, nas cartas extrafamiliares, houve mais referência 

ao destinatário do que nas cartas familiares, o que decorre do assunto discutido: quando 

predominam os relatos, as notícias, faz-se menos uso das formas com função de P2, uma vez 

que o foco é dado em assuntos que envolvem ou o emissor ou outras pessoas que não o 

receptor (destinatário); quando predominam os pedidos de favor, conselhos e expressões de 

saudade e apreço, então as formas com função de P2 são mais recorrentes, já que o foco está 

no receptor (destinatário).   

De fato, as cartas familiares da amostra apresentaram menos interpelação ao 

destinatário do que as cartas extrafamiliares, em que aparece a maioria dos convites, dos 

pedidos de visita e de favores e das demonstrações de apreço feitos ao pastor Zequinha. Os 

trechos abaixo exemplificam esses assuntos nas cartas extrafamiliares: 
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(136) Sirvo-me da presente para convidar-lhe, e a igreja do Senhor aí, para se 

faser presente no dia 11 de agosto do ano em curso para abrilhantar com a 

sua presença na nossa festa [C-067] 

(137) [...] acho que não poderia de enviar-lhe o meu convite, a fim de que a minha 

alegria seja completa naquêle dia. [...] Espero em Deus, e estou orando 

nêsse sentido, a fim de que nada possa impedir a sua vinda [C-084] 

(138) Irmão Zequinha peço se o irmão puder venha aqui pra nos consolar [C-096] 

(139) O fim desta é pedir-lhe um grande favor alem dos que já me fez [C-065] 

(140) sinto muito não obte uma noticia do sr. isto tem trazido um sentimento, pois 

eu nunca esqueci do meu amado irmão e nem de suas doutrina, quando eu 

mi lembro daquelas horas feliz que pasei ao lado do meu querido pastor isto 

faz correr lagrimas  de meus olhos [...]portanto si ainda gosta de sua irmã 

em Cristo quero resposta desta carta | Já que não lhi vejo quero mendo ver 

sua letra [C-122] 

Convém ressaltar que, tanto nas cartas familiares como nas cartas extrafamiliares, 

há ambos os tipos de relação quanto à simetria. Para Brown e Gilman (1960), entretanto, o 

fato de pertencer à mesma família pode fazer o fator solidariedade emergir, conduzindo as 

escolhas de tratamento entre os interlocutores. 

 As 1.322 ocorrências de t e não-t nas cartas da amostra estão distribuídas, quanto 

ao tipo de relação por intimidade, da seguinte forma: das 527 ocorrências em cartas 

familiares, 179 (34%) são formas da P2 canônica, e 348 (66%) são de outras formas com 

valor de P2. Já nas cartas extrafamiliares, apenas 143 ou 18% são formas da P2 canônica, 

sendo a maioria — 652 (82%) — formas com valor de P2. O gráfico a seguir ilustra esses 

dados: 
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Gráfico 3: Percentual de t e não-t por cartas quanto à intimidade. 

 

FONTE: O autor. 

 

A hipótese levantada a partir da leitura de Brown e Gilman (1960) era a de que, 

nas cartas das relações familiares, predominaria o T, codificado pelas formas t, devido à 

proeminência do fator solidariedade.  

Aparentemente, a hipótese parece não se confirmar, já que as formas não-t 

prevalecem nas cartas familiares. Entretanto, essa conclusão só é válida quando se tomam as 

formas da P2 canônica (t) como as únicas formas T de Brown e Gilman (1960) e quando se 

tomam as cartas familiares de um modo geral, sem analisar seus subtipos (cartas de irmã, de 

cunhado, de genro, de neta). Além disso, é preciso verificar quais formas não-t foram 

empregadas para se dirigir ao destinatário, pois entre elas é possível estabelecer certas 

diferenças de formalidade, o que pode fazer com que umas se aproximem mais da função de T 

do que outras. 

Head (1976), estudando as variedades cultas do português contemporâneo, 

constatou que, no Brasil, há três sistemas de tratamento: T (com o sujeito tu), V (com sujeito 

você) e S (com sujeito o senhor). Segundo o autor, S é deferencial e não íntimo, T e V são 

informais, não deferenciais ou íntimos, mas em cada região estudada predomina uma 

dicotomia semelhante à Distinção T/V de Brown e Gilman (1960): em algumas áreas, a 

distinção é feita com T e S, em outras com V e S. Soares (1980), por sua vez, percebeu que, no 

Ceará, há uma alternância entre T e V nas relações entre íntimos e entre V e S nas relações 

entre não íntimos.  

Por essa razão, convém verificar detalhadamente os usos das formas em análise 

nas cartas de relações familiares a fim de constatar em que medida a recorrência à P2 

canônica se faz diferente em cada grupo de remetente dentro dessas relações.  
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Para isso, as cartas de relações familiares foram divididas em cartas de relações 

simétricas e cartas de relações assimétricas, e cada grupo, por sua vez, dividido conforme a 

aquisição da relação: congênita (desde o nascimento, ou melhor, familiar propriamente dita) 

ou adquirida, no caso, através de matrimônio.  Convém ressaltar que as relações assimétricas 

entre remetentes e destinatário nas cartas familiares da amostra são ascendentes (do inferior 

para o superior). O esquema abaixo ilustra o exposto: 

 

Fig. 21: Esquema da divisão das cartas familiares da amostra. 

 

FONTE: O autor. 

 

Contando-se apenas as ocorrências de t nas relações familiares, temos o seguinte 

resultado: 

 

Tab. 3: Ocorrências de formas da P2 canônica em cartas familiares por tipo de relação 

relação ocorrências % 

simétrica 175/179 97,8 

assimétrica     4/179  2,2 
FONTE: O autor. 

 

Como se pode verificar, das 97,8% das 179 ocorrências de t (P2 canônica) em 

cartas familiares se deram nas cartas de relação simétrica, isto é, nas cartas de irmãs e nas 

cartas de cunhados.  Este dado corrobora a Teoria do Poder e da Solidariedade de Brown e 

Gilman (1960), pois, nas relações familiares simétricas, predomina o fator solidariedade, 

instituída tanto no plano da intimidade quanto no plano da simetria, não havendo, portanto, 

nenhuma diferença de poder entre os interlocutores. Nessas condições, segundo os autores, T 

emerge como a principal forma de tratamento usada — “T de intimidade” (BROWN, 

GILMAN, 1960, p. 257).  
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Resta saber onde, nas cartas familiares de relação simétrica, se concentra a maior 

quantidade de t — naquelas escritas pelas irmãs ou nas escritas pelos cunhados.  É o que será 

mostrado nas subseções a seguir. 

 

5.2.1  As cartas das irmãs  

 

Como comentei no Capítulo 3, há cartas de duas irmãs de sangue do pastor José 

Alencar de Macedo na amostra, Ernestina e Iracema, sendo cinco cartas de uma e seis cartas 

de outra.  

 

5.2.1.1 As cartas de Ernestina: o predomínio do ‘tu’ 

 

As cartas remanescentes de Ernestina são breves, ocupando cada uma apenas um 

lado de uma folha de papel. Muito religiosa, ela costumava reafirmar, em sua correspondência 

com o irmão, sua fé evangélica: 

(141) a mezes recebi uma carta tua na qual recordas os teus esforços no trabalho 

do Senhor, sei que quando chegares na prezença do Senhor levando os 

molhos, lá terás a corôa de justissa que o justo juiz nos dará pelos os nossos 

esforsos e fidelidade aqui nesta vida, grassas a Deus, eu ainda estou 

buscando o Senhor, estou cardíaca, mas estou alegre com o meu Deus, que 

tem me guardado deste mundo de mizerias. [C-095] 

(142) o crente fiel jamais esquesse as o grande amor de Deus para com nosco e 

suas bensãos dermada em nossa vida [C-102] 

(143) o Senhor Jesus tem me dado vitoria nas minhas nessecidades, nas minhas 

aflições [C-135] 

 

De forma sucinta, dava notícia dos acontecimentos mais relevantes de interesse do 

destinatário: 

(144) só posso ir para o Ceará no mez de Maio em diante pois o fatôr dinheiro 

ainda não dá [...] mais se deus quizer eu irei [...] eu depois que recebi tua 

carta ainda não vi o Joca, para poder dar o recado [C-102] 

(145) eu e os meus filhos estamos bem, só uma nora que está muito doente [C-

125] 



172 
 

(146) ganhei passagem para ir a Natal RN ver os meus filhos que moram lá, e irei 

até Quixadá para rever vocês, irei no fim do ano [C-140] 

 

A notícia da morte da outra irmã, Iracema, foi dada ao pastor Zequinha por meio 

de uma carta de Ernestina, a última delas: 

(147) Zeca estou te escrevendo para te dar uma noticia, a Iracema passou para o 

Senhor, ontem foi o sepultamento, estou sentindo muito a separação [...] 

lembranças a todos ai, que a paz do Senhor seja com todos vós, de tua irmã 

a única que ainda está viva. [C-140] 

 

Nas cartas remanescentes de Ernestina, contam-se 45 ocorrências de formas que 

apontam para o destinatário. Destas, 43 — portanto 95,6% — são da P2 canônica. As outras 

duas ocorrências são de você antecedido de preposição:  

(148) eu li uma noticia no mensageiro da paz
95

 a respeito do trabalho em Quixadá 

gostei, mas não falou em você [C-135] 

(149) tenho escrito algumas cartas para você [C-140] 

 

Vale ressaltar que, como informam as cartas de seu marido, desde meados dos 

anos 1940 que Ernestina estava vivendo em São Paulo, área de domínio exclusivo de você 

(SCHERRE et al., 2015), o que pode tê-la levado a empregar esse IP em vez do ti. A forma 

oblíqua preposicionada da P2 só aparece como contigo, que vem de com + tigo, conforme 

Monteiro (2002, p. 70), em três ocorrências, todas na saudação inicial: 

(150) Meu prezado irmão Zeca, a paz de nosso Senhor Jezus Cristo seja contigo 

[C-095] 

(151) Meu querido irmão Zeca a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja contigo 

[C-102] 

(152) Meu querido irmão Zeca, a paz de nosso Senhor seja contigo [C-135] 

 

Como se percebe, as três ocorrências de contigo se dão em uma expressão 

recorrente de saudação inicial usada pela remetente em todas as suas cinco cartas 

remanescentes, alternando apenas com todos d’aí: 

                                                           
95

 Mensageiro da Paz é um jornal publicado pela CPAD (Casa Publicadora das Assembleias de Deus). 
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(153) Meu querido irmão Zeca, a paz de nosso Senhor seja com todos d’aí [C-

125] 

(154) Meu querido irmão, Zeca a paz de nosso Senhor seja com todos d’aí [C-

140] 

 

Excetuando-se as ocorrências de você, as cartas remanescentes de Ernestina 

seriam cartas de t categórico. 

Ernestina nasceu e cresceu no estado do Pará, onde, segundo estudos 

(FERREIRA, 2010; SCHERRE et al., 2015; COSTA, 2016), é alta a frequência de uso das 

formas t para a dimensão T, o que justifica o alto percentual dessas formas em suas cartas, 

como mostra a tabela abaixo: 

 

Tab. 4: Frequência de formas com valor de P2 nas cartas de Ernestina Macedo Andrade 

função forma ocorr./total % 

sujeito pleno ― 0/45 0,0 

sujeito nulo [verbo na P2] 9/45 20,0 

compl. clítico ACUS te 6/45 13,4 

compl. clítico DAT te 6/45 13,4 

compl. prepos. 
contigo 3/45 6,6 

você 2/45 4,4 

adj. adn. poss. teu 
96

 19/45 42,2 

total 45/45 100,0 
FONTE: O autor. 

 

Nota-se, pela tabela, que a remetente não preencheu o sujeito, e todos os casos de 

sujeito nulo são do tu, inferido pela desinências –s:  

(155) a mezes recebi uma carta tua na qual recordas os teus esforços no trabalho 

do Senhor, sei que quando chegares na prezença do Senhor levando os 

molhos, lá terás a corôa de justissa que o justo juiz nos dará pelos os nossos 

esforsos e fidelidade aqui nesta vida [C-095] 

 

Pela desinência Ø das formas imperativas (MONTEIRO, 2002, p. 118): 

(156) Dá minhas lembranças a Maria [C-095] 

(157) ora por ela [C-125] 

(158) diz a ela que eu tenho saudades [C-135] 

                                                           
96 Inclui as flexões de feminino e de plural. 
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E pela desinência –ste (escrita –stes): 

(159) gostei desta última carta que me escrevestes [C-102] 

O emprego de –stes por –ste é comentado por Bagno (2011, p. 752) como um 

caso de hipercorreção: 

Cabe lembrar, também, um fenômeno de hipercorreção que é o emprego de formas 

como tu fizestes, tu amastes, tu partistes com um –s final que correspondia ao IP 

extinto vós. Esse –s final aparece por nítida analogia com todas as demais formas do 

IP de 2ª pessoa em outros tempos e modos: tu fazes, tu fazias, tu farás, tu faças, tu 

fizeres etc.  

 

Quanto ao complemento clítico com valor de P2, o único empregado nas cartas 

remanescentes de Ernestina foi o te, com 12 ocorrências (26,8% das formas), das quais a 

metade tem função acusativa, como em: 

(160) Da tua irmã que não te esquesse [C-095] 

(161) aqui todos os meus filhos estão bons e te saudão [C-140] 

 

E a outra metade, função dativa, de que são exemplos: 

(162) tenho demorado a te escrever dando minhas noticias [C-135] 

(163) Zeca estou te escrevendo para te dar uma noticia [C-140] 

 

Também se nota pela tabela que a forma t mais recorrente foi o possessivo teu (19 

ocorrências, ou 42,2% das formas com valor de P2), como no trecho seguinte: 

(164) a mezes recebi uma carta tua na qual recordas os teus esforços no trabalho 

do Senhor [C-095] 

 

O gráfico abaixo mostra a distribuição das formas analisadas nas cartas de 

Ernestina Macedo Andrade: foram 45 formas, das quais 43 (ou 95,6%) são t e 2 (ou 4,4%) são 

não-t. 
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Gráfico 4: Percentual de t e não-t em cartas de Ernestina Macedo Andrade 

 

FONTE: O autor. 

 

Concluindo a análise das cartas da irmã Ernestina, pode-se dizer que sua relação 

com o pastor Zequinha se baseava na solidariedade, pois o uso de t foi quase categórico. A 

única forma não pertencente ao paradigma da P2 canônica foi você, que se tornou “o 

verdadeiro IP de 2ª pessoa” no português brasileiro (BAGNO, 2011, p. 748). Sendo assim, 

você, nessas cartas, equivale (na visão de Brown e Gilman) a tu, e ambas codificam a 

solidariedade ― dimensão T. 

 

5.2.2.2 As cartas de Iracema: o ‘você’ subentendido no imperativo 

 

As cartas de Iracema diferem um pouco das da irmã, primeiramente por não terem 

o tom religioso presente em todas as cartas analisadas na seção anterior e também por 

exibirem um percentual menor de formas da P2 canônica.  

Diferentemente da irmã, Iracema costumava dispensar a saudação evangélica 

comum entre os membros da AD contendo a expressão “A paz do Senhor”, optando por 

outras fórmulas: 

(165) Querido Zéca | saudações em Jesus [C-004] 

(166) Prezado e querido Zéca eu te escrevo oje com muitas saudades [C-088] 

(167) Prezado Zéca oje estou te escrevendo ... [C-110] 

(168) Prezado e querido Zeca, recebi a tua carta [C-121] 

Mas a saudação evangélica aparece em duas das cartas: 

(169) Caro Zeca apaz do Senhor e sinceros abraços [C-043] 

(170) Meu querido irmão, que apaz do Senhor reine em teu coração [C-117] 
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  Em suas cartas, Iracema mostrava-se mais saudosa do irmão do que Ernestina: 

(171) Prezado e querido Zéca eu te escrevo oje com muitas saudades e recordação 

dos dias que passei ao teu lado [...] não fui te abraçar, mais uma vez por se 

tornar mais doloroso para mim [C-088] 

(172) Zeca eu choro muito com tuas saudades, queria ficar junto de você, para me 

sentir mais forte, confortada [C-110] 

 

Nas seis cartas analisadas de Iracema, contam-se 59 ocorrências de formas que se 

referem ao destinatário. Destas, 41 — portanto 69,5% — são da P2 canônica. Das 18 outras 

formas, 2 são de você após preposição (exatamente como nas cartas de Ernestina): 

(173) queria ficar junto de você, para me sentir mais forte, confortada [C-110] 

(174) um forte abraço para você e um beijo de tua irmã [C-117] 

 

E 2 são do possessivo seu, na mesma carta, na qual alterna com teu: 

(175) querido irmão estou satisfeitíssima pela sua gentileza em nos escrever [...] e 

a sua mocidade, todos moças e rapazes? [...] os teus filhos mais velhos já 

casaram? [...] um saudoso abraço de tua irmã e todos os teus sobrinhos te 

saúdam [C-043] 

 

Ainda na carta C-043, nota-se uma hesitação no uso do possessivo: sua ou tua? A 

inicial da palavra sugere que as letras t e s estão sobrepostas: 

 

Fig. 22: Detalhe de uma carta de Iracema com hesitação na escolha do possessivo 

 

FONTE: O autor. 

 

As outras 14 formas restantes que não fazem parte do paradigma da P2 canônica, 

mas que se referem ao destinatário, são formas verbais de P3 com sujeito implícito, das quais 

13 são verbos no imperativo, como nos trechos abaixo: 

(176) Recomende-me a todos, abrace Mariinha e abençoe meus sobrinhos [C-004] 



177 
 

(177) Diga a Mariinha que eu não esquesso dela [...] Zeca ore muito por mim [...] 

diga na igreja que eu pesso as orações e recomende-me a todos os irmãos 

[C-110] 

 

A remetente, portanto, usava o imperativo singular de forma variada, pois, em 

algumas cartas, aparecem as formas verbais próprias do imperativo da P2 canônica, como a 

seguir: 

(178) Zeca o tio Chiquinho ainda é vivo? da-me algumas notícias [...] Abraça 

Mariinha por mim e abençoa todos os meus subrinhos. [C-052] 

 

A única forma de P3 com valor de P2 que não é um imperativo nas cartas de 

Iracema e que apresenta o sujeito implícito é a que aparece no trecho abaixo: 

(179) Teve noticias do irmão Artur? ou já dorme em paz? [C-110] 

Vale relembrar, como já disse antes, que ocorrências de verbos na 3ª pessoa sem 

sujeito explícito foram contabilizadas como dados de forma não-t.  

A distribuição de t nas cartas de Iracema pode ser visualizada na tabela abaixo: 

 

Tab. 5: Frequência de formas com valor de P2 nas cartas de Iracema Macedo Arlindo 

função forma ocorr./total % 

sujeito pleno tu 1/59 1,7 

sujeito nulo 
[verbo na P2] 7/59 11,8 

[verbo na P3] 14/59 23,7 

compl. clítico ACUS te 6/59 10,2 

compl. clítico DAT te 6/59 10,2 

compl. prepos. você 2/59 3,4 

adj. adn. poss. 
teu 21/59 35,6 

seu 2/59 3,4 

total 59/59 100,0 
FONTE: O autor. 

 

Como se depreende da tabela, nas cartas de Iracema, verifica-se uma ocorrência 

de sujeito preenchido por tu: 

(180) Tu perguntas pela mamãe? ela está no Rio de Janeiro [C-004] 

 

E quatro ocorrências de sujeito nulo indicado pelas desinências –s: 

(181) Zeca a muito que te escrevo e não me respondes. Naturalmente, não 

recebes. [C-004] 
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(182) ore por mim e peças orações [C-117] 

(183) fiquei muito alegre, em ter as tuas notícias, que vaes bem e com saude [C-

121] 

 

Por coincidência, Iracema empregou a mesma quantidade de te que Ernestina 

(12), e também fez uso igualitário desse pronome quanto à função sintática: 6 no acusativo e 6 

no dativo. Os trechos abaixo ilustram esses usos: 

(184) e todos os teus sobrinhos te saúdam pedindo a tua bençam. Tu irmã que 

sempre te tem em lembranca [C-043] 

(185) Prezado Zeca oje estou te escrevendo para matar um pouco as saudades [...] 

quero te pedir se possivel for a copia daquele ino [C-110] 

 

Quanto ao possessivo teu, Iracema usou-o de forma semicategórica (21/23, ou 

91,3%), enquanto Ernestina o usou de forma categórica.  

O gráfico abaixo ilustra o percentual de t e de não-t nas cartas de Iracema a 

Zequinha: de um total de 59 formas comvalor de P2, 41 são formas t (69,5%) e 18 são formas 

não-t (30,5%). 

 

Gráfico 5: Percentual de t e não-t em cartas de Iracema Macedo Arlindo 

 

FONTE: O autor. 

 

Considerando-se, conforme Brown e Gilman (1960, p. 258), que a relação entre 

irmãos é solidária e simétrica, pois “se A tem os mesmos pais de B, B tem os mesmos pais de 

A. Solidariedade é o nome que damos para o relacionamento comum e a solidariedade é 
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simétrica”
97

, então as formas usadas pelas irmãs no tratamento ao destinatário têm função T, 

codificadas principalmente por t e alguns casos de você e do possessivo seu. 

As cartas das duas irmãs, conforme a Teoria do Poder e da Solidariedade de 

Brown e Gilman (1960), revelam que, na dimensão T, foram usados você e t (tu, te, teu etc.), 

com predomínio deste — 95,6% nas cartas de Ernestina e 69,5% nas cartas de Iracema.  

Como t sempre esteve associado à familiaridade e à intimidade, o que se pode concluir sobre a 

relação entre o pastor Zequinha e suas irmãs, a partir do uso das formas com valor de P2, é 

que, apesar dos longos anos de distância que lhes foram impostos pelas adversidades da vida, 

permaneceu a solidariedade, expressa na frequência da troca de cartas e nas demonstrações de 

carinho e saudades.  

A seguir, serão examinadas as missivas do segundo bloco das relações familiares 

simétricas, que são as cartas de cunhado, cuja simetria tem outras bases, uma vez que os 

interlocutores não tinham em comum os mesmos pais, mas desempenhavam a mesma 

atividade e tinham a mesma faixa etária.  

 

5.2.2 As cartas dos cunhados 

 

Como mostrei no Capítulo 3, o pastor José Alencar de Macedo teve dois 

cunhados: Juvenal Roque de Andrade e João Arlindo da Silva. O primeiro foi casado com 

duas irmãs de Zequinha (primeiramente com Etelvina e, depois de viúvo, com Ernestina); o 

outro era o marido de Iracema. Ambos foram pastores da Assembleia de Deus. 

 

5.2.2.1 As cartas de Juvenal Roque de Andrade: do ‘tu’ ao ‘vós’  

 

De Juvenal Roque de Andrade, restam apenas quatro cartas sob a custódia de D. 

Elizabeth de Alencar: uma de 1940, outra de 1947, outra de 1953 e outra de 1966.  São cartas 

breves, datilografadas, marcadas por um estilo poético — como em (186) — e, às vezes, 

mordaz, como no trecho abaixo: 

(186) O que me perguntas, concernente a os estudos, fui-me bem, porque não 

houve, foi a primeira convenção, que assisti, que não houve estudos, o 

tempo foi somente para discursões, que não deu resultado, eu pensei que os 

Ilmos Pastores Paulistas soubecem organisar uma convenção [C-010] 

                                                           
97 No original: “If A has the same parents as B, B has the same parents as A. Solidarity is the name we give 

to the general relationship and solidarity is symmetrical.” (Tradução minha) 
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Em suas cartas, contam-se 53 ocorrências de formas referentes ao destinatário, das 

quais 41 (77,4%) são não-t, incluindo cinco verbos de P3 com valor de P2: 

(187) Merecomende a todos os amados amgs e irmãos [C-002] 

(188) alguma coisa que tu tens, deveria entregar a uma pessoa, por meio de um 

contrato [C-010] 

(189) Deixe que êles desejam domínio [...]  Desculpe em ter lhe tomado o tempo 

[...]  a ceite os meus sinceros comprimento. [C-075] 

 

Há também uma ocorrência de tu seguido de verbo na P3: 

(190) tu deveria, sahir e passar uns tempos fora [C-010] 

 

Dentre as formas não-t, Roque emprega a antiga P5 com valor de P2:  

(191) Omeu ardente desejo, é, que esta vos emcontre gosando amais perfeita 

saude, juntamente com todos de nossa familia. [C-002] 

(192) Prezado irmão: José Alencar de Macedo. | Apaz do Senhor seja convosco.  

Dou em meu poder vossa carta de 1 de  Dezembro, aqual respondo-vos. [...] 

Eu vos digo que futuramente, concernente as viuvas [C-010] 

 

E com seu valor próprio: 

(193) Apaz do Senhor seja com todos vós, que amaes o Senhor e sua vinda, e o 

seu reino, e, que agraça do Senhor seja multiplicada em vossos coraçãoes. 

[...] aminha alma gemme dentro de mim, com o desejo, de vos ver [C-002] 

 

As formas com valor de P2, isto é, com referência ao destinatário, estão 

distribuídas por função sintática na tabela abaixo:  
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Tab. 6: Frequência de formas com valor de P2 nas cartas de Juvenal Roque de Andrade 

função forma ocorr./total % 

sujeito pleno 
tu 6/53 11,3 

você 4/53 7,5 

sujeito nulo 
[verbo na P2] 1/53 1,9 

[verbo na P3] 5/53 9,4 

compl. clítico ACUS 

te 1/53 1,9 

lhe 5/53 9,4 

o 1/53 1,9 

vos 2/53 3,8 

compl. clítico DAT 
lhe 9/53 17,0 

vos 2/53 3,8 

compl. prepos. 
você 1/53 1,9 

convosco 2/53 3,8 

adj. adn. poss. 

teu 4/53 7,5 

seu 7/53 13,2 

vosso 3/53 5,8 

total 53/53 100,0 
FONTE: O autor. 

 

Excetuando-se os vocativos, duas são as formas explícitas usadas por Andrade 

para tratar Zequinha: tu e você.  A primeira ocorre 6 vezes, com concordância em 5 delas: 

(194) No sentido em [que] tu falas, concernente os teus sofrimentos, eu sei 

perfeitamente, pois, também sofri, não tanto quanto tu tens sofrido porque na 

verdade tu teem estado mais tempo ahi, do que eu estive [...] alguma coisa 

que tu tens [...] Só assim tu poderás ter um descanso [C-010] 

 

E sem concordância em uma: 

(195) tu deveria, sahir e passar uns tempos fora [C-010] 

 

O tu também aparece de forma implícita em um trecho: 

(196) O que me perguntas, concernente a os estudos, fui-me bem [C-010] 

 

É possível, com base em Scherre et al. (2015) e Costa (2016), justificar esse alto 

uso de tu, sobretudo com concordância, nas cartas do pastor Andrade pelo fato de ele ter 

nascido e se criado no Pará, área de predomínio do tu, de onde só saiu após seus trinta e 

poucos anos, quando o trabalho na AD transformou sua vida.  
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Você ocorre cinco vezes, 4 na função de sujeito: 

(197) você é meu primeiro companheiro, nas lutas [...] conforme você fala em sua 

missiva [...] eu sou sabedor a muito tempo, que você ler as cartas que eu a 

escrevo [...] você sabe perfeitamente, que a mulher, não sabe se apartar do 

homem quando tem amôr a este. [C-075] 

 

E uma na função de complemento preposicionado: 

(198) para mim para você, para todos os que são postos pelo o Senhor, em seu 

ministerio, o que temos ouvido é o suficiente. [C-075] 

 

Quanto ao clítico, Andrade fez uso variado: te (1), o (1), vos (4) e lhe (14).  

Te só aparece uma vez e tem função acusativa, assim como o: 

(199) Oxalá! que o desejo árdorosso de minha alma, sequiosa em ver-te! possa em 

breve ser consolada [C-002] 

(200) pois o considero, pessôa de minha maior intimidade [C-075] 

 

Vos ocorre 4 vezes: 2 como dativo, em (92), e 2 como acusativo, em  (93) e em: 

(201) Prezado irmão: José Alencar de Macedo | Estimo que esta vos encontre em 

gôso, de saude [C-027] 

 

Lhe, por sua vez, é a forma preferida, ocorrendo 14 vezes, das quais 9 têm função 

dativa, como em: 

(202) todos lhe pedem a bençãm [C-002] 

(203) Eu não queria, lhe escrever, sem mandar o retrato de seu pai [...] Desejamo-

lhe Bôas festas [C-010] 

(204) breve lhe escreverei melhor [C-027]  

 

E 5 têm função acusativa: 

(205) assim como Deus lhe levantou para trabalhar ahi [...] digo isto não para lhe 

militrar
98

 [C-010] 

                                                           
98 Melindrar, ou seja, “magoar, suscetibilizar” (FERREIRA, 2010, p. 1370) 
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(206) o que houve foi falta de concideração, e de espírito cristão, em lhe julgarem 

[...] e não seria nada de mais, se a Igreja em Fortaleza, lhe chama-se para 

pastoria-la [...] A sua querida irmã Ernestina lhe espera [C-075] 

 

Variado também foi o uso do possessivo: seu (7), teu (4) e vosso (3). 

São exemplos de seu, o mais usado: 

(207) Eu não queria, lhe escrever, sem mandar o retrato de seu pai [...] Do seu 

irmão sempre amigo [C-010] 

(208) Hontem tive a honra, de receber a sua missiva [...]Para mim é grande 

satisfação quando recebo cartas sua [C-075] 

 

Teu aparece em: 

(209) Pesso as tuas orações, em nosso favor [C-002] 

(210) No sentido em [que] tu falas, concernente os teus sofrimentos, eu sei 

perfeitamente, pois, também sofri [...] talvez seja bom para tua saude [C-

010] 

 

Vosso, com valor de P2, aparece em: 

(211) Dou em meu poder vossa carta de 1 de  Dezembro [...] e para todos de v. 

familia [C-010] 

(212) Vosso irmão em Cristo [C-027] 

 

O gráfico a seguir apresenta as formas t e não-t nas cartas do cunhado pastor 

Juvenal Roque de Andrade: foram 53 formas com referência ao destinatário, das quais a 

maioria (41 ou 77,4%) são formas não-t e 12 (22,6%) são formas t. 
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Gráfico 6: Percentual de t e não-t em cartas de Juvenal Roque de Andrade 

 

FONTE: O autor. 

 

Juvenal Roque de Andrade, apesar de mais velho, tanto na idade, quanto no ofício 

de pastor, e mais viajado, portanto com mais experiências acerca do trabalho em regiões de 

difícil acesso (como a que ele descreve na carta [C-010], quando estava na Amazônia), 

poderia nutrir algum sentimento de superioridade em relação ao cunhado que optou por se 

fixar numa cidade do interior cearense. Em tais condições, poderia ter evitado formas da P2 

canônica para não expressar solidariedade (dimensão T), mas preferiu a mescla de 

paradigmas. O pastor deu preferência às formas não-t, empregando inclusive aquelas 

associadas à formalidade, como vos e vosso, o que possivelmente se explique por seu estilo ao 

escrever, caracterizado pela linguagem figurada e por um vocabulário mais erudito, como 

“longincous” (por “longínquo”), “árdorosso” (por “ardoroso”), “alma sequiosa” [C-002]; 

“concernente”, “prover” (por “prouver”) [C-010]; “missiva”, “galardão” [C-075]  

Porém, considerando-se a amizade antiga e a intimidade confessa pelo próprio 

Andrade em carta, constata-se que a relação entre os cunhados era pautada na solidariedade, 

sendo tu, te, teu e você, lhe, seu as formas que expressam essa semântica, usados de maneira 

variável. As demais formas (o, vos, vosso, convosco) se explicam pelo estilo do próprio 

missivista, muito apegado ao preciosismo na linguagem. 
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5.2.2.2  As cartas de João Arlindo da Silva: o predomínio de ‘você’  

 

O outro cunhado do pastor Zequinha, João Arlindo da Silva, escreveu-lhe cartas 

bastante longas, estendendo-se por duas ou três folhas de papel, frente e verso. As menos 

longas são datilografadas, e em todas se verifica o tom nostálgico e bem-humorado com que 

ele tratava de assuntos antigos e novos. Em uma delas, na C-081, ele comenta seu próprio 

estilo: “embora que na minha caneta não tenha um pequeno vislumbre de erudição. A minha 

caneta é assim uma espece de chá mate Leão que já vem queimado”.  

Em suas 21 cartas remanescentes, contam-se 317 ocorrências de formas dêiticas 

de segunda pessoa, das quais 238 (75,1%) são de formas não-t. Nestas 238, você aparece de 

forma explícita 83 vezes como sujeito, 2 vezes como objeto direto e 14 vezes como 

complemento preposicionado. Seguem exemplos: 

(215) Zeca você fez lembrar aquela consagração que o Juvito fez sobre mim, você 

bem sabe [...] se você ainda tocar em assuntos desta naturesa [C-082] 

(216) Zeca eu e dona Iracema queremos saudar você e toda a casa de tua família 

[C-116] 

(217) A D. Iracema lhe envia um abraço e muitas lembranças para você [C-080] 

(218) Zeca quero compreender que estou em dividado com você [C-138]  

 

As formas imperativas de P3 foram consideradas como tendo um você implícito, 

dado que há uma ocorrência de imperativo com esse IP explícito: 

(219) Veja você, se você podesse reunir matematicamente certo, todas as 

pregações que você já fez [C-081] 

 

São, portanto, exemplos de imperativos com você implícito: 

(220) Aceite um saudoso abraço do seu cunhado e irmão em Christo Jesus [C-

006] 

(221) caso você tenha uma oportunidade faça-me este favor [C-050] 

 

Somando-se todos os casos de você (implícito e explícito), têm-se 148 

ocorrências, o que equivale a 62% das formas não-t, e a 46,6% de todas as 317 formas.  

Apesar do uso elevado de você, tu também apareceu de forma considerável: 5 

vezes como sujeito pleno e 28 vezes como sujeito nulo.  

Nas 5 ocorrências como sujeito pleno, tu apareceu sem concordância em duas: 
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(222) mas fiquei quaze pasmado em tu declarar que não tens recebido carta nossa 

[C-003] 

(223) Espero que tú nos escreva [C-015] 

 

As demais são: 

(224) espero que tú vaes ficar alegre com esta recordação [C-006] 

(225) tú não podes mais levar esta carga, escolhe outros maioraes [C-081] 

(226) mas fica tu sabendo que nós temos passado pelo o pente fino [C-116] 

 

Em (226), há concordância, apesar da ausência da desinência –s, pois o verbo se 

encontra no imperativo, que, para a P2, se constitui apenas do tema (MONTEIRO, 2002, p. 

118). 

Devido à ocorrência de “fica tu”, as demais formas imperativas constituídas 

apenas do tema foram consideradas formas da P2 canônica. Eis outros exemplos: 

(227) procura sem perda de tempo em ires fazer uma visita ao meu povo e, alem 

de fazeres a estatística, prega o evangelho para eles [C-051] 

(228) pede ao José A. o endereço bem explicado, e manda-me [C-042] 

 

Apenas o verbo querer aparece com o imperativo afirmativo na forma do 

imperativo negativo, ou seja, com –s, constituindo a locução “queiras aceitar”, usada 6 vezes 

na seção de despedida. Um exemplo: 

(229) Queiras aceitar o meu saudoso e grande abraço do irmão e companheiro [C-

116] 

 

Desse modo, assim como se verifica variação no preenchimento do sujeito (ora 

com tu, ora com você) nas cartas de João Arlindo, também se verifica variação no imperativo 

afirmativo, como mostra este supertoken
99

: 

(230) peça ao José Arlindo o endereço do Paulino, pois eu procurei o Paulino e 

não encontrei, pede ao José A. o endereço bem explicado, e manda-me [C-

042] 

 

João Arlindo preferiu as formas originalmente de P3 às formas da P2 canônica 

também com os clíticos e com os possessivos. 

                                                           
99 Supertoken é a alternânica de duas ou mais variantes pela mesma pessoa no mesmo recorte de sua fala/escrita 

(TAGLIAMONTE, 2006)  
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Lhe aparece 24 vezes, mas em apenas 1 tem função acusativa: 

(231) todos nós lhe saudamos em nome do Senhor Jesus [C-001] 

 

Nas demais, a função é aquela abonada nas gramáticas (cf. ROCHA LIMA, 2012 

[1975], p. 387), ou seja, a de objeto indireto (função dativa): 

(232) Iracema vai lhe escrever algumas cousas [C-001] 

 

Nesta ocorrência, lhe aparece como adjunto adnominal equivalendo a seu 

(HAUY, 2014, p. 669), embora o possessivo também seja usado (pleonasmo). 

(233) Eu quero compreender que seja motivos financeiros que ainda lhe preocupa 

a sua sobrevivência [C-138] 

 

O possessivo seu aparece 54 vezes, o que equivale a 69,6% dos possessivos em 

suas cartas. Eis alguns exemplos: 

 

(234) Aceite um saudoso abraço do seu cunhado e irmão em Christo Jesus [C-

006] 

(235) Acuso que recebi sua cartinha [...] Iracema envia muitas lembranças para 

sua esposa [C-017] 

 

Já vosso com valor de P2 aparece 2 vezes: 

(236) Do vosso irmão e cunhado [C-003] 

(237) fiquei satisfeito em ter uma noticia vossa e saber que estaes bem [C-051] 

 

Na seção de exórdio da carta (SILVA, 2002, p. 140), mais exatamente na 

saudação inicial, João Arlindo costumava usar o IP consigo (8 ocorrências) de forma não 

reflexiva, como em: 

(238) Zeca, a paz do Senhor Jesus seja com sigo e toda a sua familia [...] a graça 

do Senhor Jesus seja com sigo [C-001] 

(239) Prezado irmão Zeca apaz seja consigo e todos de sua famila [C-043] 

 

Como demonstra Monteiro (2002, p. 70), consigo equivale a si após a preposição 

com. De acordo com Hauy (2014, p. 678), “si e consigo são pronomes essencialmente 

reflexivos; seu emprego só será adequado quando se referirem ao próprio sujeito”.  Mais 
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adiante (p. 679), a autora comenta: “Dado o caráter essencialmente reflexivo de si e consigo, 

desabonam-se, pois, no Brasil, construções como: Queremos falar consigo! (por ‘com você’) | 

Trouxe um presente para si. (por ‘para você’)”.  

Todavia, em Portugal, o uso de si e consigo como forma dêitica não reflexiva é 

bastante comum, como explica Lobo (2013) 

 

Para além de ter um funcionamento reflexo, como em O Rui não confia em si 

(próprio), a forma pronominal si tem a particularidade de poder funcionar também 

como um pronome dêitico remetendo para uma segunda pessoa de cerimônia (você), 

como em O João gosta muito de si, Sr. Pedro ou Apresente-se, fale de si. (LOBO, 

2013, p. 2.220) 

 

Entende-se, com base em Lobo (2013), que João Arlindo tenha usado consigo 

como uma forma V, associada a um você cerimonioso. Como tal emprego só aparece na 

saudação inicial e na despedida, pode ser que se deva à tradição discursiva (KABATEK, 

2006). Porém, como aparece no corpo de uma carta de outro remetente (além de aparecer na 

saudação inicial da carta de um terceiro), pode ser que o uso de consigo equivalendo a “com 

você” fosse comum entre os membros da comunidade evangélica brasileira no século XX.   

Said Ali (2006 [1975]) comenta sobre esse uso não reflexivo de si e consigo: 

 

Se no trato com pessoa que merece nossa amizade hesitamos entre você e o Senhor 

(sic), valem-nos sempre os pronomes indiferentes lhe, o, seu, etc. [...] Falta resolver 

o problema do complemento regido de preposição. Em Portugal, tomou-se para este 

efeito o reflexivo si de 3ª pessoa. Falávamos de si, é um presente para si, ofendem a 

pureza gramatical, mas dão a entender a intenção de ser amável, de agradar sem 

excesso de cerimônia nem abuso de familiaridade. [...] É maneira de dialogar mais 

usada em Portugal do que nós.  (SAID ALI, 2006, p. 113) 

 

Pelo que se percebe da leitura desse trecho, Said Ali admite a ocorrência, no 

português brasileiro, das formas reflexivas si e consigo como não reflexivas num contexto em 

que não se quer tratar o interlocutor nem com excesso de intimidade, nem com excesso de 

formalidade, porém esse uso não é tão comum por aqui.  

Em uma única vez, nas cartas remanescentes de João Arlindo, ele trata o cunhado 

por uma forma nominal: o amigo, já mostrado em (43), aqui repetido: 

(240) Caro irmão Zeca compreendo pelas suas cartas que o amigo não quer se 

conformar com minha retirada para o Sul do País [C-017] 
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Sobre esse uso, Said Ali (2006 [1975], p. 113) comenta: “Não menos delicado, 

porém de campo de ação mais restrito, é o tratamento de o amigo, o caro amigo, que em geral 

não se toma ao pé da letra”. 

 

Quanto às formas t nas cartas de João Arlindo, foram 79 as ocorrências (24,9% de 

todas as formas usadas para o destinatário, excetuando-se os vocativos).  

O uso do tu implícito se deu 28 vezes, das quais são exemplos: 

(241) que sejas muito feliz e próspero em toda a tua vida e caminho [C-001] 

(242) procura sem perda de tempo em ires fazer uma visita ao meu povo e, alem 

de fazeres a estatística, prega o evangelho para eles [C-051] 

 

Entre as ocorrências do sujeito nulo, encontra-se uma que registra a assimilação 

sofrida na DNP –ste, do pretérito perfeito do indicativo, comentada em Soares (1980, p. 86) e 

em Bagno (2011, p. 751):  

(243) mande dizer o preço da despesa que fizesse com sertidão e pagar tiei  [C-

015] 

 

A desinência sem assimilação, no entanto, aparece em: 

(244) o que é feito e em que se tornou os Cambés, aproveitaste algum deles ou são 

eternamente manequista? [C-051] 

 

Quanto ao clítico te, João Arlindo usa-o 20 vezes em suas cartas remanescentes, 

sendo na maioria das vezes (17) na função dativa: 

(245) passo agora contarte algo de alguma couza de minha vida ministerial [C-

001] 

(246) não tens recebido carta nossa, pois te digo que nós temos te escrito uma 

após outra [003] 

(247) mande dizer o preço da despesa que fizesse com sertidão e pagar tiei [C-

015] 

(248) declaro-te que fiquei muito jubiloso e contente em receber as tuas noticias 

[C-081] 

 

Note-se a escrita sem hífen na ênclise em (245) e na mesóclise em (247), em que o 

missivista faz uma segmentação não abonada da forma verbal.  
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Há 4 ocorrências da forma oblíqua tônica ti nas cartas analisadas nesta subseção: 

(249) a muito que não sabiamos o que era feito de ti. [...] Iracema te envia muitas 

lembranças para ti e tua esposa [C-003] 

(250) segue esta fotografia dos meninos para vocês como uma feliz recordação 

para ti [C-006] 

(251) que apaz de Deus permaneça em ti e no teu lar até que Ele venha [C-116] 

Quanto ao possessivo teu, 22 são as ocorrências (menos da metade da ocorrências 

de seu, que são 55): 

(252) e eu vim trabalhar na velha Bragança; terra da tua lembrança [C-003] 

(253) Acuzo que recebi sua ultima carta, aqual veio dar-nos tuas noticias [C-006] 

(254) acuso que recebi sua ultima cartinha, e fiquei ciente dos teus dizeres [C-

050] 

(255) que apaz de Deus permaneça em ti e no teu lar até que Ele venha [C-213] 

Note-se, como mostram os supertokens em (253) e (254), que João Arlindo 

costumava alternar os possessivos com referência ao destinatário.  

A tabela abaixo mostra a distribuição das formas com referência ao destinatário 

nas cartas do segundo cunhado do pastor José Alencar de Macedo:   

Tab. 7: Frequência de formas com valor de P2 nas cartas de João Arlindo  

função forma ocorr./total % 

sujeito pleno 

tu 5 1,6 

você 83 26,2 

o amigo 1 0,3 

sujeito nulo 
[verbo na P2] 28 8,8 

[verbo na P3] 49 15,4 

compl. clítico ACUS 

te 3 0,9 

lhe 1 0,3 

se 1 0,3 

compl. clítico DAT 
te 17 5,4 

lhe 23 7,3 

compl. ACUS você 2 0,7 

compl. prepos. 

ti 4 1,3 

consigo 8 2,5 

você 14 4,4 

adj. adn. poss. 

teu 22 6,9 

seu 54 17,0 

vosso 2 0,7 

total 317 100,0 
FONTE: O autor. 
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Retomando os números, foram 317 ocorrências de formas com referência ao 

interlocutor. Destas, 79 (24,9%) foram de formas t e a maioria ― 238 (75,1%) ― foram de 

formas não-t. O seguinte gráfico ilustra a diferença na frequência de t e de não-t nas cartas do 

cunhado João Arlindo: 

 

Gráfico 7: Percentual de t e não-t em cartas de João Arlindo da Silva 

 

FONTE: O autor. 

 

Dada a grande e longeva amizade entre o remetente e o destinatário, o que os 

torna íntimos, apesar da distância, e o fato de serem de idades iguais (ou bastante 

aproximadas) e de terem desempenhado o mesmo papel na comunidade de prática a que 

pertenciam, pode-se caracterizar a relação entre João Arlindo e José Alencar de Macedo, nos 

moldes de Brown e Gilman (1960), como uma relação baseada na solidariedade e, assim 

sendo, você e seus correlatos funcionam como T, ao lado de tu, te, ti e teu, formas cujo 

considerável percentual de uso se explica por ter o missivista nascido e vivido até a idade 

adulta no Pará, área de predomínio do tu (SCHERRE et al., 2015). 

Concluídas as análises das cartas de relações familiares simétricas que constam da 

amostra, constata-se que, naquelas adquiridas no nascimento, a forma T predominante é t e 

que, naquelas adquiridas através de laços matrimoniais, essa forma é você (com seus 

correlatos lhe e seu). 
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A tabela abaixo explicita esse resultado: 

 

Tab. 8: Distribuição de tu e você e correlatos nas cartas de relações familiares simétricas 

formas 
irmãs cunhados 

ocorr./total % ocorr./total % 

tu, te, ti, teu 84/104 80,8 91/359 25,3 

você, o, lhe, se, si, seu 20/104 19,2 268/359 74,7 
FONTE: O autor. 

 

O gráfico torna a compreensão dessa diferença mais evidente: 

 

Gráfico 8: Percentual de t e não-t nas cartas das irmãs e nas dos cunhados 

 

FONTE: O autor. 

 

A seguir, serão examinadas as cartas de relações familiares assimétricas. A 

amostra não contempla as relações descendentes, ou seja, de superior para inferior. Nesse 

caso, os familiares superiores ao pastor seriam seus pais, tios ou algum irmão bem mais velho.  

 

5.2.3 As cartas dos genros  

 

A amostra contém cartas de três dos genros que escreveram para o pastor.  

Membros da AD, os genros tinham Zequinha como superior tanto pelo papel desempenhado 

na igreja, quanto pela condição de sogro, como também pela idade e experiência.   

A hipótese levantada quanto ao modo de os genros tratarem o pastor sogro foi a 

de que eles, por estarem em condição inferior, o tratariam em suas cartas com alguma 

expressão nominal, como o senhor, evitando o você e as formas t. Em outras palavras, a 
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relação entre os genros e o sogro seria baseada no poder e estaria linguisticamente em 

equilíbrio, não havendo variação entre as formas mais cerimoniosas e as formas mais 

familiares.  

São cinco as cartas remanescentes de genros — C-085, C-092, C-100, C-131 e C-

134 — e todas foram enviadas das cidades onde eles residiam: a do mais velho (C-092) foi 

enviada de Mombaça (CE); as demais, do Rio de Janeiro. A C-131 foi escrita pelo marido da 

neta; as restantes, pelo mesmo genro
100

. 

Nessas cartas, contam-se 33 ocorrências de formas de tratar o interlocutor, das 

quais apenas uma é da P2 canônica: 

(256) O fim destas é para dar-te, as minhas noticias e saber as suas [C-131] 

Como constitui uma expressão comum na saudação inicial de cartas, pode-se 

atribuir o emprego desse te à tradição discursiva (KABATEK, 2006), não expressando o que 

Brown e Gilman (1960) chamam de semântica do poder e da solidariedade.  

Todas das demais formas de tratamento são de P3 com valor de P2, e a única que 

preenche a função de sujeito é o senhor, confirmando a hipótese apresentada acima: 

(257) O Senhor vai bem nas suas atribuições não é? [C-092] 

(258) Meu querido, quero saber se o senhor é de acordo com a nossa ida [C-134] 

Ademais, o senhor aparece como complemento preposicionado quatro vezes: 

(259) a[i]nda não tinha escrevido para o senhor [...] Quando ele chega ê sempre o 

que primeiro pergonto e pelo o Senhor [C-092] 

(260) sempre quando olho pra o meu pastor, me lembro do senhor [C-100] 

(261) Irmão Zequinha ai vai um dinheiro para o Senhor [C-131] 

A partir dessas ocorrências, deduz-se que as formas verbais de P3 referindo-se ao 

destinatário tenham o senhor como sujeito implícito. Ao todo, são 12, das quais são 

exemplos: 

(262) diga a ela que eu sinto muitas saudades dela [C-131] 

(263) Procure conversar com a irmã Maria a este respeito e depois escreva pra 

mim dizendo sim ou não [C-134] 

 

O clítico lhe apareceu em cinco ocorrências, todas na função dativa: 

                                                           
100 Embora a identificação dos genros seja fácil para os conhecidos da família Alencar de Macedo a partir das 

informações contidas no presente trabalho, optei por não explicitar os nomes dos genros nem da neta criada como 
filha.  
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(264) É com praser que estou a escrever-lhe esta cartinha [...] A dias que não lhe 

escrevo [...]Meu presado termino desejando-lhe muitas felicidades [C-100] 

(265) Irmão Zequinha ai vai um dinheiro para o Senhor que Jesus mim deu para 

eu lhe dar [C-131] 

 

E seu foi o único possessivo empregado (9 ocorrências), como em: 

(266) Aceite um abraço de seu genro amigo e filho [C-100] 

(267) As suas cartas para mim é de muita alegria pois os seus conselhos servem 

muito para a nossa vida espiritual [C-131] 

A tabela abaixo traz uma síntese do uso das formas de tratamento do sogro pastor 

pelos genros: 

 

Tab. 9: Frequência de formas com valor de P2 usadas pelos genros para se dirigir ao sogro 

função  forma ocorr./total % 

sujeito pleno  o senhor 2/33 6,0 

sujeito nulo  [verbo na P3] 12/33 36,4 

compl. clítico DAT 
te 1/33 3,0 

lhe 5/33 15,2 

compl. prepos.  o senhor 4/33 12,1 

possessivo seu 9/33 27,3 

total 33/33 100,0 
FONTE: O autor. 

 

Pela tabela, infere-se que, das 33 formas, apenas 1 (3%) é t, enquanto as demais 

são não-t (32 ou 97%). O gráfico abaixo apresenta os percentuais das formas usadas pelos 

genros do pastor José Alencar de Macedo nas cartas deles: 

Gráfico 9: Percentual de t e não-t nas cartas dos genros. 

 

FONTE: O autor. 
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Considerando-se que a relação entre os genros e o pastor era assimétrica 

ascendente (de inferior para superior), uma relação com base no poder, em termos de Brown e 

Gilman (1960), embora houvesse proximidade, pode-se concluir que as formas de tratamento 

empregadas com relação ao destinatário nesse bloco de cartas constituíam formas V, cuja 

expressão como sujeito nas cartas é o senhor.  

Segue a análise da carta da neta, a última do bloco de relações familiares. 

 

5.2.4  A carta da neta 

  

Das cartas que D. Elizabeth Alencar guarda do pai, encontra-se apenas uma de 

autoria de uma neta que foi criada como filha (razão por que ela o chama de papai). É uma 

carta de 1983, escrita pouco tempo depois que ela se mudou para o Rio de Janeiro. 

Nessa carta, há 20 formas de se dirigir ao destinatário, excetuando-se os 

vocativos. Nas primeiras linhas, já se verifica a variação entre os clíticos: 

(268) Querido papai | Peço-lhe abenção | Escrevo-te para darte as minhas noticias 

e saber das tuas. [C-132] 

 

O trecho em que aparece te é recorrente em muitas cartas da amostra como forma 

de introdução. Trata-se de uma tradição discursiva, nos termos de Kabatek (2006).  E é nesse 

trecho que se localizam as únicas formas t (te e tuas), a forma T canônica da língua 

portuguesa e, portanto, evitada no tratamento do superior pelo inferior. 

Todavia, essa fórmula de introdução aparece nas cartas da amostra com diferentes 

IPs, como nos exemplos: 

(269) lanço mão de uma caneta para dar-lhe minhas notícias e ao mesmo tempo 

desejando resposta [C-030] 

(270) Por meio desta venho da [Ø] as nossas noticias e ao mesmo tempo obiter as 

vossas. [C-035] 

(271) O fim destas é para dar-te, as minhas noticias e saber as suas [C-131] 

 

Para Bagno (2011, p. 753), “[t]em havido uma quebra constante de formalidade 

nas relações entre pais e filhos (e também entre avós e netos, tios e sobrinhos etc.), o que leva 

a um uso mais frequente de você entre essas pessoas.” 
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A opção por usar te e tuas em vez de lhe e suas (ou vos e vossas) não parece ser 

uma quebra do tratamento respeitoso ou um indício de que houvesse um conflito, nos termos 

de Brown e Gilman (1960), no modo de a neta tratar o avô, pois, no corpo da carta e na 

despedida, o tratamento se dá por não-t categoricamente. 

Assim como nas cartas dos genros, a forma V na carta da neta é o senhor, 

correlacionando-se a lhe e seu. 

São 14 ocorrências de o senhor das quais duas são como sujeito pleno: 

(272) eu lembro quando eu ia bem cedinho para ai dar o leite da Sara e o Senhor 

esta tomando o seu café sentado naquela mesa da conzinha [...] o Senhor 

agora não tem mais responsabilidade com a igreja [C-132] 

 

Em outras três, o senhor funciona como complemento sem preposição: 

(273) A Sarinha não esquece o Senhor [...] aqui eu tenho gosto de receber o 

senhor e ela, como eu queria ver o Senhor aqui na minha casa [C-132] 

 

O senhor é complemento preposicionado em: 

(274) Papai sinto muitas saudades do Senhor [...] ele esta fazendo certas coisas 

com o Senhor [...] para ele respeitar um velho como o Senhor [...] Quando 

eu lembro do que ele esta fazendo com o Senhor sinto uma grande revolta 

[C-132] 

 

Conclui-se, assim, que os verbos na terceira pessoa com sujeito nulo referindo-se 

ao destinatário tenham como sujeito o senhor implícito, como em: 

(275) o Senhor esta tomando o seu café sentado naquela mesa da conzinha e 

depois ia lá para o quintal com Sarinha [...] Fale para a tia Bety mim 

escrever [...] Papai venha passar uns dias aqui na minha casa [C-132] 

 

O possessivo seu aparece duas vezes:  

(276) o Senhor esta tomando o seu café [...] Um abraço da sua filha [C-132] 

 

A seguinte tabela resume o que se acabou de expor: 
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Tab. 10: Frequência de formas com valor de P2 usadas pela neta para se dirigir ao avô 

função  forma ocorr./total % 

sujeito pleno  o senhor          2/20 10,0 

sujeito nulo [verbo na P3] 5/20 25,0 

compl. ACUS o senhor 3/20 15,0 

compl. clítico DAT 
te 2/20 10,0 

lhe 1/20 5,0 

compl. prepos.  o senhor 4/20 20,0 

possessivo 
teu 1/20 5,0 

seu 2/20 10,0 

total  20/20 100,0 
FONTE: O autor. 

 

A hipótese que se tinha antes da leitura carta da neta era a de que, por ser uma 

correspondência entre duas pessoas em que havia entre elas uma relação assimétrica, que a 

remetente era inferior em relação ao destinatário e que eram membros de uma família 

evangélica tradicional, a forma de tratamento seria V com predomínio de o senhor e pronomes 

originalmente da P3 (lhe, o, se, si, seu). 

A análise da carta confirmou a hipótese, apesar das três ocorrências da P2 

canônica, explicadas por força da tradição discursiva (KABATEK, 2006). 

 

Retomando os números, foram 20 ocorrências de formas com referência ao 

interlocutor, das quais apenas 2 (10%) são t e as demais (18 ou 90%) são não-t. O gráfico 

abaixo mostra a diferença de uso entre t e não-t na carta da neta: 

 

Gráfico 10: Percentual de t e não-t na carta da neta. 

 

FONTE: O autor. 
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Nas subseções seguintes, serão apresentados os resultados da análise das cartas de 

relações extrafamiliares. 

 

5.3 Formas t / não-t nas relações extrafamiliares 

 

As cartas escritas por pessoas não pertencentes à família do pastor Zequinha e, 

portanto, sem a intimidade nos moldes como foi definida na seção 4.2, compreendem as que 

foram escritas por amigos que ou eram pastores como ele, ou eram fiéis da AD, que 

participavam assiduamente das atividades da igreja. Ao todo, são 93 cartas. 

Retomando o que se expôs na Metodologia, as cartas extrafamiliares foram 

reunidas em três grupos: cartas de relação simétrica (escritas por pastores nas mesmas 

condições do destinatário), cartas de relação assimétrica descendente (escritas por José 

Teixeira Rego e Emiliano Ferreira da Costa, então pastores-presidentes da AD no Ceará aos 

quais os demais pastores estavam subordinados) e cartas de relação assimétrica ascendente, 

as quais, por sua vez, compreendem dois subgrupos: o primeiro constitui-se de cartas escritas 

por Artur Lisbôa Barreto, pastor iniciado na AD por Zequinha, e o segundo é composto de 

cartas de fiéis. Considerando-se que o sexo pode ser uma das bases do poder (BROWN; 

GILMAN, 1960, p. 255), este último subgrupo foi dividido em cartas de fiéis homens e cartas 

de fiéis mulheres.  

A figura abaixo recapitula o que acabei de expor: 

 

Fig. 23: Esquema da divisão das cartas extrafamiliares na amostra. 

 

FONTE: O autor. 
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A próxima seção trata das cartas dos pastores, excetuando-se as dos pastores-

presidente aos quais Zequinha se subordinava e as do pastor que foi iniciado por Zequinha e a 

quem considerava seu “pai na fé”.  

 

5.3.1   As cartas dos pastores 

 

Ao todo, são 15 cartas escritas pelos pastores relacionados acima, nas quais se 

localizam 94 formas de se reportar ao destinatário, exclusive os vocativos. 

A hipótese levantada inicialmente foi a de que os pastores, por manterem com 

Zequinha uma relação simétrica não muito próxima, evitariam as formas t, que expressam 

intimidade, recorrendo a uma forma não-t — nesse caso, essa forma não corresponderia ao V 

de inferior para superior, mas ao V de formalidade, usado “entre pessoas de poder 

aproximadamente equivalente”
101

 (BROWN; GILMAN, p. 257), e que as formas não-t 

empregadas seriam o irmão (dêitico social comumente usado por evangélicos no Brasil) 

combinado com formas da P3 (o, lhe, se, si, seu).  

Tal hipótese foi, em certa medida, confirmada, pois, embora o uso de não-t como 

V não tenha se dado de forma categórica, foi majoritário nesse grupo de cartas (90,5%).  Das 

95 formas de referência ao destinatário encontradas nas cartas dos pastores, apenas 9 (9,5%) 

são de t. Além disso, outras formas que não o irmão foram detectadas entre as não-t, inclusive 

você, embora de uso reduzidíssimo neste bloco de cartas: apenas 2 ocorrências, uma como 

complemento preposicionado e outra como sujeito nulo do verbo que segue àquela 

ocorrência: 

(283) Irmão Zequinha Comunique A O Irmão Elias Para nos Sabermo Onde 

Vamos nos Hospedar se Com Você, Ou Com o Irmão Elias, me responda 

Para Nos Sabermo a data [C-137].  

 

Maior foi o uso de vós com valor de P2 — 15 ocorrências (15,7%), das quais 8 

são do clítico (3 como acusativo e 5 como dativo). Eis alguns exemplos: 

(284) Prezado irmão Zequinha eu Vós Saúdo Com a pais do Senhor [C-070] 

(285) Irmão Zequinha, é com muito prazer que hoje estou vos escrevendo esta 

cartinha primeiramente para vos dar as nóssas noticias e ao mesmotempo 

saberasvóssas [...] Omesmo desejo que esta var-vos encontrar gosando as 

                                                           
101 No original: “between persons of roughly equivalent power” (Tradução minha). 
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mesmas juntamente com todos de vossa casa e a Igreja que ainda muito vos 

ama [C-133] 

 

O possessivo vosso referindo-se a um só possuidor ocorreu 6 vezes nas cartas dos 

pastores, como em: 

(286) Omesmo desejo que esta var-vos encontrar gosando as mesmas juntamente 

com todos de vossa casa [...] Isto é: só deve cér mostrada esta carta a 

pessoas de vossa enteira confiança [C-133] 

 

Já convosco apareceu 1 vez: 

(287) a nossa irmã [...] que presiza de congregasse com vousco na assembleia de 

Deus em Quixadá [C-070] 

 

Porém, como foi hipotetizado, a forma de tratamento mais empregada pelos 

pastores foi a expressão nominal o irmão, ocorrendo 4 vezes como sujeito pleno: 

(288) eu não tive resposta da carta do mez de Fevereiro [...] não sei se o irmão 

recebeu [C-038] 

(289) o irmão sabe que eu não sou maluco nem doido pois o irmão me conhece a 

10 anos [C-040] 

(290) Como o amado irmão sabe estou trabalhando a mais de um ano na 

Congregação de Parque Bela Vista [C-041] 

 

Encontram-se também entre as cartas deste bloco 2 ocorrências de o irmão como 

complemento preposicionado: 

(291) esta carta sua que recebi hoje nós todos rimosi
102

 muito pensando no irmão 

[C-040] 

(292) minha esposa manda recomendações para o prezado irmão e família. [C-

041] 

 

Além de o irmão, o prezado colega ocorreu uma vez como sujeito em: 

                                                           
102 Por rimo-nos, do verbo rir com partícula de realce (HAUY, 2014, p. 1.038). A ocorrência mostra a tendência de usar 

o IP se para todas as pessoas (PEREIRA, 2007). 
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(293) quando o prezado colega começava a lutar pela conquista das preciosas 

almas em 1926, eu era simplesmente uma criança de 12 anos de idade que 

na cidade de S. Pedro [C-055] 

 

As 4 ocorrências de o irmão como sujeito pleno opondo-se a nenhuma de você 

nessa função, e a uma de o colega, levam a considerar que aquela expressão nominal seja o 

sujeito nulo das 16 ocorrências de verbo referindo-se ao destinatário encontradas nas cartas 

dos pastores. Eis alguns exemplos: 

(294) Queira, nesta oportunidade, receber um forte abraço do seu amigo e 

companheiro na luta pelo reino de Deus. [C-041] 

(295) Lêa para a igreja o Sal. 46 [C-022] 

(296) Receba um forte abraço do seu irmão e amigo [C-099] 

 

Assim, contando com os casos de sujeito nulo, são 22 ocorrências de o irmão, à 

qual estão associados lhe e seu.  

O clítico ocorre 16 vezes, das quais 5 têm função acusativa: 

(297) Como eu esperava encontrar-lhe em Belém do Pará, levei para ali o seu 

último recibo; e, como não lhe encontrei [C-055] 

(298) Lhe saúdo com a Santa Paz do Senhor [C-099] 

(299) Sirvo-me da presente para convidar-lhe, e a igreja do Senhor aí, para se 

fazer presente no dia 11 de agosto do ano em curso para abrilhantar com a 

sua presença na nossa festa, [C-067] 

(300) que Deus li abencois [C-070] 

 

E 11 têm função dativa. Alguns exemplos são: 

(301) É com imensa satisfação que faço-lhe a presente carta a fim de dar-lhe 

nossas notícias [C041] 

(302) assim lhe posso responder [C-055] 

(303) pesoli as vossas oraçãos [C-070] 

Já o possessivo seu ocorre 30 vezes com referência ao destinatário. Eis alguns 

exemplos: 

(304) Quanto ao seu relógio ainda não veio a peça, e conforme seu pedido estou 

enviando e aqui estou ao seu inteiro dispor [C-009] 

(305) Gostaria de ouvir sua sábia palavra neste sentido [C-041] 
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Quanto à P2 canônica, contam-se, entre as cartas dos pastores, apenas 9 

ocorrências, sendo 2 de tu como sujeito nulo, ambas na mesma carta: 

(306) acho que tens nervo de mais [...] Pela minha letra, estás [vendo] como estou 

abalado [C-073] 

 

As outras 7 ocorrências são do possessivo, como nos exemplos: 

(307) Recebi a tua amoroza cartinha que fiquei muinto satisfeito em saber as tuas 

notiça [C-022] 

(308) Em meu poder, tua cartinha [...] Teu irmão e amigo [C-073] 

(309) Nada mais do teu querido Irmão na fé em Cristo Jesus nosso [C-038] 

Com isso, conclui-se que os pastores se dirigiam a Zequinha com uma forma V, 

possivelmente um V de formalidade, recíproco, e que esta forma se realizava principalmente 

através de o irmão associado a formas de P3.   

A tabela abaixo resume o exposto nesta subseção: 

 

Tab. 11: Frequência de formas com valor de P2 usadas pelos pastores 

função forma ocorr./total % 

sujeito pleno 
o irmão 4/95 4,2 

o colega 1/95 1,1 

sujeito nulo 
[verbo na P2] 2/95 2,1 

[verbo na P3] 17/95 17,9 

compl. clítico ACUS 
lhe 5/95 5,3 

vos 3/95 3,1 

compl. clítico DAT 
lhe 11/95 11,5 

vos 5/95 5,3 

compl. prep. 

o irmão 2/95 2,1 

você 1/95 1,1 

vós (convosco) 1/95 1,1 

possessivo 

seu 30/95 31,6 

teu 7/95 7,3 

vosso 6/95 6,3 

total 95/95 100,0 
FONTE: O autor. 

 

Pela tabela se percebe que foram 95 formas com referência ao pastor destinatário, 

sendo apenas 9 (9,5%) do paradigma t e 86 (90,5%) formas não-t. O gráfico a seguir mostra 

essa diferença: 
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Gráfico 11: Percentual de t e não-t nas cartas dos pastores. 

 

FONTE: O autor. 

 

A seguir, serão analisadas as cartas de dois pastores que, na hierarquia da AD, 

estavam acima de Zequinha: os pastores-presidentes. 

 

5.3.2   As cartas dos pastores-presidentes 

 

Durante sua atividade como pastor, José Alencar de Macedo esteve subordinado a 

três pastores-presidentes, como foi dito no Capítulo 3, mas apenas dois destes ― José 

Teixeira Rego e Emiliano Ferreira da Costa ― se corresponderam com ele através de cartas. 

 

5.3.2.1  As cartas de José Teixeira Rego: poder com reflexos de solidariedade 

 

De posse das informações acerca da amizade entre Rego e Zequinha e da posição 

que cada um ocupava dentro da pirâmide hierárquica da AD de seu tempo, levantei a hipótese 

de que a forma de tratamento predominante nas cartas do pastor-presidente seria você, 

associada às formas de P3 lhe e seu, devido ao caráter intermediário entre o familiar e o 

formal apontado em alguns estudos sobre o emprego dessa forma onde também se usa tu, 

formando o trinômio tu X você X o senhor (SOARES, 1980; GUIMARÃES, 2014; COSTA, 

2016). Assim, o pronome você serviria tanto para expressar a amizade quanto a condição de 

superior, em consonância com o que diz Said Ali (2006, p. 113): “sem excesso de cerimônia 

nem abuso de familiaridade”.   

A hipótese foi parcialmente confirmada, como se verá a seguir. 
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São 10 as cartas remanescentes de José Teixeira Rego na amostra, 9 

datilografadas e 1 escrita a mão. Nestas missivas, contam-se 68 ocorrências de formas 

referentes ao destinatário (excetuando-se os vocativos). Destas, apenas 16 (23,5%) são formas 

t — 12 do clítico (te) e 4 do possessivo (teu). 

Das 12 ocorrências de te, apenas uma tem função acusativa: 

(310) hoje te mando esta para te fazer ciente do seguinte [C-056] 

 

As demais, portanto, tem função dativa. Eis alguns exemplos: 

(311) hoje te mando esta para te fazer ciente do seguinte [C-056] 

(312) mando-te esta cujo objetivo é te remeter esta circular [...] desde já te peço 

que procure um terreno [C-013] 

 

As 4 ocorrências de teu foram as seguintes: 

(313) que se destina a todos os trabalhadores do teu campo [...] desejo tua saude e 

felicidade [C-013] 

(314) aproveito a oportunidade para te avisar que já falei com vários irmãos do 

Ministerio a teu respeito [C-060] 

(315) A Chiquinha manda lembrança para tua esposa [C-063] 

 

Todas as 52 formas restantes, ou seja, 76,5% pertencem ao paradigma da P3, 

assim distribuídas: 

8 são de o irmão como sujeito pleno. Por exemplo: 

(316) mas isto o irmão manda quando tiver de mandar pagar mensalidades [C-

060] 

(317) Só o irmão mantém a velha doutrina que aprendemos no princípio [...] como 

o irmão bem sabe, e confiden[c]ialmente lhe digo [C-061] 

Outra ocorrência é de o irmão como complemento preposicionado: 

(318) para não criar dificuldades para o irmão [C-061] 

 

Há uma única ocorrência de você: 

(319) se voçê não tiver, peça ao Luiz que dexei um la em casa [C-013] 

 

Como o irmão aparece 9 vezes e você apenas 1, considerei que as ocorrências de 

verbos na P3 com sujeito nulo referindo-se ao destinatário têm como sujeito o irmão, exceto o 
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verbo no imperativo que aparece em (221) acima, pois ele pertence a uma oração principal 

precedida de uma subordinada cujo sujeito pleno é você. 

Dessa forma, têm-se 24 casos de o irmão e 2 de você, o que rejeita a hipótese 

levantada para as cartas de José Teixeira Rego e confirma a preferência dos pastores pelo 

tratamento com o irmão, mesmo no caso do pastor-presidente. 

Quanto aos clíticos, a hipótese era de que lhe fosse mais usado, porém te o 

superou, pois foram 12 ocorrências deste e 3 daquele, que são as seguintes: 

(320) posso lhe garantir que todos os pastores estarão de pernas quebradas no 

Ceará [C-013] 

(321) Já faz muito tempo que não tenho lhe escrito [C-056] 

(322) e confiden[c]ialmente lhe digo [C-061] 

 

Pode-se interpretar que, enquanto o irmão reflete a formalidade, além de 

funcionar como dêixis social (LEVINSON, 1979; 2007), te reflete a relação de amizade e 

proximidade entre José Teixeira Rego e José Alencar de Macedo.  

Quanto ao possessivo, seu foi, de fato, a forma mais usada: 22 ocorrências. Eis 

alguns exemplos: 

(323) Sem carta sua que deva resposta mando-te esta [C-013] 

(324) agradeço seu cuidado para comigo em todo tempo que tenho estado doente 

[C-064] 

 

Há, nas cartas do pastor-presidente, uma ocorrência de consigo semelhante à que 

se dá nas cartas já comentadas de João Arlindo, em que esse IP não tem valor reflexivo, como 

é seu uso comum no português do Brasil, mas refere-se ao interlocutor. Eis a ocorrência: 

(325) creio que ele não será tão menino para se incompatibilizar consigo ou 

comigo [C-020] 

 

Em resumo, as formas usadas com referência ao destinatário nas cartas de José 

Teixeira Rego se distribuem como mostra a seguinte tabela: 
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Tab. 12: Frequência de formas com valor de P2 usadas por José Teixeira Rego 

função forma ocorr./total % 

sujeito pleno 
você 1/68 1,5 

o irmão 8/68 11,8 

sujeito nulo 
(você) 1/68 1,5 

(o irmão) 15/68 22,0 

compl. clítico ACUS te 1/68 1,5 

compl. clítico DAT 
te 11/68 16,1 

lhe 3/68 4,4 

compl. prep. 
o irmão 1/68 1,5 

consigo 1/68 1,5 

possessivo 
teu 4/68 5,9 

seu 22/68 32,3 

total 68/68 100,0 
FONTE: O autor. 

 

Lendo-se a tabela, percebe-se que das 68 formas, apenas 16 (23,5%) são t. A 

diferença entre o emprego de t e de não-t nas cartas do pastor-presidente José Teixeira Rego 

se torna mais evidente no gráfico abaixo: 

 

Gráfico 12: Percentual de t e não-t nas cartas de José Teixeira Rego. 

 

FONTE: O autor. 

 

Finda a análise das cartas de José Teixeira Rego, pastor presidente da AD 

cearense de 1932 a 1960, considerando-se que, por ocupar o cargo máximo da AD no estado e 

por o destinatário das referidas cartas ser seu subordinado dentro da comunidade de prática à 

qual pertenciam, as formas com referência a este destinatário são, conforme Brown e Gilman 

(1960), formas V e que estas se expressam, principalmente, com o irmão associado a formas 

da P3 (lhe, consigo, seu), porém o tratamento por V não é categórico, pois algumas T 
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canônicas (te, teu) se insinuam no texto, devido à forte amizade estabelecida entre os 

interlocutores. 

 

5.3.2.2  As cartas de Emiliano Ferreira da Costa: V de formalidade 

 

Diferentemente do pastor-presidente antecessor, Emiliano Ferreira da Costa não 

tinha muita aproximação com Zequinha, haja vista a quantidade de cartas remanescentes: 

apenas duas — ambas datilografadas —, das quais uma tem caráter circular
103

, tendo sido 

enviada para outros pastores. Nesta circular, o remetente se coloca como a equipe gestora do 

Ministério do Templo Central, sendo assinada pelo pastor-presidente, pelo vice-presidente 

(Sebastião Mendes Pereira), pelo 1º secretário (Elias Gonçalves Pinheiro) e pelo tesoureiro 

(José Deusdedit Farias), e o destinatário é tratado individualmente. Uma vez que o objetivo 

desta análise é identificar as formas com que é tratado o destinatário por membros da 

comunidade de prática a que pertence, decidi incluir esta circular entre as demais cartas 

analisadas. 

Sabendo da pouca proximidade entre os dois membros da AD cearense e que uma 

das cartas tem caráter oficial, a hipótese levantada foi a de que, nelas, não teriam sido usadas 

formas t, ou seja, tu, te, ti(go), teu, pois se tratava de uma relação de poder, e as cartas eram 

do superior para o inferior. Ademais, as formas V empregadas teriam sido o irmão e pronomes 

da P3 com valor de P2: o, lhe, se, si(go), seu. 

Nas duas cartas, contam-se 18 ocorrências de formas dêiticas apontando para o 

destinatário e, entre elas, não se localiza nenhuma t, porém, entre as formas V usadas há 4 

ocorrências da P5 canônica com valor de P2, 1 de vos e 4 de vosso: 

(326) que esta Carta Circular, vos encontre na mais perfeita paz [...] Certos de 

vossa esclarecida comprehensão [...] Receba o fraternal abraço de vossos 

irmãos [C-106] 

(327) Aqui fico no aguardo de vossa resposta, recomende-me à sua familia e a 

Igreja do SENHOR. Do vosso irmão em CRISTO nas lutas e vitórias do 

Evangelho [C-107] 

 

                                                           
103 A outra carta, embora não seja circular, traz a assinatura do remetente sobre uma linha reta abaixo da qual está 

repetido seu nome datilografado seguido da expressão “Pastor Presidente”. 
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As demais formas foram: 5 de o irmão (2 como sujeito pleno, 2 como sujeito 

nulo, 1 como complemento preposicionado), 1 do clítico o (acusativo), 1 do clítico lhe 

(dativo) e 6 do possessivo seu. Eis as ocorrências: 

(328) e para sua meditação [...] que o texto bíblico acima citado,seja uma 

constante realidade em sua vida espiritual e ministerial,amen. | Gostaríamos, 

antes de entramos no nosso primordial assunto, que o amado irmão lesse os 

seguintes textos [...] e acretitamos seja bem conhecido do amado irmão, pois 

faz parte da boa doutrina que temos recebido [...] Esperamos que o amado 

irmão e compenheiro, não se aborreça, não interprete esta palavra como uma 

censura [...] Receba o fraternal abraço de vossos irmãos [C-106] 

(329) recebi sua cartinha datada de 21 de janeiro próximo passado [...] Desejo que 

esta o encontre gozando saúde juntamente a sua familia, e a amada Igreja ai 

em Quixadá, que está sob seus cuidados. [...] também em breve irei fazer-

lhe uma visita como prometi [...] recomende-me à sua familia e a Igreja do 

Senhor [C-107] 

 

A tabela abaixo ilustra o que foi apresentado: 

 

Tab. 13: Frequência de formas com valor de P2 usadas por Emiliano Ferreira da Costa 

função forma ocorr./total % 

sujeito pleno o irmão 2/18 11,0 

sujeito nulo (o irmão) 2/18 11,0 

compl. clítico ACUS 
o 1/18 5,6 

vos 1/18 5,6 

compl. clítico DAT lhe 1/18 5,6 

compl. prep. o irmão 1/18 5,6 

possessivo 
seu 6/18 33,4 

vosso 4/18 22,2 

total 18/18 100,0 
FONTE: O autor. 

 

Desta forma, conclui-se que, dado o pouco contato entre ele e Zequinha, o pastor-

presidente Emiliano Ferreira da Costa usou em suas cartas a este uma forma V e esta foi o 

irmão, correlacionada a formas da P3 (o, lhe, seu) e da P5 (vos, vosso). 
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Como vem sendo feito ao final da análise de cada grupo de cartas, apresento o 

gráfico que mostra o uso de t e de não-t entre as 18 formas com valor de P2 nas cartas desta 

subseção: 

 

Gráfico 13: Percentual de t e não-t nas cartas de Emiliano Ferreira da Costa. 

 

FONTE: O autor. 

 

De acordo com Brown e Gilman (1960, p. 255), numa relação de poder, “o 

superior diz T e recebe V”
104

. Os autores também explicam (p. 257) que, “entre pessoas de 

poder aproximadamente equivalente”, V é usado de forma recíproca — V de formalidade. Este 

parece ser o caso do tratamento das duas cartas aqui analisadas, uma vez que o remetente não 

usa t, que seria a forma T canônica portuguesa.  

Para confirmar a reciprocidade deste V, analisou-se a única carta remanescente 

nos arquivos de D. Elizabeth de Alencar escrita por seu pai, o pastor Zequinha. Trata-se da 

cópia de uma carta, escrita a máquina, destinada a Emiliano Ferreira da Costa, datada de 5 de 

fevereiro de 1979, dando explicações sobre o campo de Quixadá.  

Em sua carta, Zequinha usa 6 formas dêiticas para o destinatário (exclusive o 

vocativo no alto da missiva), assim distribuídas:  

1 ocorrência de o irmão como sujeito pleno: 

(330) Como o querido irmão vem acompanhando [C-141] 

2 ocorrências de o irmão como sujeito nulo: 

(331) Como o querido irmão vem acompanhando [...], sabe igualmente do meu 

decrescente estado de saúde [...] tanto de sua parte como da junta a que 

preside [C-141] 

                                                           
104 No original: “the superior says T and receives V” (Tradução minha). 
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1 ocorrência de o irmão como complemento preposicionado: 

(332) Peço encarecidamente ao irmão o apoio e as considerações [C-141] 

 

2 ocorrências do lhe dativo: 

(333) todos esses motivos que ora me levam a escrever-lhe a presente carta [...] 

Logo que sentí minhas forças se acabando, lhe escrevi [C-141] 

 

1 ocorrência do possessivo seu: 

(334) Peço encarecidamente ao irmão o apoio e as considerações tanto de sua 

parte como da junta a que preside [C-141] 

 

Portanto, confirma-se o uso de o irmão como forma recíproca, a que Brown e 

Gilman (1960, p. 257) chamam de “V de formalidade”. 

 

A partir da próxima subseção, faço a análise das cartas correspondentes às 

relações extrafamiliares assimétricas ascendentes, ou seja, aquelas em que o remetente 

considerava o destinatário seu superior em algum sentido.  

 

5.3.3   As cartas do pastor Artur Lisboa Barreto: reverência e intimidade 

 

Conforme expus no Capítulo 3, o pastor Artur Lisboa Barreto foi iniciado na fé 

evangélica através de José Alencar de Macedo, como qual manteve contato por longas 

décadas. Considerei, a partir do teor das cartas de Barreto, que, apesar de este ter-se tornado 

pastor e assumido posto na AD de igual status de Zequinha, a relação entre os dois era de 

inferior para superior, dado o grande respeito e apreço que aquele tinha para com este. Assim, 

levantei a hipótese de que, em suas cartas a Zequinha, Artur Lisboa Barreto se dirigiria a ele 

na dimensão V (de reverência) através de o irmão e pronomes da P3 (o, lhe e seu). Portanto, 

as formas da P2 canônica seriam evitadas.  

A hipótese não se confirmou totalmente, pois formas t foram localizados nas 5 

cartas de Barreto: 24 ao todo, o que corresponde a 28,2% das 85 ocorrências de formas usadas 

para tratar o destinatário ou se referir a ele (excluindo-se os vocativos). 

As 24 ocorrências da P2 canônica nas cartas do pastor potiguar estão assim 

distribuídas: 
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2 como sujeito nulo: 

(335) quanto ao que falas em passar o trabalho da Lagôa de Dantas para mim [C-

011] 

(336) Caro irmão ti convido a fazeres um exforço a vir a festinha em Ponta-de-

Serra [C-016] 

 

4 do clítico te, sendo 3 na função acusativa e 1 na função dativa: 

(337) a qual era pra te haver respondido [...] Irmão Sempre tenho em lembrança os 

dias que trabalhemos juntos, pois ti amo [...] Caro irmão ti convido a fazeres 

um exforço a vir a festinha em Ponte-de-Serra [C-016] 

(338) Aqui, muitos desejavam conhecer-te pessoalmente [C-086] 

1 do tônico preposicionado: 

(339) lembrando-me que de ti recebi as primeiras instruções na fé [C0-16] 

 

E 17 do possessivo, das quais são exemplos: 

(340) Prezado Irmão Zequinha apaz do Senhor reine em teu coração. Recebi a tua 

cartinha a qual já esperava anciôso as tuas noticias [...] agora mesmo recebi 

a tua primeira carta de 19 de Fevereiro [C-011] 

 

As outras 61 ocorrências compreendem o irmão, o, lhe e seu, como na hipótese 

levantada.  

O irmão aparece explicitamente 7 vezes, sendo 6 como sujeito: 

(341) Certo fiquei pela tua última carta que o irmão não recebeu a minha última 

carta que lhe escrevi [C-037] 

(342) Era meu desejo sincero que o irmão tivesse estado comigo. [...] Melhores 

detalhes o irmão poderá ler na revista “A Seara” [...] O irmão não precisa 

me agradecer. [...] O irmão bem sabe disso, também. [...] O irmão não 

estêve presente fìsicamente, mas estêve em espírito [C-086] 

 

A outra ocorrência é como complemento preposicionado: 

(343) Assim, logo de agora, estendo o meu convite ao prezado irmão [C-084] 

 

A inexistência de você nas cartas leva a considerar que o sujeito implícito dos 20 

verbos de 3ª pessoa com referência ao destinatário seja o irmão. Eis alguns exemplos: 
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(344) Sem mais recomende-me a tua digna familia. Saude os irmãos com apaz do 

Senhor e aceite um forte e saudoso abraço [C-011] 

(345) Receba o meu abraço saudoso e os meus agradecimentos pela atenção que 

têve. O irmão não estêve presente fìsicamente, mas estêve em espírito [C-

086] 

 

O clítico acusativo o apareceu 6 vezes nas cartas do pastor Artur: 

(346) Antes de tudo rogo a Deus que esta o encontre desfrutando gloriosas 

bênçãos celestiais [...] E, como o tenho na qualidade de “meu pai na fé” 

[...] se tiver a honra de abraçá-lo naquêle dia, perante a Igreja do Senhor 

[C-084] 

(347) Permita Deus que esta o encontre com saúde em companhia dos seus 

estimados familiares. [...] porque sabia que haveria, certamente, um motivo 

que o impediu de estar aqui comigo [...] Do filho na fé, que não o esquece. 

[C-086] 

 

Já o clítico dativo lhe apareceu 12 vezes, como em: 

(348) digo-lhe que o meu campo de trabalho já está bastante pesado [C-011] 

(349) o irmão não recebeu a minha última carta que lhe escrevi [C-037] 

(350) acho que não poderia deixar de enviar-lhe o meu convite [C-084] 

 

Lhe também apareceu 3 vezes como acusativo: 

(351) posso estender as visitas até lá pois desejo lhe ajudar nas tuas lutas [C-011] 

(352) Era o meu dever lhe convidar [...] Jesus continuará lhe ajudando [C-086] 

 

Quanto ao possessivo, seu teve 13 ocorrências. São exemplos: 

(353) a fim de que nada possa impedir a sua vinda [...] mas me reservo para fazê-

lo com a sua presença que espero que seja certa [C-084] 

(354) Permita Deus que esta o encontre com saúde em companhia dos seus 

estimados familiares. [...] Vi, em suas duas cartas, a bôa vontade que têve 

[C-086] 

 

É importante ressaltar que todas as ocorrências de t nas cartas de Artur Lisboa 

Barreto a Zequinha se dão naquelas escritas até 1953, com exceção de uma, o te de (338). Nas 
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demais, escritas no início da década de 1970, datilografadas, quando Artur já havia sido 

consagrado pastor, as formas da P3 com valor de P2 são usadas categoricamente. 

Algumas hipóteses podem ser levantadas para explicar esse fato:  

1) Inicialmente, Artur usava as formas t devido à convivência com o pastor 

cearense criado no Pará, donde viera havia poucos anos, conservando ainda o tu, que é muito 

usado naquele estado (SCHERRE et al., 2015; COSTA, 2016); anos mais tarde, com o 

afastamento ocasionado pela mudança para Cajazeiras (PB),  o pastor potiguar abandonou os 

IPs da P2 que costumava usar com o Zequinha.  

2) Artur abandonou as formas t depois que se consagrou pastor, incorporando as 

formas de tratamento comuns entre seus colegas de ofício dentro da comunidade de prática a 

que pertencia. 

3) Os usos de t expressavam a proximidade que havia inicialmente entre os dois 

membros da AD, enquanto os da P3 passaram a expressar a formalidade que se exigia de um 

pastor no tratamento de um igual.  

Somente um estudo mais aprofundado, a partir da ampliação da amostra de cartas 

escrita por Artur a outros pastores e/ou evangelistas, bem como da análise de cartas de 

Zequinha para Artur, poderia lançar luz sobre essa questão, coisa que não foi possível fazer 

nesta pesquisa.  

De todo modo, devido ao predomínio de formas de P3 usadas como P2 nas cartas 

de Artur na amostra, conclui-se que este tratava mais frequentemente por V aquele que o 

iniciou na fé evangélica, e que a forma V usada não se diferenciava da usada por outros 

pastores. 

A tabela seguinte recapitula as formas encontradas nas cartas que foram 

analisadas nesta subseção: 
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Tab. 14: Distribuição das formas usadas por Artur Lisboa Barreto. 

função forma ocorr./total % 

sujeito pleno o irmão 6/85 7,1 

sujeito nulo 
(tu) 2/85 2,3 

(o irmão) 20/85 23,5 

compl. clítico ACUS 

te 3/85 3,5 

lhe 3/85 3,5 

o 6/85 7,1 

compl. clítico DAT 
te 1/85 1,2 

lhe 12/85 14,1 

compl. prep. 
ti 1/85 1,2 

o irmão 1/85 1,2 

possessivo 
teu 17/85 20,0 

seu 13/85 15,3 

total 85/85 100,0 
FONTE: O autor. 

 

São, portanto, 85 formas com valor de P2 nas cartas de Artur Lisboa Barreto, das 

quais 24 (28,2%) são t e 61 (71,8%), não-t. O gráfico a seguir ilustra a diferença entre o 

percentual de uso de t e de não-t nessas cartas: 

 

Gráfico 14: Percentual de t e não-t nas cartas de Artur Lisboa Barreto. 

 

FONTE: A autor. 

 

Continuando com a análise das cartas de relações extrafamiliares assimétricas 

ascendentes, restam agora as cartas dos fiéis. Devido à postura que a AD teve ante as 

mulheres durante o século passado, e que ainda mantém na maioria das congregações 

(FAJARDO, 2015), as cartas de remetentes do sexo feminino serão analisadas separadas das 

dos remetentes do sexo masculino.  
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5.3.4   As cartas dos fiéis masculinos 

 

No corpus desta pesquisa, encontram-se 40 cartas escritas por 30 fiéis masculinos. 

4 cartas são de um mesmo remetente, 3 de outro, outros 2 homens escreveram 2 cartas cada 

um e os demais escreveram apenas 1.   

Sendo Zequinha o líder espiritual desses homens, parto aqui do pressuposto de 

que exercesse algum poder sobre eles, pois, como afirmam Brown e Gilman (1960, p. 255), 

uma das bases do poder é o papel institucionalizado na igreja. Assim, a hipótese elaborada 

para este grupo de remetentes, de posição inferior à do destinatário dentro da comunidade de 

prática da qual faziam parte, foi a de que, em suas cartas, seria evitado T, ou seja, as formas 

da P2 canônica, bem como você, cujo emprego como V já havia decrescido no século XX, 

tornando-se este “de uso comum para o tratamento íntimo” (FARACO, 1996, p. 64). 

Nas 40 cartas, localizam-se 305 ocorrências de formas de se tratar o destinatário, 

incluindo verbos com sujeito nulo com o interlocutor como referente e excluindo os 

vocativos. Dessas 305 ocorrências, 68 (ou 22,3%) são de formas t.  

A ocorrência de considerável número de formas t e sabendo que esta corresponde 

à forma T brown-gilmaniana, confirma-se o que aqueles autores constataram em seu estudo de 

1960, isto é, que há, nas sociedades ocidentais atuais, um conflito no sistema de tratamento 

ocasionado pelo aumento do fator solidariedade desde o século XIX (BROWN; GILMAN, 

1960, p. 260). Nesse contexto de tensão, os interlocutores de posição inferior podem passar a 

usar T no tratamento ao superior devido à frequência de contato com ele, como também por 

causa de semelhanças objetivas (mesma faixa etária, condição financeira, orientação política, 

família, religião, profissão, sexo e local de nascimento).   

Assim, o emprego de T do inferior ao superior não se dá de maneira categórica, 

mas paralelamente ao uso de V, devido à tensão entre a dimensão do poder e a dimensão da 

solidariedade — a pessoa se considera igual num sentido e inferior noutro, o que gera um 

conflito nas regras de tratamento. 

Conforme os números, o emprego de V sobressai ao emprego de T: 77,7%. Resta 

saber qual(is) a(s) forma(s) V empregada(s). 

Das 237 formas que não pertencem ao paradigma do tu encontradas no bloco de 

cartas aqui analisado, 80 são uma expressão nominal (incluindo você), assim distribuídas:  

70 (ou 87,5%) ocorrências de o irmão,  

6 (ou 7,5%) de o senhor, 

2 (ou  2,5% ) de o amigo, 
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1 (ou 1,25%) de você, 

1 (ou  1,25%) de vossa excelência. 

Como se vê, o irmão foi também a forma de tratamento mais recorrente entre os 

fiéis masculinos.  

As ocorrências de o irmão, por sua vez, estão assim distribuídas: 

37 como sujeito pleno, como, por exemplo: 

(355) acho é que eu falei ne hum sintido e o Irmão compreendeu por outra forma 

[C-008] 

(356) é em resposta de uma cartinha sua, a qual muito me alegrei em o irmão ter 

tido a lembrança de me escrever [C-034] 

(357) agora eu peço que o irmão me escreva alguma cousa, e quero também a 

importancia, e que madeira é que o irmão preciza [C-046] 

 

17 como complemento preposicionado, como, por exemplo: 

(350) nunca suspeitei tal do Irmão [C-008] 

(359) Digo para o irmão que de todos nós que viemos do Nordeste só tem 

empregado eu e o irmão Nestor [C-035] 

(360) Esta, tem por fim comunicar ao caro irmão que o irmão José Teixeira 

Rego... [C-036] 

11 como expressão possessiva equivalente a seu/teu, como, por exemplo: 

(361) peço as orações do irmão para quê em Dezembro eu esteja ahi, [...] Segue 

para a meditação do irmão o Salmo 23 [C-034] 

(362) estor alegri porque recebi carta do irmão [C-049] 

 

E 5 como complemento sem preposição (objeto direto), como, por exemplo: 

(363) elle disse que devia tirar o irmão deste campo [C-018] 

(364) quantas veis temos dobrado nosso juelhos perante o Senhor aprezentando o 

irmão ao Senhor que não tenha cido com muitas lagrimas? [C-049] 

 

O alto índice de o irmão (87,5% das formas nominais explícitas) leva a considerar 

que este seja o sujeito nulo das 54 ocorrências de verbos na P3 tendo como sujeito o 

destinatário. Porém, em uma das cartas, aparecem você e o senhor no tratamento ao pastor.  

Qual dessas formas seria o sujeito do verbo na ocorrência abaixo retirada desta carta?  
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(365) Aseite lenbrasa e um farta abraso do teu irmão e amigo e filho na Fe [C-

113] 

 

As ocorrências de o senhor foram 6: 

2 como sujeito pleno: 

(366) O Snr faça-me o obséquio de o remeter pelo Banco do Brasil para Baturité 

[C-078] 

(367) e eu fico esperando e comtando com sertesa Que o Senhor vem [C-113] 

4 como complemento preposicionado: 

(368) o Davi não esquece do senhor [C-068] 

(369) é para o Senhôr eu pesço em Nome de Jesus as vosça orações [C-071] 

(370) almejo tudo de bom para o Senhor e familia. [...] e o mesmo que desejei ao 

Senhor, desejo também a ela. [C-111] 

 

As ocorrências de o amigo como tratamento ao destinatário foram: 

(371) Sirvo-me da presente para encarecer ao distinto amigo a fineza de... [C-028] 

(372) Confio que o amigo me prestará este favor [C-039] 

 

Você apareceu em: 

(373) então Voce e um convidado ispesial [C-113] 

 

O tratamento por vossa excelência ocorreu em: 

(374) o motivo desta Cartinha é apenas saber de vossa excelência algo acerca do 

trabalho do Senhor ai no municipio de Quixadá [C-083] 

 

Ademais, contam-se 4 ocorrências do clítico acusativo o, todas na variante –lo: 

(375) elle disse que devia tirar o irmão deste campo e botalo noutro mais fértil [C-

018] 

(376) tenho todo praser de recebê-lo em minha casa [C-101] 

(377) para mim o moumento di mais aligria en minh vida e velo aqui en minha 

casa [C-113] 

(378) com o fim de convidá-lo para a festa de inauguração do Templo de 

Cachoeira [C-114] 
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Já o clítico lhe foi mais recorrente: 34 tokens, dos quais 7 tinham função 

acusativa, como em: 

(379) se de fato lhe tratei assim [C-008] 

(380) e creio que esta lhe encrontra gosando perfeita saude [C-018] 

 

As outras 27 ocorrências de lhe tinham sua função prototípica, que é o dativo. Por 

exemplo: 

(381) pesso-lhe me perduar em nome de Jesus [...] precizo lhe dizer com toda 

sinceridade que nunca suspeitei tal do Irmão [C-008] 

(382) quero le aprezentar o portador destas poucas linha [C-118] 

 

Outro clítico encontrado foi vos, estando no acusativo em 6 ocorrências, como, 

por exemplo: 

(383) Espero que esta vos emcontar gozendo saude [C-033] 

(384) Que Deus vos abençoe e vos guarde [C-111] 

 

E no dativo em 2: 

(385) Escrevo-vos esta cartinha contando-vos a minha situação [C-058] 

 

Nas cartas dos fiéis, houve uma ocorrência de consigo não reflexivo: 

(386) a paz do Senhor Jesus seja consigo e sua familia [C-036] 

 

Quanto aos possessivos, foram 43 as ocorrências de seu, como em: 

(387) a paz do Senhor Jesus seja consigo e sua familia [C-036] 

(388) recebi sua carta com muita alegria [C-018] 

(389) Certo de sua costumeira pontualidade [C-029] 

 

E 12 as ocorrências de vosso, das quais são exemplos: 

(390) Do vosso irmão na fé de Christo [C044] 

(391) dia 16 recebi uma cartinha vossa aqual veio limpar as maguas do meu 

coração [C-049] 

 

Todas as formas da P2 canônica — tu, te, ti(go), teu — foram encontradas nas 

cartas dos fiéis, totalizando, como já se disse, 68 ocorrências.  
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O tu como sujeito pleno apareceu 2 vezes: 

(392) pois tu sabes que não tive a sorte de aprender a ler [C-054] 

(393) mais ainda deu pra eu li ma[ndar] esa oferta mínima pra tu compra 1 pão 

[C-127] 

 

Note-se a falta de concordância entre o pronome e o verbo em (294), o que é 

atestado em todos os estudos sobre o uso de tu no Brasil. 

Já o tu implícito ocorreu 11 vezes, como em: 

(394) Irmão alegrei-me muito com as saudaçaoẽs que tens me mandado [...] pois 

tens combinado com os meus pensamentos [C-021] 

(395) Recebi a tua carta e ficamos satisfeito em saber que foste vitorioso viagem 

que enfrentas-te tantos (pro perigos, eu já tinha meditado nas lutas e perigos 

que ias atravessar. Irmão o emprego que me falas-te para o Jonatas [...] irei 

no dia 16 deste e espero que estejas na estação [C-023] 

 

A forma oblíqua tônica apareceu 6 vezes, sendo 4 delas de contigo: 

(396) a Raimunda manda lembrasa prar ti [C-127] 

(397) Emploro a Deus sempre por ti [C-007] 

(398) a pais de nosso Senhor Jesus seja contigo [C-032] 

(399) quando o irmão for visitar a igreja no Valentim me avise com tempo que 

quero muito conversar contigo [...] Não é possivel por carta expor o que 

desejo conversar contigo. [C-054] 

(400) a paz do Senhor Jesus seja com tigo [C-068] 

 

Já a forma oblíqua átona foi mais frequente: 25 ocorrências. Destas, 7 na função 

acusativa, como, por exemplo: 

(401) aceiti um forti abraço do teu irmão que te muito estima [C-032] 

(402) deus vai ti recompença [C-033] 

 

As outras 18 tinham função dativa. Eis alguns exemplos: 

(403) irmão Zequinha a pesar di tantos mezes que não ti escreve [C-069] 

(404) Hoje estou te escrevendo esta cartinha a fim de dar-te as minhas notícias 

[...]sim irmão Zeca peço-te que quando o irmão for visitar a igreja no 

Valentim me avise [C-054] 
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O possessivo teu teve 24 ocorrências, como em: 

(405) Recebi a tua que muito nos alegrou em saber tuas noticias. [C-021] 

(406) a Nazare tem vontade de ti conhece tanto o irmão como os teus. [C-069] 

 

Como resumo do exposto, a tabela seguinte mostra a distribuição de todas as 

formas de tratamento ao destinatário (excl. os vocativos) nas cartas de fiéis do sexo 

masculino: 

 

Tab. 15: Frequência de formas com valor de P2 usadas por fiéis masculinos. 

função forma ocorr./total % 

sujeito pleno 

o irmão 37/305 12,1 

o senhor 2/305 0,7 

o amigo 1/305 0,4 

você 1/305 0,4 

tu 2/305 0,7 

sujeito nulo 
[verbo na P2] 11/305 3,6 

[verbo na P3] 54/305 17,7 

compl. clítico ACUS 

te 7/305 2,2 

lhe 7/305 2,2 

o 4/305 1,3 

vos 6/305 2,0 

compl. clítico DAT 

te 18/305 5,9 

lhe 27/305 8,8 

vos 2/305 0,7 

compl. s/ prep. o irmão 5/305 1,6 

compl. prep. 

o irmão 17/305 5,6 

o senhor 4/305 1,3 

o amigo 1/305 0,4 

vossa excelência 1/305 0,4 

ti(go) 6/305 1,9 

consigo 1/305 0,4 

possessivo 

seu 43/305 14,7 

teu 24/305 7,8 

vosso 12/305 3,6 

do irmão 11/305 3,6 

total 305/305 100,0 
FONTE: O autor. 

 

Concluindo, foram 305 formas com referência ao destinatário, das quais 68 

(22,3%) são t e 237 (77,7%) não-t. A diferença pode ser vista melhor no gráfico seguinte: 
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Gráfico 15: Percentual de t e não-t nas cartas dos fiéis do sexo masculino 

 

FONTE: O autor. 

 

Como se verifica pelo gráfico acima, as formas preferidas de tratamento ao 

destinatário pelos remetentes fiéis do sexo masculino foram aquelas que não pertencem ao 

paradigma da P2 canônica, pois apenas 22,3% destas formas aparecem nas cartas desse grupo 

de remetentes. Tal resultado reforça a noção de poder exercida pelo pastor Zequinha sobre 

esse segmento da comunidade de prática a que pertencia, visto que as formas não-t denotam 

mais respeito e distanciamento do que as formas t. 

A seguir, a análise das cartas do último grupo de remetentes: as fiéis.  

 

5.3.5  As cartas das fiéis 

 

As cartas de mulheres fiéis da AD remanescente nas gavetas de D. Elizabeth de 

Alencar e que foram emprestadas para a constituição do corpus desta pesquisa são 25, cada 

uma escrita por uma remetente diferente, exceto no caso de duas mulheres de quem se têm 

duas cartas de cada. 

Pelo que comentei no Capítulo 3 sobre a condição da mulher na AD, a hipótese 

levantada sobre a forma de tratar o pastor José Alencar de Macedo nas cartas escritas por fiéis 

do sexo feminino foi a de que haveria uma rejeição ao uso da P2 canônica e a recorrência a 

formas mais polidas de tratamento, como o irmão e o senhor.  

De fato, houve uma preferência por expressões mais formais: foram 36 os casos 

de tratamento por o irmão, 29 de o senhor, 1 de o pastor e nenhuma de você ou tu explícito.  

Além disso, houve duas ocorrências de vós como sujeito nulo. No entanto, as formas da P2 
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canônica não foram totalmente rejeitadas, pois houve 27 ocorrências delas, incluindo tu como 

sujeito nulo. 

O que se pode comentar sobre o emprego das formas do paradigma do tu pelas 

fiéis é o que já se comentou quando da análise das cartas dos fiéis homens: uma oscilação 

decorrente do conflito entre as dimensões do poder e da solidariedade. O destinatário pode ser 

considerado como pertencente ao mesmo nível da remetente no tocante à faixa etária ou após 

certa proximidade adquirida pelo contato frequente e considerado superior quanto à posição 

na comunidade de prática e ao conhecimento, prevalecendo este último ponto de vista.  

Nas 25 cartas escritas ao pastor pelas fiéis, foram encontradas 225 ocorrências de 

formas com referência ao destinatário, excluindo os vocativos. Destas, 26 (11,6%) são de 

formas t, assim distribuídas: 

8 ocorrências de tu como sujeito nulo. Exemplos: 

(407) pois ela não mais ir esta viagem a cavalo e ainda mais levando o Misael não 

achas. [...] Agora pesso-vos que logo que recebas esta, responda-me dando 

a certeza [C-048] 

(408) Irmão mais eu creio que o sr. como servo de Deus como és nos perdoará. 

[...] Sim irmão, perguntas-mes o dia do mez e da semana eu não tinha 

botado na carta pois pensava que o irmão já estava sabendo de tudo [C-

097]. 

Observe-se, tanto em (407) quanto em (408), o tratamento concomitante por 

formas mais polidas (vos, o senhor) e por tu, mesmo implícito, o que aponta para o que 

Brown e Gilman (1960) chamam de “sistema em conflito”.  

10 ocorrências de te, sendo 5 na função acusativa. Exemplos: 

(409) almêjo que esta vá-te encontrá disfrutando bôas felicidades [C-005] 

(410) aqui fica a irmã que muito ti preza e fica tão longe [C-093] 

 

E 5 na função dativa, como em: 

(411) Peço-te irmão que mande-me dizer se a Chiquinha foi também para o 

Riacho do Sangue [C-012]  

(412) vamos ver si elle ti escreve [C-019] 

 

O possessivo teu foi empregado 8 vezes, das quais são exemplos: 

(413) Apaz do senhor ceja edificada no teu coração [...] De tua irmã na fé. [C-005] 

(414) juntamente com a irmã Mariinha e com todos os teus filhos. [C-012] 
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Não houve casos de ti/contigo neste bloco de cartas. 

 

As 199 outras ocorrências compreendem formas tanto da P3 quanto da P5 com 

valor de P2, porém não se verifica a forma você.  

Há 18 casos de o irmão como sujeito pleno, como em: 

(415) peço que o irmão de jeito a este cauzo [C-074] 

(416) ficaram também muito contristados por saberem que o irmão não recebeu 

aviso nenhum [...] parecia está sentindo a mesma tristeza que o irmão sentiu 

[C-097] 

 

9 são as ocorrências de o irmão como complemento preposicionado (incluindo-se 

aqui os adjuntos adverbiais e os agentes da passiva, conforme a NGB). Exemplos: 

(417) somente para fazer ciente ao irmão que apoucos dias passei por muitas 

tribula[ções] [C- 074] 

(418) Basta sabermo que o nosso querido pai foi criado na fé pelo irmão [C-097] 

(419) quando estudei com o irmão que foi um bom mestre [C-105] 

 

1 como complemento sem preposição (objeto direto): 

(420) pois o irmão sempre eu vejo quando vem a Fortaleza [C-105] 

 

1 como adjunto adnominal de posse (equivalendo a, no caso, suas): 

(421) é somente para dar-lhi nossas noticias e assim saber tambem as do irmão 

[C-053] 

 

Já o senhor apareceu 9 vezes como sujeito pleno. Exemplos: 

(422) Caso o senhor não suporte mais o Ubirajara pode mandá-lo para Oscar Jesus 

em Nova Russas [C-066] 

(423) eu desejo que o Senhor não var ficar triste fique bem satisfeito com as bôas 

nuticia [C-089] 

(424) passei uma grande aflição o senhor não queiras avaliar o quanto eu fiquei só 

Deus sabe [C-096] 

 

Note-se, em (424), o emprego de o senhor com o verbo na P2, o que pode 

sinalizar para uma avaliação por parte de quem fala ou escreve como sendo formal a 
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desinência –s no verbo. Essa possibilidade merece ser investigada posteriormente em novas 

pesquisas.  

Como complemento preposicionado, o senhor ocorreu 11 vezes, como em: 

(425) desejo o mesmo ao senhor [C-066] 

(426) Irmão Zequinha quero dizer para o senhor que fiquei sem o pai [...] ela 

envia muita L
ça

 para o senhor [C-096] 

 

Houve 4 ocorrências de o senhor como complemento sem preposição: 

(427) êu desejo é Que esta carta var encontrar o Senhor com tôdos que li sercam 

todos Com Saúde. [C-089] 

(428) se eu soubesse o dia que alcançava o sr. em casa durante as férias ou então o 

sr. aqui [C-090] 

(429) quando vou a Igreja parece que estou vendo o snr mostrando aquele amôr  

de Pastor com as ovelhas [C-093] 

 

Há também 4 casos de o senhor integrando uma expressão de posse (adjunto 

adnominal equivalente a seu), como em: 

(430) Pois para nós será o maior praser é chegar a oportunidade do senhor [C-090] 

(431) mostrei a cartinha do sr. a Mazú e ao Raimundinho [C-097] 

 

O tratamento com (o) pastor apareceu em: 

(432) chegando-me ao meu senhor como ao meu amado pastor somente para... [C-

074] 

(433) lembro da quela horas feliz que passei ao lado de meu querido pastor isto 

faz correr lagrimas de meus olhos [C-122] 

 

Além dos casos de sujeito pleno com expressões nominais, houve 61 casos de 

sujeito nulo com verbos na P3. Em alguns casos, é fácil identificar que o sujeito implícito é o 

irmão, como em: 

(434) pesço para o irmão mandar-mi dizer si Ø esteve doente ainda si Ø ja estar 

bom [C-053] 

 

Em outros, que é o senhor, como em: 
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(435) eu desejo que o Senhor não var ficar triste fique Ø bem satisfeito com as 

bôas nuticia [C-089] 

 

Há, porém, casos em que a identificação do termo que preencheria o espaço do 

sujeito verbal fica difícil, ou por a remetente não ter usado nenhuma forma de tratamento 

anterior ao verbo (como no começo de uma carta, por exemplo) ou por ter usado tratamentos 

diferentes, como na carta C-094, em que a missivista ora usa o irmão, ora usa o senhor.  

Também como sujeito nulo foram encontrados 2 casos de vós com valor de P2: 

(436) Faço votos a Deus para que Ø estejais com saúde juntamente com a irmã 

Mariinha e com todos os teus filhos. [C-012] 

(437) Muito prezado irmão Zequinha | Escrevo-vos esta em resposta a vossa mui 

amavel cartinha [...] portanto peço que Ø oreis por mim e minha familia 

[C-097] 

 

Quanto aos clíticos, os três (o, lhe, vos) ocorrem na referência ao destinatário.  

São apenas 2 as ocorrências de o, confirmando sua baixa frequência já atestada 

por Monteiro (1994, p. 169), Bagno (2011, p. 754), Santos e Santos (2011, p. 151), dentre 

outros. Eis as ocorrências: 

(438) Reconheço perfeitamente que não gostas de o importunar por noticias
105

 [C-

024] 

(439) Não posso nunca esquecê-lo meu amado Pastor!!! [C-112] 

As ocorrências de lhe totalizam 21, sendo apenas 3 na função acusativa: 

(440) Eu bem quisera ter tempo para escrever, ou melhor, está sempre lhe vendo e 

não precisasse escrever [C-059] 

(441)  êu desejo é Que esta carta var encontrar o Senhor com tôdos que li sercam 

todos Com Saúde. [C-089] 

(442) Já que não lhi vejo quero mendo ver sua letra [C-122] 

As outras 18, na função dativa. Exemplos: 

(443) pego em uma caneta para escrever lhe para dar lhe as nossas notiscia [C-

094] 

(444) O fim desta é pedir-lhe um grande favor [C-065] 

                                                           
105 Este recorte não deixa claro que o clítico o tem como referência o destinatário. Apenas a leitura do parágrafo 

inteiro possibilita entender que o trecho transcrito aqui pode ser parafraseado como “Reconheço perfeitamente que 
não gostas que o importunem por noticias”.  
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Já o clítico vos teve 5 ocorrências, sendo 2 na função acusativa: 

(445) rogo ao Todo-poderoso que esta vos encontre em pleno gozo de saude e 

felicidade junto todo familia [C-093] 

(446) mas o Senhor que é dono da Prata e do Ouro, “Esse” vos recompensará. 

[C284] 

 

E 3 na função dativa: 

(447) Prezado irmão Zequinha, a paz do Senhor. | É com o coração partido de 

saudades que estou escrevendo esta cartinha para dar-vos as minhas noticias 

[C-059] 

(448) Pois Raimundinho mandou o Hélio telefonar como já vos disse [C-097] 

 

Assim como se verificou nas cartas de outros grupos de remetentes, houve uma 

ocorrência do pronome prescrito nas gramáticas tradicionais como exclusivamente reflexivo 

fora desta prescrição, ou seja, usado como forma de tratamento respeitoso. Eis a ocorrência:  

(449) Abraçe Mariinha e um beijinho na testa por mim, e Mariinha dê um abraço 

em si por mim [C-059] 

 

Sabendo-se que a remetente era uma moça solteira que, morando noutra cidade, 

costumava hospedar-se na casa do pastor quando ia a Quixadá, pode-se concluir que o 

emprego de si não reflexivo foi uma estratégia para evitar uma possível má interpretação das 

intenções da moça: escrevendo a um homem casado, ela pode ter julgado que não ficaria bem 

enviar-lhe diretamente seu abraço, por isso pediu indiretamente à esposa que o abraçasse por 

ela.  

Para Faraco (1996, p. 71), o reflexivo de terceira pessoa “adquiriu um valor de 

formalidade, situação que também costuma encontrar forte condenação das gramáticas 

escolares”. 

Tendo si(go) sido usado como forma de tratamento, portanto com valor de P2, por 

outros remetentes da comunidade de prática aqui analisada, conclui-se que esse emprego não 

era estranho a essa comunidade.  

Vale ressaltar que, como afirma Almeida (2000, p. 136) toda a série s— (se, si, 

seu), em sua origem, era exclusivamente reflexiva. Assim, o uso de si não reflexivo 

acompanha, nesses casos, o que aconteceu com o possessivo seu, que, além de reflexivo, 
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como em (450) abaixo, também passou a ser usado com referência não reflexiva, como em 

(451), e com referência ao interlocutor (P2), como em (452).  

(450) Até mesmo o rapaz que queria humanamente enterrar o seu pai [C-082] 

(451) Que a paz do Senhor e sua graça abite em nós que aguardamos a sua 

vontade [C-088] 

(452) Sem carta sua que deva resposta [C020] 

 

O possessivo seu, neste bloco de cartas, teve 38 ocorrências. Eis alguns exemplos: 

(453) no dia 3 deste encontrei sua missiva [...] Para mim é motivo de grande 

alegria quando recebo uma cartinha sua, pois recebo mais conforto em seus 

conselhos tão confortadôres [...] Aqui fico as suas ordens e sempre orando 

para que o Senhor lhe dê vitória no seu trabalho. [C-024] 

(454) Peço-lhe encarecidamente suas orações [...] Sua irmã em Cristo [C-108] 

 

O possessivo vosso teve 9 ocorrências (portanto, mais do que teu). Exemplos: 

(455) Escrevo-vos esta em resposta a vossa mui amavel cartinha [...] mostrei a 

cartinha do sr. a Mazú e ao Raimundinho, todos ficaram ciente de vossos 

dizeres [C-097] 

(456) E um previlégio escrever estas simples linhas somente para agradecer as 

vossas orações [C-126] 

 

Todo o exposto pode ser visualizado na tabela seguinte: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



228 
 

Tab. 16: Frequência de formas com valor de P2 usadas por fiéis do gênero feminino. 

função forma ocorr./total % 

sujeito pleno 
o irmão 18/225 8,0 

o senhor 9/225 4,0 

sujeito nulo 

[verbo na P2] 8/225 3,6 

[verbo na P3] 61/225 27,1 

[verbo na P5] 2/225 0,9 

compl. clítico ACUS 

te 5/225 2,2 

lhe 3/225 1,3 

o 2/225 0,9 

vos 2/225 0,9 

compl. clítico DAT 

te 5/225 2,2 

lhe 18/225 8,0 

vos 3/225 1,3 

compl. s/ prep. 
o senhor 4/225 1,9 

o irmão 1/225 0,4 

compl. prep. 

o senhor 11/225 4,9 

o irmão 9/225 4,0 

o pastor 2/225 0,9 

si 1/225 0,4 

possessivo 

seu 38/225 17,3 

vosso 9/225 4,0 

teu 8/225 3,5 

do senhor 4/225 1,9 

do irmão 1/225 0,4 

total 225/225 100,0 
FONTE: O autor. 

São, portanto, 225 formas com valor de P2, das quais apenas 26 (11,6%) são 

formas t, enquanto a maioria 199 (88,4%) são formas não-t, como mostra o gráfico abaixo: 

Gráfico 16: Percentual de t e não-t nas cartas dos fiéis do gênero feminino. 

 

FONTE: O autor. 
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O gráfico 16 deixa claro que as mulheres da comunidade de prática a que 

pertencia o pastor Zequinha tinham-no como uma figura de respeito com a qual mantinha uma 

relação assimétrica ascendente, o que se refletia na forma de tratá-lo através de cartas: apenas 

11,6% das formas usadas com referência ao pastor foram formas t, as que expressam mais 

intimidade e familiaridade. Esse resultado é inverso ao apresentado para as cartas das irmãs de 

sangue (gráfico 8) e revela que as mulheres fiéis da igreja recorriam a um tratamento mais 

cerimonioso para se dirigir ao pastor do que os fiéis homens (gráfico 15). O resultado também 

mostra que a subserviência feminina dentro da AD se refletia também através das escolhas 

das formas de tratamento na comunidade de prática analisada. 

Seguem as considerações finais sobre esta primeira parte da análise, que, nos 

moldes da Sociolinguística histórica, buscou descrever e analisar os usos das formas de se 

dirigir ao destinatário pastor José Alencar de Macedo segundo a teoria do Poder e da 

Solidariedade, de Brown e Gilman (1960). A teoria, como se disse, associa as formas de 

tratamento à relação existente entre os interlocutores, considerando-a como simétrica ou 

assimétrica, íntima ou formal. A análise buscou também identificar que formas disponíveis na 

língua portuguesa e empregadas pelos remetentes das cartas, considerando-se a comunidade 

de prática da qual eles fazem parte, podem ser identificadas como T e como V, de acordo com 

a distinção brown-gilmaniana, além de mapear o percentual de formas t (P2 canônica) em 

cada grupo de remetentes.  

 

5.4  Considerações sobre a Distinção T/V nas cartas da amostra 

 

A análise aqui apresentada intencionou identificar quais as formas empregadas ao 

se tratar o pastor José Alencar de Macedo por aqueles que lhe escreveram cartas, 

considerando-se que todos os remetentes também eram membros da igreja do pastor, a 

Assembleia de Deus, e que as relações estabelecidas entre eles e o destinatário os colocavam 

numa posição de solidariedade (de igual para igual) ou de poder (de inferior para superior ou 

vice-versa), bem como podiam ser relações de familiaridade ou de formalidade.  

Apoiando-se na Distinção T/V, também chamada de Teoria do Poder e da 

Solidariedade, elaborada por Brown e Gilman (1960), a análise procurou relacionar as formas 

de tratamento empregadas com a dicotomia brown-gilmaniana: quais formas teriam a função 

de T (expressar a inferioridade do interlocutor ou a solidariedade para com ele num contexto 

de familiaridade) e quais teriam a função V  (expressar a superioridade do interlocutor ou a 

formalidade da situação) 
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É atestado que, na história do português, a função de T foi exercida até meados do 

século XVIII apenas por t (tu, te, ti[go], teu), como apontam Cintra (1972), Faraco (1996), 

Menon (2006), Bermejo (2017), dentre outros. A partir desse período, você, sobretudo no 

português brasileiro, passou a também funcionar como T, de modo que, no século XX, 

verifica-se a coocorrência de ambas as formas, o que perdura até hoje: há áreas em que você 

suplantou o tu, áreas em que tu predomina e áreas em que tu resiste (SCHERRE et al., 2015).  

Entretanto, no Brasil, nem todas as formas t tiveram sua frequência de uso 

diminuída na mesma proporção que teve a forma reta tu (LOPES, 2008; RUMEU, 2013; 

OLIVEIRA; LOPES; KENEDY, 2017). O resultado, em quase todo o território brasileiro, é 

um sistema misto, em que formas do paradigma da P2 canônica se combinam com formas da 

P3 com referência ao interlocutor. 

Estudos sobre o uso variável dessas formas em algumas áreas do Brasil apontam 

para a tendência a conservar t nas relações solidárias de familiaridade, enquanto as formas 

não-t tendem a ser empregadas quando há alguma espécie de distinção entre os interlocutores 

(MODESTO, 2006; MARTINS, 2010; COSTA, 2016). 

Para Brown e Gilman (1960), essa flutuação no uso das formas na interação entre 

alguns indivíduos é fruto do conflito entre a dimensão do poder e a dimensão da 

solidariedade: um indivíduo se considera no mesmo nível de seu interlocutor em algum 

aspecto e inferior ou superior a ele em outro. Alguns fatores como aumento da convivência e 

intenção de condescendência podem levar alguém a mudar de V para T, assim como a 

situação de formalidade pode levar a mudança de T para V.  

Apesar de que as cartas da amostra tenham sido produzidas por falantes de 

português brasileiro em pleno século XX, todos os remetentes pertenciam à mesma 

comunidade de prática, que era a Assembleia de Deus, uma igreja considerada conservadora, 

sobretudo no século passado, quando seus adeptos buscavam se diferenciar da população 

geral adotando um comportamento distinto.  

A partir desse pressuposto e considerando-se que o destinatário das cartas 

analisadas ocupava uma posição de respeito dentro de sua comunidade de prática, levantei a 

hipótese de que, quanto às formas de tratamento usadas pelos remetentes, o sistema estaria em 

equilíbrio, conforme o ponto de vista de Brown e Gilman (1960). Assim, o emprego de 

expressões de tratamento e dos tradicionalmente chamados pronomes pessoais aconteceria da 

seguinte forma:  
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Nas relações familiares simétricas, os remetentes usariam apenas T, que seriam t, 

você e formas da P3 (lhe, seu), levando em consideração a já atestada combinação entre as 

formas de ambos os paradigmas (P2 e P3) no período recoberto pela amostra. 

Nas relações familiares assimétricas, ascendentes no caso da amostra, os 

remetentes usariam apenas formas V, que seriam o senhor e pronomes da P3 (o, lhe, seu).  

Nas relações extrafamiliares tanto simétricas quanto assimétricas, os remetentes 

usariam apenas formas V, seja de reverência, seja de formalidade, as quais seriam o irmão 

combinado com pronomes de P3. Somente nas cartas do pastor-presidente que também era 

amigo seria usado você mais do que o irmão. 

A hipótese de que o sistema de tratamento na referida comunidade de prática 

estaria em equilíbrio foi refutada, porém se verifica um maior conflito nas cartas de fiéis, em 

que não se esperava encontrar T devido à posição inferior que eles ocupavam em relação ao 

destinatário dentro de sua comunidade de prática. Nos demais grupos de remetentes, 

constatou-se um relativo equilíbrio, como se recapitula a seguir. 

Nas cartas das irmãs, o uso de T foi categórico, com predomínio de t (devido às 

origens paraenses das remetentes) e algumas formas não-t (você e seu) que já funcionavam 

como T no período recoberto pela amostra.  

Nas cartas dos cunhados, o uso de T foi majoritário, através de t, você, lhe e seu, 

uma vez que também foram usadas formas mais recorrentes em contextos de formalidade e 

reverência (o, vos, vosso, convosco e si/consigo não reflexivo), possivelmente decorrentes do 

fato de serem pastores e terem desenvolvido um estilo de escrita influenciado pelo texto 

bíblico.  

Nas cartas dos genros e da neta, o uso de V foi categórico, considerando-se que as 

pouquíssimas ocorrências de t (te e teu) se explicam pela tradição discursiva. Nessas cartas, 

lhe e seu têm valor de V, acompanhando o senhor. 

Nas cartas dos pastores, verificou-se pouco conflito no tratamento: algumas 

formas t (9,5%) insinuaram-se entre a maioria V, e o irmão foi a forma mais usada como 

sujeito pleno.  

Nas cartas dos pastores-presidentes, verificou-se o seguinte: nas do pastor que 

também era amigo do destinatário, houve pouco uso de t e de você, e as demais formas usadas 

podem ser consideradas “neutras” em termos de familiaridade e formalidade (lhe, consigo, 

seu); já nas cartas do outro pastor, que não era tão próximo do destinatário, verificou-se um 

tratamento categórico por V, incluindo pronomes mais comuns em contextos de formalidade 

(o, vos, vosso). 
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Nas cartas dos fiéis, verificou-se um conflito de tratamento, com formas que iam 

do mais familiar (tu) ao mais formal (vossa excelência), porém as mulheres fizeram menos 

usos de formas de intimidade do que os homens. Em ambos os casos, o irmão foi a forma 

mais comum de tratamento ao pastor, confirmando-se como um dêitico social que identifica 

os membros da referida comunidade de prática. 

Levando-se em consideração apenas as formas tônicas, tanto na função de sujeito 

quanto na função de complemento, e excetuando-se os possessivos, pode-se verificar que, 

com referência ao destinatário, a forma o irmão foi a mais empregada em toda a amostra, 

enquanto vós (na forma convosco, etimologicamente com + vós + com) foi a menos 

recorrente.  

A tabela abaixo mostra a distribuição das formas tônicas (exclusive os possessivos 

e os vocativos) com referência ao destinatário: 

Tab. 17: Frequência de formas tônicas com referência ao destinatário na amostra 

forma ocorr. % 

tu 14 4,1 

ti + contigo 7 + 7 4,1 

si + consigo 1 + 10 3,3 

convosco 3 0,9 

você 113 33,9 

o senhor 47 14,1 

o irmão 124 37,3 

o amigo 3 0,9 

o colega 1 0,4 

o pastor 2 0,6 

vossa excelência 1 0,4 

total 333 100 
FONTE: O autor. 

 

Como se percebe pela tabela, o tratamento por o irmão o foi frequente (124/333 

ou 37,3%), seguida por você (113/333 ou 33,9%) e o senhor (47/333 ou 14,1%). A forma reta 

da P2 canônica tu teve a mesma frequência de uso que a forma oblíqua ti (14/333 ou 4,1% 

cada). 

Na função de sujeito pleno (preenchido), as formas com referência ao destinatário 

estão assim distribuídas na amostra: 
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Tab. 18: Frequência de formas com referência ao destinatário na função de sujeito 

forma ocorr. % 

tu 14 7,2 

você 91 46,4 

o senhor 13 6,6 

o irmão 75 38,2 

o amigo 2 0,6 

o colega 1 1,0 

total 196 100 
FONTE: O autor. 

 

O alto índice de você deve-se às cartas dos cunhados, principalmente de João 

Arlindo, que tem mais cartas na amostra. O emprego de você como sujeito pleno por grupos 

de remetentes se deu da seguinte forma:   

irmãs ― 0/1 (0%) 

cunhados ― 87/99 (87,9%) 

genros ― 0/33 (0%) 

neta ― 0/20 (0%) 

pastores ― 0/95 (0%) 

pastores-presidentes ― 1/86 (1,7%) 

pastor discípulo ― 0/85 (0%) 

fiéis ― 1/530 (0%) 

 Os dados mostram que, diferentemente do que aponta Rumeu (2013), ao afirmar 

que você suplantou tu no português brasileiro culto, esse pronome não seguiu o mesmo rumo 

na comunidade evangélica, pelo menos não no trato ao interlocutor que não faz parte do 

núcleo familiar. 

Quanto às formas tônicas na função acusativa, não regidas por preposição, apenas 

três desempenharam essa função na amostra, como revela a tabela abaixo:  

 

Tab. 19: Frequência de formas tônicas com referência ao destinatário na função de objeto direto (ACUS) 

forma ocorr. % 

o senhor 7 46,7 

o irmão 6 40,0 

você 2 13,3 

total 15 100,0 
FONTE: O autor. 
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Note-se que você foi a forma menos usada nesta função. Suas duas únicas 

ocorrências se deram nas cartas do cunhado João Arlindo da Silva. 

Quanto às formas tônicas na função de complemento introduzido por 

preposição
106

, o resultado é um pouco diferente. Veja-se a tabela: 

 

Tab. 20: Frequência de formas com referência ao destinatário na função de complemento preposicionado 

forma ocorr. % 

contigo / prep. + ti 14 11,5 

consigo / prep. + si 11 9,0 

convosco 3 2,5 

 prep. + você 20 16,4 

prep. +  o senhor 27 22,2 

prep. + o irmão 43 35,2 

prep. +  o amigo 1 0,8 

prep. + o pastor 2 1,6 

prep. + vossa excelência 1 0,8 

total 122 100 
FONTE: O autor. 

 

Nessa função, o irmão foi a forma preferida pelos evangélicos ao se dirigirem ao 

pastor, e você aparece em 3º lugar em termos de frequência (20/122 ou 16,4%), porém 15 

dessas ocorrências, o que corresponde a 75%, se deram nas cartas dos cunhados (sendo 14 

delas só nas cartas de João Arlindo da Silva), outras 4 (20%) se deram nas cartas das irmãs e 

apenas 1 (5%) nas cartas dos pastores. Então, suprimindo-se as cartas de relações familiares, 

verifica-se que você (1/122 ou 1,2%) também não suplantou tu (7/122 ou 5,7%)
107

 no trato ao 

interlocutor nas cartas da comunidade de prática dos evangélicos, diferentemente do que 

encontrou Rumeu (2013) com as cartas dos fluminenses ilustres. 

 

Imaginando um plano dividido em quatro campos definidos por um maior ou 

menor grau de solidariedade (S) com o destinatário e de poder (P) exercido por ele, e 

colocando-se nestes campos os remetentes das cartas da amostra conforme sua relação com o 

destinatário, tem-se a seguinte figura: 

 

 

 

                                                           
106  Inclui os termos  constituídos por de + nome expressando posse (do irmão, do senhor etc.). 
107 Foram 14 os casos de prep. + ti/contigo, dos quais 7 se deram em cartas familiares.  
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Fig. 24: Plano das relações entre remetente e destinatário. 

 

FONTE: O autor. 

 

Para compreender a figura 22, considere-se que, no eixo do poder (P), quando 

mais para cima, maior é o poder exercido pelo destinatário sobre os remetentes e que, quanto 

mais para baixo, menor é esse poder. Já no eixo da solidariedade (S), quando mais para a 

direita, maior é o grau de solidariedade entre o destinatário e os remetentes, e quanto mais 

para a esquerda, menor é esse grau.  

Por essa figura, percebe-se que: a) as irmãs e os cunhados estão no plano de mais 

solidariedade e menos poder exercido pelo pastor; b) os cunhados e a neta estão no plano de 

mais solidariedade e mais poder exercido pelo pastor; c) os pastores estão no plano de menos 

solidariedade e menos poder exercido pelo pastor; d) o pastor discípulo, aquele que foi 

convertido e iniciado na evangelização através de Zequinha, e os fiéis estão no plano de 

menos solidariedade e mais poder exercido pelo pastor.    

Distribuindo-se neste plano as formas com função de sujeito usadas no tratamento 

ao destinatário, tem-se a seguinte configuração: 
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Fig. 25: Distribuição das formas com função de sujeito usadas com referência ao destinatário. 

 

FONTE: O autor. 

 

Como se pode ver, nas relações familiares (à direita no plano), você e tu foram as 

formas usadas nas relações simétricas (irmãs, cunhados), enquanto o senhor foi a única forma 

usada nas relações assimétricas (genros, neta). Já nas relações extrafamiliares (à esquerda no 

plano), houve uma pluralidade de formas, predominando o irmão, sendo maior a diversidade 

nas relações assimétricas ascendentes, que apareceu do tu ao vós (este implícito). 

Como já constataram outras pesquisas (cf. LOPES, MACHADO, 2005; RUMEU, 

2008; LOPES, 2008), a forma você também na amostra aqui analisada mostrou-se híbrida 

quanto à função de codificar o respeito e a intimidade. Nas cartas dos cunhados, essa 

ambiguidade fica evidente, pois você disputa com tu o tratamento da intimidade: o cunhado 

Juvenal Roque de Andrade trata Zequinha por tu numa carta (457) e por você noutra (458): 

(457) também sofri, não tanto quanto tu tens sofrido, porque na verdade tu teem 

estado mais tempo ahi, do que eu estive [C-010] 

(458) você é meu primeiro companheiro, nas lutas [...] conforme você fala em sua 

missiva [C-075] 

 

Já o cunhado João Arlindo da Silva emprega as duas formas numa mesma carta: 

(459) Zeca você apresenta uma folha de serviço gigantesca [...] tú não podes mais 

levar esta carga, escolhe outros maioraes. Você precisa saber [C-081] 

(460) e tambem estou informando que tens recebido esta pequena ajudas de custa 

que Iracema manda para você, compreendemos que você fica extremamente 

agradecido como se fosse uma grande oferta [C-130] 
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Um dos fiéis, que demonstra grande apreço pelo pastor, trata-o por você numa 

carta (461) e por tu em outra (462): 

(461) vai casar agora no dia 15 de julho ce deus Quize então Voce e u meu 

comvidado ispisial [C-113] 

(462) mais ainda deu pra eu li ma[dar] esa oferta mínima pra tu compra 1 pão [C-

127] 

 

Considerando-se que o foco de muitas das pesquisas sobre formas de tratamento 

no português brasileiro tem sido a forma você, a tabela seguinte reúne os resultados de outras 

amostras de cartas (LOPES et al., 2018) quanto ao percentual do você pleno (explícito).  

 

Tab. 21: Percentuais de você explícito em algumas amostras de cartas no PB. 

amostras de cartas estados 

você explícito 

Total 
sujeito 

compl. s/ 

prep. 

compl. c/ 

prep. 

nº % nº % nº % 

cartas baianas (1810-1990) BA 200 192 96,0 1 0,5 7 3,5 

cartas mineiras (1850-1989) MG 205 189 92,2 3 1,4 13 6,4 

cartas pernambucanas (1869-1969) PE 301 279 92,7 6 2,0 16 5,3 

cartas cariocas (1870-1979) RJ 587 509 86,7 29 5,0 49 8,3 

cartas paulistas (1870-1939) SP 63 57 90,4 2 3,2 4 6,4 

cartas florianopolitanas (1882-1992) SC 92 81 88,0 2 2,2 9 9,8 

cartas potiguares (1916-1994) RN 722 668 92,5 18 2,5 36 5,0 

cartas do NE e N (1940-1986) CE, RN, PA 111 89 80,2 2 1,8 20 18,0 

Total 2.281 2.064 90,5 63 2,8 154 6,7 

FONTE: O autor, com dados de Lopes et al. (2018) 

 

Note-se que a presente amostra (“cartas do NE e N” na tabela acima) segue a 

tendência das demais: uso majoritário de você na função nominativa (sujeito) ― 80,2% ― e 

minoritário na função acusativa (complemento sem preposição / objeto direto) ― 1,8%.  

Há de se atentar para o fato de que, nas cartas dos membros da AD, o percentual 

de uso de você na função de sujeito foi o menor de todas as amostras e menor do que o 

percentual geral, que é de 90,5%, mas o percentual de você como complemento 

preposicionado (18%) foi bem mais elevado do que os das demais e do que o geral. 

Vale ressaltar que a maioria das ocorrências de você pleno na amostra dos 

membros da AD se dá nas cartas dos cunhados, como mostra a tabela abaixo: 
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Tab. 22: Distribuição de você explícito nas cartas dos membros da AD 

remetentes nº % 

irmãs 4 3,6 

cunhados 104 93,7 

genros 0 0,0 

neta 0 0,0 

pastores-presidentes 1 0,9 

pastor discípulo 0 0,0 

demais pastores 1 0,9 

fiéis homens 1 0,9 

fiéis mulheres 0 0,0 

Total 111 100,0 
FONTE: O autor. 

 

Note-se que, das 111 ocorrências de você pleno, 104 (ou 93,7%) se deram nas 

cartas dos cunhados. Dentre os cunhados, o que mais usou essa forma foi João Arlindo da 

Silva (99 ocorrências, ou 89,1% do total de você na amostra). 

Com esses dados, conclui-se que, excluindo-se as cartas de João Arlindo da Silva, 

você teve ocorrência rara na amostra (apenas 12 dados). A forma mais usada pelos membros 

da AD para se referir ao destinatário foi o irmão, em todas as funções sintáticas: 

 

Tab. 23: Distribuição de o irmão nas cartas dos membros da AD 

função nº % 

sujeito 75 60,5 

objeto direto 6 4,8 

compl. preposicionado 31 25,0 

possessivo (do irmão) 12 9,7 

Total 124 100,0 
FONTE: O autor. 

 

Quanto ao sujeito nulo, para o tratamento ao interlocutor, só existem duas 

possibilidades em português: ou o verbo com a desinência —s(te) da P2 canônica, ou o verbo 

com desinência número-pessoal Ø, da P3. Há de se ressaltar que, no imperativo afirmativo, a 

P2 canônica perde a desinência —s, resumindo-se ao tema verbal (canta tu, põe tu, ouve tu) 

ou ao radical (diz tu, quer tu), contrapondo-se ao negativo, em que se usam formas do 

presente do subjuntivo (não cantes tu, não ponhas tu, não ouças tu). 

Entretanto, como aponta Faraco (1996, p. 69), o uso de terceira pessoa no lugar da 

segunda desencadeou um processo de redução do paradigma da conjugação verbal em 

português e afetou a maneira de formar o imperativo. As repercussões mais recorrentes nesse 
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modo verbal no PB são: a) o uso da forma afirmativa no imperativo negativo em detrimento da 

forma subjuntiva para a P2 canônica: canta / não canta (em vez de canta / não cantes); b) o 

uso da forma da P2 para a P3 com valor de P2: canta você (em vez de cante você). 

As cartas revelam ainda outras modificações no imperativo:  

a) O emprego da forma subjuntiva da P2 no afirmativo, como em: 

(463) Queiras aceitar o meu fraternal e saudoso abraço [C-138] 

(464) ore por mim e peças orações [C-117] 

b) O emprego da forma subjuntiva da P3 no afirmativo com a P2, como em: 

(465) Todos alegres, e envia L
ças

. não te esqueça de nós [C054] 

Por conta dessa variabilidade, neste trabalho o imperativo foi considerado como 

sendo de P2 quando trazia a desinência —s (imperativo inovador), como em (358) e (359) 

acima, e quando se constituía apenas do tema ou do radical verbal (imperativo canônico), 

como em (466): 

 (466) Dá uma abraço na Mariinha diz a ela que eu tenho saudades [C-310] 

Também foi considerado imperativo do tu o que ocorre em (360) acima, devido à 

presença do clítico te. 

Já o imperativo formado pela 3ª pessoa do singular (P3) do presente do subjuntivo 

foi considerado como imperativo não-t, como: 

(467) Dê muita lembrança aos de sua casa [C-065] 

(468) Procure conversar com a irmã Maria a este respeito e depois escreva pra 

mim dizendo sim ou não [C-134] 

Além do mais, dada a pluralidade de formas não-t de expressão do sujeito pleno 

(você, o irmão, o senhor, o amigo etc.), torna-se tarefa difícil, senão impossível, afirmar qual 

delas corresponde ao sujeito nulo de cada verbo na P3 com valor de P2. Não considerei, 

porém, que as formas verbais com sujeito nulo tivessem um tu como sujeito implícito dada a 

baixíssima ocorrência de tu + verbo na P3 na amostra (apenas 4 ocorrências).  

Assim, quanto ao sujeito nulo, considerando-se que as formas verbais com —

s(te), bem como a imperativa canônica (e aquelas afirmativas com —s) apresentam traços de 

solidariedade, enquanto as formas de P3 apresentam traços de poder e/ou formalidade, sua 

distribuição na amostra por grupos de remetentes é a que o gráfico seguinte exibe: 
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Gráfico 17: Percentuais de verbos com sujeito nulo com referência ao destinatário. 

 

FONTE: O autor. 

 

A partir da leitura do Gráfico 18, nota-se que o sujeito nulo t somente superou o 

não-t nas cartas das irmãs e ficou acima dos 30% apenas nas cartas dos cunhados, o que 

possivelmente se explique não só pela relação de solidariedade existente entre remetentes e 

destinatário, mas também pelo fato de eles terem nascido e se criado no estado do Pará, área 

de predomínio de tu como sujeito nas relações familiares. Nota-se também que nas cartas das 

relações mais marcadas pela dimensão do poder (cartas dos genros, da neta e dos pastores-

presidentes), a ocorrência de t como sujeito nulo foi de 0%. 

Correlacionando mais uma vez t com T e não-t com V, a distribuição do sujeito 

nulo é a que mais se aproxima da descrição de Brown e Gilman (1960) para o emprego das 

formas de tratamento: quanto mais solidária a relação, mais T; quanto mais marcada pela 

formalidade ou pelo poder, mais V. 

Uma vez que as formas clíticas (te, lhe, o, vos) e as possessivas (teu, seu, vosso) 

foram as que apresentaram maior variabilidade nas cartas da amostra, decidi realizar uma 

análise conforme a metodologia da Sociolinguística variacionista a fim de se identificar que 

fatores linguísticos e extralinguísticos estariam influenciando o emprego dessas formas. O 

resultado da análise será detalhado a seguir. 
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6   O TRATAMENTO AO DESTINATÁRIO:  

      DESCRIÇÃO E ANÁLISE DE ORIENTAÇÃO VARIACIONISTA 

 

Após verificar o uso de formas t e não-t com valor de P2 no tratamento ao pastor 

José Alencar de Macedo, contata-se que as categorias que mais apresentaram variação foram 

os clíticos e os possessivos, cujo emprego pareceu mais livre em relação à dinâmica do poder 

e da solidariedade de Brown e Gilman (1960). De fato, Said Ali (2006, p. 113) considera que 

“lhe” e “seu” são indiferentes quanto à familiaridade e à formalidade.  

Partindo desse pressuposto, submeti todas as ocorrências de clíticos e de 

possessivos ao GoldVarb X, considerando-se fatores linguísticos relacionados a cada uma 

dessas categorias e ao gênero textual carta. Apenas os fatores sociais sexo do remetente e 

relação entre remetente e destinatário quanto à dicotomia de Brown e Gilman 

(poder/solidariedade) foram levados em conta nesta análise nas variações entre as formas 

mais frequentes (“te” vs. “lhe” e “teu” vs. “seu”), compreendendo-se que o capítulo anterior já 

explicitou como cada grupo de remetente fez uso das formas com valor de P2 (por exemplo, 

sabe-se que as irmãs não usaram lhe nem vos e que nem os genros nem a neta usaram teu ou 

vosso — excetuando-se a ocorrência de teu na expressão de abertura da carta da neta, uma 

tradição discursiva). Além disso, o grupo de fatores localização na carta também foi 

controlado em todas as rodadas. 

Retomando as informações sobre os remetentes, são 73 missivistas, dos quais 26 

são mulheres e 47 são homens; 8 pertenciam ao círculo de relações íntimas (familiares), e 65 

ao de relações não íntimas (extrafamiliares); 13 mantinham com o destinatário uma relação 

simétrica, e 60 uma relação assimétrica (2 com relação assimétrica descendente [os pastores-

presidentes] e 58 com relação assimétrica ascendente [genros, neta, pastor discípulo, fiéis]).  

 

Quando formas distintas de se codificar determinada função ou de se estabelecer 

determinada relação entre as funções concorrem num mesmo período de tempo de uma 

língua, tem-se um fenômeno variável ou uma variável linguística. Essa variável não ocorre de 

modo aleatório, mas em decorrência de um grupo de fatores (ou variáveis independentes) de 

natureza social ou linguística.  

Weinreich, Labov e Herzog (1968, p. 183) afirmam que um objetivo possível de 

uma teoria da mudança linguística é determinar o conjunto de mudanças possíveis e de 

condições possíveis para a mudança.   
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Labov (1994, p. 26) afirma que existem variações devidas a fatores sociais, como 

o gênero, a classe social, o grupo social e a etnia, e variações devidas a fatores internos, como 

a tonicidade, a entonação, o desenvolvimento segmental, a ordem das palavras e a estrutura 

oracional.  

Guy e Zilles (2007, p. 75) mostram que a relação entre a variável dependente e 

a(s) variável(is) independente(s) é de causalidade, ou seja, quando um falante seleciona uma 

dentre duas ou mais formas concorrentes, ele o faz por causa de determinados fatores que 

podem estar ligados às suas características intrínsecas (idade, sexo, raça etc.) ou extrínsecas 

(classe ou grupo social, contexto de uso etc.), bem como à estrutura linguística. O emprego de 

determinada forma em vez de sua concorrente não modificará, por exemplo, o gênero ou a 

idade do falante nem o move de sua posição social, mas o gênero do falante ou seu nível de 

instrução condiciona o emprego dessa forma em vez da outra.  

Seguindo o mesmo pressuposto, Tarallo (2007, p. 36) afirma que “a cada variante 

correspondem certos contextos que a favorecem” e chama esses contextos de “fatores 

condicionadores”.  

As variáveis independentes são aquelas que podem atuar sobre a variável 

dependente, condicionando-a. Podem ser de natureza linguística ou extralinguística. Partimos 

da hipótese de que a escolha por um dos clíticos dá-se tanto por motivações linguísticas, uma 

vez que o clítico é uma forma regida por um verbo e apoiada prosodicamente nele, quanto por 

motivações não linguísticas, já que os clíticos provêm de sistemas pronominais diferentes que 

eram usados conforme as diferentes relações entre os interlocutores e que tais relações 

dependem de fatores diversos ligados às características intrínsecas e extrínsecas dos falantes, 

bem como de onde eles vivem e em que época vivem. 

O porquê das análises quantitativas numa pesquisa sobre variação é explicado por 

Guy e Zilles (2007, p. 73), que dizem que “[a] variação linguística, entendida como 

alternância entre dois ou mais elementos linguísticos, por sua natureza, não pode ser 

adequadamente descrita e analisada em termos categóricos ou estritamente qualitativos.” Os 

autores justificam que a dimensão da importância da variação para o entendimento de 

questões como prestígio e estigma, comunidade de fala, identidade e solidariedade ao grupo 

local pode ser demonstrada pelo uso de métodos estatísticos. 

 

 

 

 



243 
 

6.1 Os clíticos nas cartas da amostra sob uma perspectiva variacionista 

 

Os clíticos te, lhe, o e vos com valor de segunda pessoa do singular estão entre as 

categorias de dêiticos pessoais que apresentaram mais variação durante a análise anterior, 

revelando-se uma subclasse pronominal cujo emprego não se mostrou unívoco em relação às 

características sociais dos remetentes. Por essa razão, convém verificar quais fatores 

linguísticos poderiam ter condicionado as escolhas por uma das quatro variantes na amostra 

analisada.  

Sendo o clítico um “vocábulo átono que se apoia em outro antes ou depois dele 

para, juntos, constituírem um único grupo acentuado” (BAGNO, 2011, p. 740) e sendo o 

verbo o vocábulo no qual o clítico se apoia, controlei, como mostrei no Capítulo 3, alguns 

grupos de fatores que são intrinsicamente relacionados ao emprego dos clíticos, que são a 

posição em relação ao verbo e a forma verbal ao qual se prende o clítico, além da função 

sintática, do paralelismo formal e da parte da carta em que o clítico aparece. As hipóteses 

para cada grupo de fatores foram apresentadas no Capítulo 4. 

A tabela abaixo mostra as frequências de cada clítico na amostra: 

 

Tab. 24: Frequência de clíticos com referência ao destinatário na amostra 

clíticos ocorr./total % 

te 99/273 36,3 

lhe 134/273 49,1 

o 14/273 5,1 

vos 26/273 9,5 
FONTE: O autor. 

O gráfico seguinte ilustra o que se expôs na tabela, para uma melhor percepção 

desses números: 

Gráfico 18: Percentual de clíticos com referência ao destinatário na amostra. 

 

FONTE: O autor. 
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O fato de lhe ter tido mais recorrência do que te tanto pode ser devido à origem 

dos remetentes — norte e nordeste, onde lhe é muito usado no lugar de te (BAGNO, 2011) 

―, quanto pode ser reflexo da relação estabelecida entre a maioria dos remetentes e o 

destinatário.  Entretanto, dada a variação constatada, sobretudo entre lhe e te, nas cartas dos 

remetentes de ambas as categorias de relações (familiares / extrafamiliares e simétricas / 

assimétricas), convém examinar que fatores linguísticos poderiam interferir na escolha pelo 

clítico.  

Apresento a seguir os resultados gerais das rodadas com os clíticos no corpus. 

 

6.1.1  A variação dos clíticos com valor de P2 na amostra 

 

São quatro os clíticos em variação com referência ao destinatário na amostra 

utilizada nesta pesquisa, como atestam também as cartas analisadas em Lopes e Machado 

(2005), Marcotulio (2010) e Rumeu (2013). Eis as quatro variantes: 

te ― correspondente morfológico do dativo e ao acusativo de tu. 

lhe ― correspondente morfológico do dativo de ele, também usado, na norma-

padrão, como dativo de você ou de qualquer expressão nominal. 

o ― correspondente morfológico do acusativo de ele, você ou de qualquer 

expressão nominal. 

vos ― correspondente morfológico do dativo e ao acusativo de vós. 

Enquanto o primeiro sempre desempenhou a função de forma T, os demais se 

originaram de contextos em que exerciam a função de forma V. Por essa razão, resolvi fazer 

uma rodada contrapondo os clíticos conforme o traço de formalidade original, em que te é o 

menos formal e vos é o mais formal. Uma vez que o GoldVarb X não realiza rodadas com 

mais de duas variantes, cada rodada realizada teria de ser feita contrapondo-se uma variante a 

outra, uma de cada vez, ou agrupando-se variantes para opor a uma em particular.  

As rodadas realizadas estão detalhadas a seguir. 

 

6.1.1.1  “te” vs. “lhe/o/vos” 

 

Numa primeira rodada realizada pelo programa GoldVarb X, te foi contraposto 

aos demais clíticos, por se considerar que estes contêm o traço [+formal] que aquele não 

contém e por ser aquele o legítimo clítico de P2, enquanto estes ocuparam tal lugar 

posteriormente.  Para efeito de simplificação, te é t, e lhe/o/vos é não-t.  
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Nessa rodada, portanto, t obteve um percentual de 36,3%, ao passo que não-t 

obteve 63,7%.  

Antes da realização da rodada, levantei a hipótese de que, dos grupos de fatores 

controlados, o que mais influência teria sobre a variação t/não-t seria o paralelismo formal, 

conforme o estudo de Scherre e Naro (1991) aplicado à concordância verbo-nominal em 

português. Para os autores, a presença de uma determinada marcação (no caso do estudo, a 

marcação de plural feita por –s nos nomes e por –m nos verbos) em algum ponto da sequência 

oracional leva à manutenção da marcação nessa sequência, enquanto a não marcação conduz, 

de igual modo, à não marcação subsequente. 

Estendendo esse princípio às formas aqui analisadas, supus que, uma vez 

aparecendo uma forma t (P2 canônica), haveria uma tendência ao aparecimento de outras 

formas t posteriormente ao longo da carta. Outrossim, aparecendo uma forma não-t, outras 

formas não-t seguiriam a esta. A isso se acrescente o fato de que, por se tratar de uma amostra 

de língua escrita, é possível que os missivistas estivessem mais atentos do que em suas falas 

quanto à prescrição da gramática tradicional (HAUY, 2014, p. 680; SARMENTO, 2005, p. 

181) de não misturar os tratamentos formal e informal ao se dirigir a uma pessoa.  

Na codificação das ocorrências, foi considerado o clítico em relação à forma 

precedente da seguinte maneira: 

1) ausência de formas t e não-t antes do clítico; 

2) presença de forma t antes do clítico; 

3) presença de forma não-t antes do clítico. 

A rodada feita pelo programa comprovou a hipótese: o paralelismo formal foi o 

primeiro grupo de fatores selecionado pelo GoldVarb X, seguido pela posição em relação ao 

verbo.  

Tomando-se te como valor de aplicação, a tabela abaixo mostra os indicadores 

desse efeito: 

 

Tab. 25: Efeito do paralelismo sobre o emprego do clítico te em contraposição a lhe/o/vos. 

forma precedente ocorr./total % P. R. 

nenhuma 21/52 40,4 0.61 

t 49/67 73,1 0.83 

não-t 29/154 18,8 0.29 

total 99/273 36,3 — 
FONTE: O autor. 
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Como se vê, te foi mais recorrente após formas t, correspondendo a 73,1% dos 

clíticos usados nessa condição, o que dá um peso relativo (P.R.)
108

 de 0.83, e foi menos 

recorrente após formas não-t, correspondendo a 18,8% dos clíticos usados após o irmão, o 

senhor, seu etc. e com P. R. de 0.29. 

Os trechos abaixo são exemplos de te após formas t: 

 (469) Recebi a tua estimada cartinha portadora de tuas boas novas a qual era pra 

te haver respondido a mais tempo [C-016] 

(470) aceite um forte abraço do teu irmão que te muito estima [C-032] 

 

E estes mostram o paralelismo dos clíticos não-t com formas não-t: 

(471) Hontem tive a honra, de receber a sua missiva de 25 do p. p. a qual com 

prazer respondo-lhe [C-075] 

(472) O irmão não precisa me agradecer. Era meu dever lhe convidar. [C-086] 

(473) Medite Salmo 84. | Antes de tudo rogo a Deus que esta o encontre 

desfrutando gloriosas bênçãos celestiais [C-084] 

(474) juntamente com todos de vossa casa e a igreja que ainda muito vos ama [C-

133] 

 

Outro grupo selecionado pelo programa como significativo para variação dos 

clíticos t/não-t foi a posição do clítico em relação ao verbo regente. Quanto a esse grupo de 

fatores, levantou-se a hipótese de que o clítico te, que denota mais intimidade, ocorreria nas 

cartas mais frequentemente em próclise, que é a posição natural do clítico no português 

brasileiro (GALVES; ABAURRE, 1996, p. 295; PERINI, 2010, p. 119) e, portanto, mais 

frequente em contextos de intimidade, familiaridade, informalidade (linguagem menos 

monitorada – cf. BIAZOLLI, 2016). Os clíticos não-t, por inicialmente terem sido formas V, 

ocorreriam mais frequentemente em ênclise (encontrei-o, escrevo-lhe, peço-vos), cujo uso no 

português brasileiro, segundo Azeredo (2008, p. 260), revela alto grau de monitoramento, e 

que tende a ocorrer, sobretudo na escrita, quando se quer seguir o padrão normativo, que 

ainda prega a ênclise como a posição natural dos clíticos na língua portuguesa (ROCHA 

                                                           
108 “O peso de um fator é um valor calculado pelo VarbRul (com base em um conjunto de dados) que indica o efeito 

deste fator sobre o uso da variante investigada neste conjunto. O valor dos pesos recai sempre no intervalo dentre 
zero e um (0-1),m em que um valor de zero indica que tal variante nunca acontece quando este fator está presente, 
e um valor de 1 indica que tal variante sempre ocorre quando o fator está presente. O peso é ‘relativo’ ao nível 
geral de ocorrência da variante, indicado pelo input.” (GUY; ZILLES, 2007, p. 239). 
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LIMA, 2012, p. 543), conforme o falar lusitano insistentemente imitado pela elite brasileira 

letrada (BAGNO, 2011, p. 760), imprimindo ao texto um tom mais formal
109

. 

Em Araújo (2014) e em Araújo e Carvalho (2017), a posição do clítico em relação 

ao verbo regente também foi selecionada pelo GoldVarb X como o segundo grupo de fatores 

mais atuante na variação te~lhe. Na pesquisa de Souza (2014), esse grupo foi considerado 

importante na atuação da variação te~o.  

Aqui, o resultado para esse grupo de fatores foi o que se lê na tabela abaixo: 

 

Tab. 26: Efeito da posição em relação ao verbo sobre o emprego do clítico te em contraposição a lhe/o/vos. 

posição ocorr./total % P. R. 

próclise 77/183 42,1 0.57 

ênclise 22/90 24,4 0.35 

total 99/273 36,3 — 
FONTE: O autor. 

 

A hipótese, portanto, foi confirmada, embora os PRs deste grupo de fatores, como 

se percebe pela tabela, não tenham sido muito distantes do ponto neutro (0.5)
110

. Percebe-se 

que a próclise favoreceu te, enquanto a ênclise o desfavoreceu.  

Exemplos de te em próclise são: 

(475) estou ti avizando mas fique firme, vamos ver si elle ti escreve [C-019]  

(476) hoje te mando esta para te fazer ciente do seguinte [C-056] 

  

Já os casos de clíticos não-t em ênclise são exemplificados em: 

(477) Confesso que a minha gratidão será completa, se tiver a honra de abraçá-lo 

naquêle dia, perante a Igreja do Senhor. | Muito poderia dizer-lhe, mas me 

reservo para fazê-lo com a sua presença que espero que seja certa [C-084] 

(478) Escrevo-vos esta cartinha contando-vos a minha situação [C-058] 

 

Quanto aos grupos de fatores não selecionados como relevantes pelo GoldVarb X, 

convém verificar se as hipóteses foram confirmadas.  

                                                           
109 Coan e Freitag (2010), comentando o poema Pronominais, de Oswald de Andrade, afirmam que “Oswald retrata, 

ainda, em Pronominal (sic), aspectos sociais relacionados a quem usa cada um dos tipos de colocação pronominal: 
note-se que a ênclise é relacionada à escolarização (o professor, o aluno, o mulato sabido e, principalmente, a 
gramática). A próclise, por sua vez, é associada por Oswald à ‘Nação Brasileira’, ao uso no dia a dia (ao contrário da 
prescrição gramatical).” 

110 O ponto neutro “corresponde ao valor matemático do peso relativo associado com um fator que, quando presente 
no contexto, não produz nenhum desvio no uso da variante investigada em comparação com o nível geral indicado 
pelo input; ou, em outras palavras, o valor de um fator que nem favorece nem desfavorece o uso da variante 
investigada. Em uma análise binária, este valor é 0,50.” (GUY; ZILLES, 2007, p. 239). 
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Em se tratando da relação entre clíticos e formas verbais, a hipótese levantada foi 

a de que os clíticos não-t, por provirem de uma forma V, seriam mais frequentes com formas 

nominais (infinitivo, gerúndio, particípio), por estas serem revestidas de noções aspectuais e 

modais comuns em contextos de formalidade (poder encontrar, ter conhecido, estar 

esperando etc.), ao passo que te seria mais frequente com formas finitas (encontrei, conheço, 

esperava). 

Os percentuais indicam que não houve diferenças significativas no uso de te com 

formas finitas e com formas nominais: te foi usado em 55 das 151 ocorrências de clíticos com 

formas finitas (conjugadas) e em 44 das 122 ocorrências de clíticos com formas nominais. 

Assim, não posso afirmar que a hipótese levantada tenha sido, de fato, confirmada. A tabela 

abaixo mostra esses resultados: 

  

Tab. 27: Efeito da forma do verbo sobre o emprego do clítico te em contraposição a lhe/o/vos. 

forma verbal ocorr./total % 

finita 55/151 36,4 

nominal 44/122 36,1 

total 99/273 36,3 
FONTE: O autor. 

 

São exemplos de te com formas finitas: 

(379) Quando eu estava em Parnahiba Est. Piauhy eu te escrevi [...] Iracema te 

envia muitas lembranças [C-003] 

(480) desde ja te pesso que procure um terreno pela Serra Azul ou Cipó [C-013] 

 

Como exemplos de clíticos não-t com formas nominais, cito os seguintes trechos: 

(481) É com sublime prazer e emoção na nossa alma que lanço mão de minha 

rude penna para lhe responder a sua emissiva cartinha [...]Ainda não tinha 

lhe escrito porque até então não tinhamos certeza da sua rezidencia [C-001] 

(482) Confesso que a minha gratidão será completa, se viver a honra de abraçá-lo 

naquêle dia, perante a Igreja do Senhor [C-084] 

(483) é com muito prazer que hoje estou vos escrevendo esta cartinha [...] não 

pude miconter sem vos escrever [C-136] 

 

No tocante à variável função sintática, levantei a hipótese de que, com exceção de 

o, que é normalmente acusativo, lhe seria o mais frequente como dativo dentre aqueles que 
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funcionam em ambas as funções. Segundo Coutinho (1976, p. 255), este IP é originário do 

caso dativo de ĭlle (“aquele”), em latim e, portanto, ainda manteria essa função sintática na 

maioria dos contextos, sendo a única função prescrita pela gramática normativa para essa 

forma ainda hoje. Logo, te e vos seriam mais recorrentes como acusativo. 

Antes de comentar a função mais desempenhada por te, em termos de frequência, 

na amostra, cabem algumas considerações sobre a distribuição das funções dos clíticos no 

corpus analisado. 

Houve predomínio do dativo, como mostra a tabela: 

 

Tab. 28: Distribuição dos clíticos t e não-t por função sintática na amostra. 

forma 

função 

t não-t 

ocorr./total % ocorr./total % 

acusativo 33/99 33,3 53/174 30,5 

dativo 66/99 66,7 121/174 69,5 
FONTE: O autor. 

A tabela aponta para um favorecimento da função dativa no gênero textual carta, 

dado o emprego frequente de verbos com dois argumentos internos, como escrever, pedir, 

enviar etc. Araújo (2014, p. 114), analisando uma amostra de 186 cartas pessoais, constatou 

que 36,6% dos 481 verbos usados com os clíticos te e lhe eram verbos dicendi, como 

escrever, comunicar, informar etc. 

Um verbo como escrever, por exemplo, exige um argumento interno de “coisa” (o 

que é escrito) e outro de “pessoa” (para quem é escrito). Numa carta, se o destinatário é a 

referência do argumento de pessoa, há duas maneiras de representá-lo:  

a) através de uma forma nominal ou de um IP tônico antecedidos pela preposição 

a ou para, como em: 

(484) desde que cheguei que desejava escrever para o irmão pedindo para o irmão 

escrever o falecimento d’ela para butar no mensageiro da paz [C-105] 

(485) alguns dias passados eu escrivi uma carta para você [C-136] 

 

b) através de um IP átono (clítico), como em: 

(486) Escrevo-te para dar-te as minhas noticias [C-132] 

(487) A dias que não lhe escrevo [C-100] 

(488) Escrevo-vos esta cartinha contando-vos a minha situação [C-058] 
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Nas cartas, com esse tipo de verbo, a recorrência ao clítico foi maior do que à 

forma preposicionada, possivelmente porque, na maioria dos contextos, o foco recai sobre o 

argumento de coisa, que representa a informação nova, ao passo que o clítico representa a 

informação pressuposta (o destinatário).  

De acordo com Hoop (2004, p. 25), “em línguas que têm pronomes átonos e 

tônicos, os átonos são especializados para a anaforicidade, e os tônicos têm funções de 

foco”.
111

 Os clíticos, justamente por serem átonos, não podem suportar a função de foco, 

reservando-se aos casos em que o objeto não fica em evidência. As ocorrências de clíticos 

abaixo mostram uma estrutura muito recorrente nas cartas da amostra: em termos tradicionais, 

verbo transitivo direto e indireto (VTDI) + objeto direto (OD) constituído por um sintagma 

nominal ou oracional + objeto indireto (OI) constituído por um clítico: 

(489) {Vou}VTDI {lhe}OI {mandar a sertidão velha}OD [C-015] 

(490) {peso} VTDI {li}OI {as vossas oracaos em nome de Jesus}OD [C-070] 

(491) para {dizer} VTDI  {-te}OI {que recebi a tua amorosa cartinha}OD [C-045] 

(492) {certifico} VTDI  {-lhe}OI {que irei remeter 96 litros de mel}OD [C-078] 

 

Resta saber qual o percentual de te em relação ao total de ocorrências de clíticos 

com a função dativa. A tabela abaixo traz essa informação: 

 

Tab. 29: Distribuição dos clíticos na função dativa na amostra. 

clítico ocorr. % 

te 66 35,3 

lhe 109 58,3 

vos 12 6,4 

total 187 100,0 
FONTE: O autor. 

 

Como se pode perceber, te correspondeu a 35,3% dos clíticos dativos, e destes o 

mais usado foi lhe, em 58,3% das ocorrências. Portanto, confirmou-se a hipótese de que, na 

função dativa, o clítico mais frequente seria o que veio da P3, originado do dativo do 

demonstrativo latino ĭlle.  

Alguns exemplos de lhe em sua função predominante e prototípica são: 

(493) e lhe dará fôrças para enfrentar, com aquêle entusiasmo que lhe é peculiar, 

as lutas e provas. [C-086] 

                                                           
111 No original: “In languages that have both reduced and non-reduced pronouns, the reduced ones are specialized for 

anaphoricity, the non-reduced ones have focus functions” 
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(494) Espero, com a ajuda de nosso Deus, muito em breve fazer-lhe uma visita. 

[C-099] 

 

Finalmente, no que tange à variação dos clíticos t e não-t, resta saber os resultados 

quanto ao grupo de fatores “parte da carta”, que se refere à seção da carta em que o clítico 

aparece: na saudação inicial, no corpo da carta, na despedida ou no post scriptum.  

Durante a rodada, verifiquei que só houve um caso de clítico no post scriptum, 

então, decidi que esta ocorrência seria contada como pertencente ao corpo da carta.  

A distribuição dos referidos clíticos por parte da carta se deu como mostra a tabela 

abaixo: 

 

Tab. 30: Distribuição dos clíticos com valor de P2 por parte da carta na amostra. 

   parte da carta ocorr. % 

saudação inicial 76 27,8 

corpo 156 57,2 

despedida 41 15,0 

total 273 100,0 
FONTE: O autor. 

 

A hipótese inicialmente formulada foi a de que, nas seções de saudação inicial e 

de despedida, em que aparecem frequentemente fórmulas consagradas pelo uso e repetidas ao 

longo das sucessivas gerações, as tradições discursivas de Kabatek (2006), ocorreriam com 

mais frequência os clíticos não-t, ao passo que, no núcleo da carta, quando se emprega um 

estilo menos formal, te predominaria. 

Assim, tomando-se as 76 ocorrências de clíticos na saudação inicial e as 41 da 

despedida e distribuindo-as por clíticos, tem-se o seguinte resultado: 

 

Tab. 31: Distribuição dos clíticos t e não-t nas seções de saudação inicial e despedida nas cartas da amostra. 

                parte 

forma 

saudação inicial despedida 

ocorr./total % ocorr./total % 

t 29/76 38,2 18/41 43,9 

não-t 47/76 61,8 23/41 56,1 
FONTE: O autor. 

 

A partir da leitura da tabela, pode-se supor que a hipótese tenha se confirmado, 

pois nas referidas seções em que se esperava mais o uso de não-t, de fato o clítico te foi 

minoritário. No entanto, os números fornecidos pelo programa apontam para o predomínio de 
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não-t em todas as partes da carta. Ou seja: a escolha por te não tem muito a ver com a parte da 

carta. 

Nas tradições discursivas de cumprimentar e de se despedir, foi constatada a 

variação no uso dos clíticos, como nesta recorrente na seção de saudação inicial: 

 

(495) lanço mão nesta canêta com o fim especial de dar-te minhas noticias [C-

046] 

           Tem estas fins dar-lhe minhas notícias [C-007] 

           estou escrevendo esta cartinha para dar-vos as minhas noticias [C-059] 

 

(496) Escrevo-te para dar-te as minhas noticias [C-132] 

            É com imensa satisfação que faço-lhe a presente carta a fim de dar-lhe 

nossas    notícias [C-041] 

            Escrevo-vos esta cartinha contando-vos a minha situação [C-058] 

 

(497) mando-te esta para comunicar-te que... [C-020] 

            Esta Tem por Fim a vós Comunicar Que... [C-128] 

            Atravez da presente comunico-lhe que... [C-099] 

 

Retomando os resultados desta análise, foi constatado que: a) o clítico te foi mais 

frequente após outra forma t imediatamente anterior; b) o clítico te foi mais frequente em 

próclise; c) houve uma tendência levemente maior a se usar te com verbos na forma finita; d) 

a função sintática não teve influência sobre a escolha por te; e) te teve frequência menor que 

os demais clíticos juntos em todas as partes das cartas.  

Ainda realizei uma rodada apenas com te e lhe, mas os resultados foram os 

mesmos quanto aos grupos de fatores selecionados como favoráveis à variação entre os dois 

pronomes. 

 

6.1.1.2 “te” vs. “lhe” 

 

Tendo verificado que os clíticos mais recorrentes na amostra, em todos os grupos 

de remetentes, foram te e lhe, resolvi fazer uma rodada apenas com essas duas formas, 

deixando de fora, portanto, aqueles que contêm os traços de mais formalidade (o e vos). 
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Alguns estudos já foram realizados investigando a variação te e lhe, dos quais vale 

a pena mencionar Almeida (2009), que estudou a fala de Salvador, e Oliveira (2018), que 

estudou como os falantes, através de uma abordagem experimental, percebem o 

processamento dos clíticos dentro de certos contextos linguísticos. Em minha pesquisa de 

Mestrado (ARAÚJO, 2014), investiguei a variação te e lhe numa amostra de cartas maior e 

mais diversificada quanto aos aspectos sociais dos remetentes do que a amostra aqui analisada 

e constatei que, no corpus, os dois clíticos estavam em competição acirrada no período de 

1940 a 2000 na escrita de cartas pessoais cearenses: 50,9% de lhe e 49,1% de te num total de 

481 ocorrências.  

Uma vez que te e lhe foram usados por quase todos os grupos de remetentes, 

diferentemente de vos e os, decidi fazer uma rodada incluindo grupos de fatores sociais: 

gênero do remetente, intimidade (relação familiar / relação extrafamiliar) e 

poder/solidariedade (relação simétrica / relação assimétrica), além dos já controlados na 

rodada anterior. O único grupo de remetentes que empregou um único clítico de forma 

categórica foi o das irmãs, que só usaram te. Para evitar sobreposição, não foi controlado o 

grupo condição dos remetentes. 

O quadro abaixo retoma a distribuição dos remetentes na amostra: 

 

Quadro 7: Distribuição dos remetentes na amostra 

total por intimidade por simetria por gênero 

remetentes: 73 

relação 

familiar: 

8 

rel. simétrica: 4 
femin.:   2 

masc.:     2 

rel. assimétrica 

(descendente): 4 

femin.:    1 

masc.:     3 

relação 

extrafamiliar: 

65 

 

simétrica: 9 
femin.:    0 

masc.:     9 

assimétrica 

ascendente: 2 

femin.:    0 

masc.:     2 

assimétrica 

descendente: 54 

femin.: 23 

masc.:  31 
FONTE: O autor. 

 

Como foi informado na Tabela 16, foram 134 ocorrências de lhe e 99 ocorrências 

de te, totalizando, portanto, 233 tokens desses clíticos. Usando te como valor de aplicação, o 

GoldVarb X selecionou como grupos de fatores relevantes para a variação te/lhe na amostra 

os seguintes, na ordem de relevância: 
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1º) Paralelismo formal 

2º) Posição do clítico 

3º) Poder/solidariedade 

4º) Intimidade 

O paralelismo formal, que se refere à continuidade do paradigma ao longo da 

cadeia discursiva, foi, como se pode ver, novamente selecionado como um grupo de fatores de 

forte atuação sobre a alternância entre os clíticos. A tabela seguinte mostra os pesos relativos 

encontrados: 

 

Tab. 32: Efeito do paralelismo formal sobre o emprego do clítico te em contraposição a lhe. 

forma precedente ocorr./total % P. R. 

nenhuma 21/ 43 48,8 0.58 

t 49/ 62 79,0 0.81 

não-t 29/ 128 22,7 0.30 

total 99/ 233 42,5 ― 
FONTE: O autor. 

 

A tabela mostra que te, contraposto a apenas lhe, corresponde a 79% dos dados de 

clítico após forma t, com peso relativo de 0.81, quase o mesmo de quando essa forma foi 

contraposta a todos os clíticos (0.83). Após alguma forma não-t, o clítico da P2 canônica foi 

usado em 29% das ocorrências, com P. R. de 0.30, também muito próximo do da rodada 

anterior (0.29). 

O segundo grupo apontado como de forte atuação sobre a variação te~lhe nas 

cartas da amostra foi o da posição do clítico em relação ao verbo, já selecionado na rodada 

anterior. Os percentuais e os pesos relativos não são muito diferentes do apresentados na 

Tabela 18, por isso me abstenho de comentá-los novamente. 

 

Tab. 33: Efeito da posição em relação ao verbo sobre o emprego do clítico te em contraposição a lhe. 

posição ocorr./total % P. R. 

próclise 77/156 49,4 0.57 

ênclise 22/77 28,6 0.34 

total 99/ 233 42,5 — 
FONTE: O autor. 

 

O terceiro grupo apontado como forte pelo programa foi o que se refere às 

dimensões do poder e da solidariedade. Os dados mostram que, nas relações de poder, em que 
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o remetente ocupa posição superior frente ao destinatário (caso dos pastores-presidentes), te 

foi usado em 76,9% dos casos, com alto peso relativo (0.91), enquanto nas relações simétricas 

esse pronome foi desfavorecido (P. R. 0.37). A tabela abaixo traz esses resultados: 

 

Tab. 34: Efeito do poder/solidariedade sobre o emprego do clítico te em contraposição a lhe. 

tipo de relação ocorr./total % P. R. 

simétrica 45/98 45,9 0.37 

assim. descendente 10/13  76,9 0.91 

assim. ascendente 44/122 36,1 0.54 

total 99/ 233 42,5 ― 
FONTE: O autor. 

 

Convém ressaltar que nem todas as relações simétricas da amostra são solidárias. 

Há aquelas marcadas pela formalidade, como a que havia entre os pastores (estes usaram te 

apenas em 12,1% dos casos). Também há de se considerar que, dentre as relações simétricas 

solidárias, ou seja, a existente entre os cunhados e o destinatário, o estilo do escrevente 

imprime certa formalidade, como já comentado na seção sobre as cartas de Juvenal Roque de 

Andrade, que também era pastor da A. D. Este remetente usou te apenas uma vez ao empregar 

clíticos com referência ao destinatário, preferindo lhe (14 ocorrências). 

Quanto ao grupo de fatores intimidade (relações familiares / relações 

extrafamiliares), o programa mostrou os seguintes resultados: 

 

Tab. 35: Efeito da intimidade sobre o emprego do clítico te em contraposição a lhe. 

tipo de relação 

quanto à intimidade 
ocorr./total % P. R. 

familiar 48/ 93 51,6 0.83 

extrafamiliar 51/ 140 36,4 0.25 

total 99/ 233 42,5 ― 
FONTE: O autor. 

 

Vê-se que te foi mais recorrente nas cartas familiares (51,6%), com P. R. de 0.83, 

enquanto as relações extrafamiliares desfavoreceram o uso desse clítico (P. R. de 0.25). Esses 

dados corroboram mais uma vez te como forma T, quando pensamos na dimensão da 

solidariedade como intimidade e familiaridade, e não apenas como relação simétrica, a qual 

pode ser não solidária, como defendem Brown e Gilman (1960). 
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Os demais grupos de fatores não foram selecionados pelo GoldVarb X como 

fortes atuantes, mas acho conveniente expor os resultados aqui, começando pelo grupo social 

gênero do remetente: 

 

Tab. 36: Efeito do gênero do remetente sobre o emprego do clítico te em contraposição a lhe. 

gênero ocorr./total % 

feminino 35/ 55 63,6 

masculino 64/ 178 36,0 

total 99/ 233 42,5 
FONTE: O autor. 

 

Nota-se, pela tabela acima, que as mulheres fizeram mais uso de te do que os 

homens nas cartas da amostra, o que já foi sinalizado quando se constatou que as duas irmãs 

fizeram uso categórico deste pronome.  

Quanto à função sintática, te foi mais recorrente na função acusativa, enquanto lhe 

tendeu a ser usado na sua função primitiva, que é o dativo. Sobre a função sintática dos 

clíticos, não há muito que comentar além que já disse quando da rodada anterior. A tabela 

abaixo mostra os resultados, excluindo-se vos e o. 

 

Tab. 37: Efeito da função sintática sobre o emprego do clítico te em contraposição a lhe. 

função sintática ocorr./total % 

acusativo 33/58 56,9 

dativo 66/175 37,7 

total 99/ 233 42,5 
FONTE: O autor. 

 

Também apresenta resultados muito próximos dos da rodada anterior o grupo de 

fatores forma do verbo, como se mostra a seguir: 

 

Tab. 38: Efeito da forma do verbo sobre o emprego do clítico te em contraposição a lhe. 

forma verbal ocorr./total % 

finita 55/125 44,0 

nominal 44/108 40,7 

total 99/ 233 42,5 
FONTE: O autor. 
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Note-se que, com as formas finitas, o uso de te foi um pouco mais alto do que 

com as formas nominais. 

Finalmente, quando à parte da carta em que o clítico está localizado, os resultados 

desta roda são os seguintes: 

 

Tab. 39: Efeito da parte da carta sobre o emprego do clítico te em contraposição a lhe. 

parte da carta ocorr. % 

saudação inicial 29/58 50,0 

corpo 52/138 37,7 

despedida 18/37 48,6 

total 99/233 42,5 
FONTE: O autor. 

 

Com esse resultado, nota-se que te corresponde a 50% dos clíticos na seção de 

saudação inicial, possivelmente por ser nesta seção da carta que o remetente costuma se 

dirigir ao destinatário de maneira mais afetiva, como nos trechos abaixo: 

(498) almêjo que esta vá-te encontrá disfrutando bôas felicidades [C-005] 

(499) Hoje estou te escrevendo esta cartinha a fim de dar-te as minhas notícias [C-

054] 

Te também foi mais usado do que lhe na seção de despedida (48,6%), como em: 

(500) Iracema te envia muitas lembranças [C-003] 

(501) tua irmã que não te esquesse [C-135] 

 

Desconsiderando-se o clítico te, só foi possível realizar apenas mais uma rodada 

binária, contrapondo lhe a vos, devido ao baixo número de ocorrências do clítico o com valor 

de P2, isto é, com referência ao destinatário. A seção seguinte mostra os resultados. 

  

6.1.1.3  “vos” vs. “lhe” 

 

Uma vez que tanto vos quanto lhe foram usados nas cartas nas duas funções 

(acusativo e dativo) e que ambos foram no passado formas V, decidi fazer uma rodada apenas 

com esses dois IPs para verificar o que condicionaria a escolha por vos diante da opção de usar 

lhe, além dos fatores considerados na análise já apresentada com base na Distinção T/V. Os 

grupos de fatores controlados nesta rodada foram apenas os linguísticos (função sintática; 

posição; forma do verbo; paralelismo formal; localização na carta), já que o capítulo anterior 



258 
 

mostrou o perfil social dos remetentes que usaram vos (um dos cunhados, um dos pastores-

presidentes, os demais pastores e os fiéis, tanto masculinos quanto femininos). 

Como já informei antes, a quantidade de lhe (134) foi bem superior à de vos (26), 

forma que já havia sido declarada em desuso na fala em língua portuguesa, restando apenas 

em alguns dialetos de Portugal (RAPOSO, 2013). Já na correspondência popular escrita, vos 

ainda estava em uso no século XX, como atentam não só as cartas da amostra aqui analisada, 

mas também as que constituem o corpus da pesquisa de Sales (2007). A tabela abaixo retoma 

os números já mostrados: 

 

Tab. 40: Distribuição dos clíticos lhe e vos na amostra. 

forma ocorr. % 

lhe 134 83,8 

vos 26 16,2 

total 160 100,0 
FONTE: O autor. 

 

Diferentemente do resultado da rodada com todos os clíticos, desta vez o 

GoldVarb X selecionou como grupos de fatores importantes na variação a função sintática e a 

parte da carta em que aparece o clítico.  

Tomando-se vos como valor de aplicação, a tabela 36 informa os indicadores 

quanto à função sintática: 

 

Tab. 41: Efeito da função sintática sobre a escolha de vos em oposição a lhe na amostra. 

função sintática ocorr./total % P.R. 

acusativo 14/39 35,9 0.79 

dativo 12/121 9,9 0.39 
FONTE: O autor. 

 

Como se percebe, a função acusativa favoreceu a escolha por vos, com P. R. de 

0.79, o dobro daquele atribuído ao dativo.  

As ocorrências abaixo ilustram o uso de vos acusativo: 

(502) Estimo que esta vos encontre em gôso, de saude [C-027] 

(503) Que Deus vos abençoe e vos guarde [C-111] 

(504) Omesmo desejo que esta var-vos encontrar gosando as mesmas juntamente 

com todos de vossa casa e a Igreja que ainda muito vos ama. [C-133] 
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Em relação à parte da carta, o outro grupo de fatores apontado pelo GoldVarb X 

como importante na variação vos~lhe, a tabela seguinte mostra a distribuição do clítico de P5 

usado como P2 na amostra: 

 

Tab. 42: Efeito da localização na carta sobre a escolha de vos em oposição a lhe na amostra. 

   parte da carta ocorr./total %  P. R. 

saudação inicial 15/44 34,1 0.78 

corpo 8/94 8,5 0.35 

despedida 3/22 13,6 0.47 
FONTE: O autor. 

 

Estes resultados mostram que vos tendeu a aparecer na seção de saudação inicial 

(P. R. de 0.78) e poucas vezes no corpo da carta (P. R. de 0.35) em relação à quantidade de 

clíticos empregados nesta parte, tornando mais evidente sua relação com as tradições 

discursivas (KABATEK, 2006), já que essa parte do texto epistolar é geralmente elaborada a 

partir de uma TD, como em: 

(505) Dou em meu poder vossa carta de 1 de Dezembro, aqual respondo-vos [C-

010] 

(506) estou escrevendo esta cartinha para dar-vos as minhas noticias [C-059] 

(507) Esta Tem por Fim a vós Comunicar Que... [C-128] 

Os três dados de vos na despedida são: 

(508) Termino saudando-vos com a paz do Senhor [C-058] 

(509) Que Deus vos abençoe e vos guarde [C-111] 

 

6.1.2  Considerações sobre os clíticos na amostra   

 

Finda a análise da variação dos clíticos nas cartas da amostra, constatou-se que:  

a) a função mais recorrente dos clíticos foi o dativo, possivelmente favorecida 

pelo gênero epistolar, em que tais formas são muito usadas como 

complemento indicativo de “pessoa a/para quem” (com referência ao 

destinatário) de VTDIs como escrever, comunicar, enviar etc.; 

b) lhe foi o mais empregado de clíticos, talvez por situar-se a meio caminho do 

continuum familiaridade-formalidade, possuindo um caráter mais 

“indiferente” quanto à cortesia, como sugere Said Ali (2006). 
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c) te foi favorecido pelo paralelismo formal, tendendo a ser empregado após 

outra forma t, e pela posição em relação ao verbo, sendo menos usado em 

ênclise; 

d)  vos foi favorecido pela função sintática, aparecendo mais como acusativo, e 

pela parte da carta, tendo sido mais conservado por força da tradição 

discursiva.  

e) o, sendo prototipicamente um pronome de terceira pessoa, também pode ser 

usado com referência ao interlocutor, porém seu uso na amostra de cartas 

analisada foi baixo, limitando-se a 14 ocorrências. Poucos foram os 

remetentes que empregaram esse recurso de referência ao destinatário: apenas 

oito, assim identificados: quatro fiéis homens, duas fiéis, um pastor-presidente 

e o pastor-discípulo, que foi quem mais usou esse clítico (6 vezes). Nas 14 

ocorrências de o, a função foi categoricamente acusativa (em conformidade 

com a norma-padrão da língua), a posição predominante foi a próclise (9/14 

ou 64,3% das vezes) e a localização na carta foi sobretudo no corpo (10 

ocorrências). 

 

A seguir, a análise da variação noutra categoria pronominal bastante recorrente na 

amostra: os possessivos.  

 

6.2  Os possessivos nas cartas da amostra sob uma perspectiva variacionista 

 

Dentre os dêiticos de pessoa analisados na amostra, os possessivos, assim como os 

clíticos, foram os que apresentaram um uso mais variável em termos de frequência, menos 

preso à codificação das relações entre remetente e destinatário.  

Conforme se viu no capítulo anterior, ambos os possessivos teu e seu foram 

encontrados nas cartas da irmã Iracema (mas apenas teu na da irmã Ernestina), nas cartas dos 

cunhados, na carta da neta, nas cartas dos pastores e nas cartas dos fiéis.  

Teu não apareceu nas cartas dos genros (os quais usaram apenas seu), nem nas do 

pastor-presidente Emiliano Ferreira da Costa, que empregou seu e vosso. 

As cartas das irmãs, as dos genros, as da neta, as do pastor-presidente José 

Teixeira Rego e as do pastor discípulo Artur Lisboa Barreto, por sua vez, não apresentaram 

vosso.  
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A tabela abaixo recupera a informação já apresentada na análise anterior e nos 

parágrafos acima: 

 

Tab. 43: Distribuição dos possessivos por grupos de remetentes na amostra. 

remetentes 
possessivos 

teu seu vosso TOTAL 

irmãs 40 2 - 42 

cunhados 26 61 5 92 

genros - 9 - 9 

neta 1 2 - 3 

pastores 7 30 6 43 

pr. presidentes 4 28 4 36 

pr. discípulo 17 13 - 30 

fiéis 32 81 21 134 

TOTAL 127 226 36 389 
FONTE: O autor. 

 

Como se vê por esses números, com exceção dos genros, todos os demais grupos 

de remetentes empregaram pelo menos dois dos três possessivos com referência ao 

destinatário. Esse resultado sugere que o uso dos possessivos não está rigidamente associado à 

codificação das relações de poder e de solidariedade. Note-se que teu, o possessivo da antiga 

forma T portuguesa, aparece tanto nas relações de superior para inferior (pastores-presidentes) 

quanto nas relações de inferior para superior (neta, fiéis, pastor discípulo), e que vosso, o 

possessivo da antiga forma V portuguesa, aparece tanto nas relações de solidariedade 

(cunhados, pastores) quanto nas de poder — de inferior para superior (fiéis) e de superior para 

inferior (pastores-presidentes). 

Por essa razão, convém verificar, à luz da Sociolinguística variacionista, as 

motivações linguísticas que podem ter condicionado o uso das formas possessivas nas cartas.  

Antes de mostrar os resultados da análise, faço algumas considerações sobre os 

possessivos em português. 

 

6.2.1 Propriedades semânticas e morfossintáticas dos possessivos 

 

Nesta pesquisa, chamo de possessivos as formas que “indicam a posse em 

referência às três pessoas do discurso” (BECHARA, 2013, p. 138). 

Bagno (2013, p. 767) diz que as formas indicativas de posse tanto podem exercer 

a função atributiva (determinante) quanto a pronominal (de substituição do nome). A frase 
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abaixo, extraída da amostra, exemplifica respectivamente essas funções: o primeiro 

possessivo funciona como determinante, antepondo-se ao núcleo; já o segundo funciona como 

pronome, substituindo o nome (no caso, notícias). 

 (510) É com o coração partido de saudades que estou escrevendo esta cartinha 

para dar-vos as minhas notícias e obter as suas [C-059] 

Câmara Jr. (2015 [1970], p. 121) atribui aos possessivos a propriedade de serem 

os correspondentes adjetivos dos pronomes pessoais, os quais são “funcionalmente 

substantivos”. O autor argumenta que, como acontece com qualquer adjetivo, os possessivos 

podem ser substantivados através da anteposição do artigo. Por conta disso, autor critica a 

classificação em “possessivos substantivos”. Para ele:  

 

a associação entre essas duas construções [do possessivo como adjetivo e do 

possessivo com substantivo] é apenas aparente; na realidade, o artigo, diante do 

possessivo, está puramente na sua função essencial de tornar definido o ser 

determinado, que sem ele fica indefinido. Em este livro é meu apenas se expressa 

que o livro assim determinado é meu entre outros, dos quais não se destaca 

definidamente nem no espírito do falante nem do ouvinte. Ao contrário – este livro é 

o meu refere-se a um livro bem individualizado para os interlocutores. Mas em 

qualquer um dos dois casos se trata de uma função adjetiva. (CÂMARA JR., 2015 

[1970], p. 122).  

 

A ideia de “posse” não está restrita somente ao âmbito jurídico e ao material. De 

acordo com Raposo (2013, p. 906), os possessivos servem para exprimir também outras 

noções, como a de parentesco (‘meu irmão’) e a relação entre uma parte e o todo, inclusive 

parte do corpo (‘meu coração’), que configura uma “posse inalienável”. 

Neves (2008, p. 613) defende que “o pronome possessivo é uma subclasse do 

pronome pessoal.” Monteiro (2002, p. 98), por usa vez, argumenta que “é necessário rever a 

classificação dos pronomes, eliminando-se o grupo dos possessivos e interpretando-os como 

pessoais. Insistimos nesse aspecto porque a quase totalidade de nossos gramáticos e linguistas 

continua a falar dos possessivos como se não fossem pessoais.”  

O fato de apresentarem o mesmo radical dos clíticos (me/meu, te/teu, se/seu, 

nos/nosso, vos/vosso) é razão, conforme o autor, para incluir os possessivos entre os 

tradicionalmente chamados pronomes pessoais, pois eles completam o paradigma pronominal: 

eu, tu – nominativo; me, te – acusativo; mim, ti – dativo; meu, teu – genitivo. Além disso, a 

noção de posse expressa pelo possessivo toma como possuidor sempre uma das pessoas do 

discurso. 

Em consonância com o pensamento de Monteiro (1994), Raposo (2013, p. 906) 

defende que os possessivos são “a variante casual genitiva dos pronomes pessoais, na qual 
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estes assumem uma forma especial que lhes permite funcionar adjetivamente quando têm a 

função de complemento ou de modificador de um nome”. Os possessivos, segundo o autor, 

podem modificar um nome (meu livro) ou servir de complemento (Sinto sua falta = Sinto 

falta de você).  

Raposo (2013) argumenta que os possessivos, funcionando como complemento, 

podem ter os seguintes papéis temáticos: agente (Seus protestos surtiram efeito); paciente, 

(Sua prisão foi muito controversa); meta (Irei ao seu encontro); e tema (Não se esperava sua 

saída tão cedo). 

Ainda para Raposo (2013, p. 906), os pronomes possessivos correspondem a um 

sintagma nominal completo (meu = pertencente a mim, teu = pertencente a ti, etc.) quer 

sintaticamente, quer semanticamente, e constituem “o único caso em português em que um 

sintagma nominal pode modificar outro sintagma nominal mais abrangente”, representando 

este a coisa “possuída”, enquanto o “possuidor” é representado pelo possessivo.   

Como já comentei no Capítulo 2, a história dos possessivos da língua portuguesa 

está permeada de variações: primeiramente, a variação entre as formas masculinas antigas 

surgidas dos possessivos latinos tou (< tuu) e sou (< suu) com as inovadoras teu e seu, 

surgidas por analogia com meu (COUTINHO, 1976, p. 259; HARRIS, VINCENT, 1988, p. 

147; HAUY, 2008, p. 74); depois, houve uma competição entre as formas átonas femininas ta 

e sa com as tônicas tua e sua (MACHADO FILHO, 2013, p. 484). 

No latim, assim como no português moderno, usava-se a mesma forma de 

possessivo em ambas as funções, mas sua posição na frase variava conforme a função. Para 

Raposo (2013, p. 906), porém, “a posição dos pronomes possessivos depende do estatuto [± 

definido] do sintagma nominal: se este é definido, ocorre à esquerda do nome (cf. o meu 

amigo); em contrapartida, se este é indefinido, ocorre preferencialmente à direita do nome (cf. 

um amigo meu).” 

Outra variação relacionada aos pronomes em português diz respeito à anteposição 

do artigo definido ao possessivo usado como determinante. Bagno (2013, p. 768), com base 

em estudo desenvolvido por Neves (2008), afirma que “o emprego do artigo antes do SN 

possessivizado (o meu melhor amigo) tem a franca preferência dos brasileiros”.  

Quanto à referência, esta é determinada deiticamente no caso dos possessivos de 

primeira e segunda pessoas e, no caso dos de terceira pessoa, determinada quer deiticamente 

(Seus alunos estão reclamando de suas aulas – dita por alguém que aponta para um 

determinado professor), quer anaforicamente (O professor tem ignorado as reclamações 

sobre suas aulas).  
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Finalmente, quanto à distinção T/V, à medida que você (antes usado como forma 

V) passou a desempenhar a função de forma T em variação com tu, o possessivo da terceira 

pessoa canônica (seu) passou a competir com o da segunda pessoa canônica (teu). Para Bagno 

(2011, p. 769), “assim como ocorre com os oblíquos, os possessivos referentes a tu e você são 

usados indiferentemente na correlação com esses índices pessoais”. Em outras palavras, 

verifica-se no português brasileiro o uso de teu quando o interlocutor é tratado tanto por você 

quanto por tu, ocorrendo o mesmo com o uso de seu. Já o uso de vosso parece estar mais 

limitado à comunicação escrita, ainda sendo encontrado em cartas e e-mails. 

Algumas pesquisas acadêmicas têm sido feitas sobre a variação teu~seu no 

português brasileiro, das quais merecem destaque a de Arduin (2005) e a de Lucena (2016). A 

primeira analisa o fenômeno na Região Sul, com amostras de fala obtidas em oito cidades dos 

estados de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, e conclui que o uso de teu/seu tende a 

acompanhar o uso de tu/você segundo o princípio do paralelismo formal e que teu é mais 

usado por mulheres, por pessoas menos escolarizadas, pelos mais jovens e em relações de 

intimidade. Já a segunda pesquisa tem natureza diacrônica — a amostra utilizada foram cartas 

pessoais escritas entre 1857 a 1979 — e conclui “que a utilização de seu como estratégia de 

referência à segunda pessoa está intrinsecamente relacionada à inserção de você no quadro de 

pronomes do português brasileiro”. (LUCENA, 2016, p. V). 

Como relatei no Capítulo 3, os grupos de fatores controlados na análise dos 

possessivos foram os seguintes: 

1) semântica da posse; 

2) posição do possessivo; 

3) paralelismo formal; 

4) parte da carta; 

5) relação entre remetente e destinatário; 

6) sexo do remetente. 

Os dois últimos só foram controlados na rodada “teu” vs. “seu”, que foram usados 

por todos os grupos de remetentes.  

 

6.2.2  A variação dos possessivos com valor de P2 

 

Como se viu na tabela 33, ao todo, foram contabilizadas 389 ocorrências de 

possessivos com referência ao destinatário. Destes, 58% foram ocorrência de seu; 32,7% 

foram de teu; e 9,3% foram de vosso. O gráfico abaixo dá visibilidade aos resultados:  
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Gráfico 19: Percentuais de possessivos com referência ao destinatário na amostra. 

 

FONTE: O autor. 

 

Essa distribuição dos possessivos com valor de P2 nas cartas da amostra não 

condiz com o que constataram as duas pesquisas com possessivos mencionadas em 6.2.1: 

Arduin (2005), ao analisar uma amostra de fala de cidades da Região Sul, encontrou 86% de 

teu, e Lucena (2016) deparou-se com 76% de teu na amostra de cartas cariocas de 1870 a 

1970. 

Lopes et al. (2018, p. 178) apresentam os dados de teu e seu de diversas amostras 

de cartas de alguns estados brasileiros. O percentual de teu nessas amostras é o seguinte: 

Rio de Janeiro ― 77% 

Santa Catarina ― 64% 

São Paulo ― 43% 

Rio Grande do Norte ― 37% 

Pernambuco ― 27% 

Minas Gerais ― 20% 

Bahia ― 1% 

Como se pode perceber, na amostra de cartas desta pesquisa, o percentual de teu 

se aproxima mais dos de outros estados do Nordeste (Rio Grande do Norte e Pernambuco) do 

que dos da Região Sul. Lopes et al. (2018, p. 179) argumentam que, no tocante ao uso dos 

possessivos, há dois grupos: Sul-Sudeste, em que predomina teu, e Sudeste-Nordeste, em que 

predomina seu. Nos trabalhos observados, não há considerações sobre o uso de vosso nas 

cartas.  

Procedendo como fiz com os clíticos, realizei uma rodada contrapondo a forma t 

às formas não-t. Depois, outra rodada contrapondo teu a seu, outra contrapondo teu a vosso e 

a outra enfim contrapondo seu a vosso. Os resultados serão comentados na seção a seguir. 
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6.2.2.1 “teu” vs. “seu/vosso” 

 

Partindo do pressuposto de que teu era, no passado, o possessivo T enquanto seu e 

vosso eram os possessivos V e que traços dessa dicotomia poderiam persistir na sincronia do 

português brasileiro em que as cartas foram escritas, decidi contrapor teu a seu e vosso numa 

rodada, cujos resultados fornecidos pelo GoldVarb X foram os seguintes: 127 ocorrências 

(32,7%) de teu e 262 ocorrências (67,3%) de seu/vosso. 

Tomando-se teu como valor de aplicação, os grupos de fatores selecionados pelo 

programa como relevantes para a variação aqui discutida foram mostrados na seguinte ordem: 

 

1º) Paralelismo formal 

2º) Semântica da posse 

3º) Posição  

Note-se que o único grupo não selecionado foi o que se refere à parte da carta em 

que se localiza o possessivo. 

O paralelismo foi, mais uma vez, selecionado como o elemento de mais forte 

atuação na variação pronominal.  A Tabela 34 exibe os resultados para esse grupo de fatores: 

 

Tab. 44: Efeito do paralelismo sobre o emprego do possessivo teu em contraposição a seu/vosso. 

forma precedente ocorr./total % P. R. 

nenhuma 14/46 30,4 0.51 

t 66/84 78,6 0.90 

não-t 47/259 18,1 0.32 

total 127/389 32,6 ― 
FONTE: O autor. 

 

Conforme se percebe, a presença de uma forma t anterior favoreceu o uso de teu 

em 78,6% das ocorrências (P. R. 0.90), ao passo que a presença de uma forma não-t o 

desfavoreceu (P. R. 0.32), o que confirma a hipótese do paralelismo formal. Os exemplos 

abaixo ilustram esse paralelismo: 

(511) a paz de nosso Senhor Jezus Cristo seja contigo e todos de tua familia a 

mezes recebi uma carta tua na qual recordas os teus esforsos no trabalho do 

Senhor [C-095] 

(512) mando-te esta cujo objetivo é te remeter esta circular que se destina a todos 

os trabalhadores do teu Campo [C-013] 
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(513) Apaz do senhor seja comvosco. | Dou em meu poder vossa carta de 1 de 

Dezembro aqual respondo-vos: O silencio que nos separou, teve um mutivo, 

cujo é o seguinte | eu não queria, lhe escrever, sem mandar o retrato de seu 

pai [C-010] 

 

Na pesquisa de Arduin (2005) com a fala de algumas cidades da Região Sul, o 

paralelismo formal foi o primeiro grupo de fatores apontados pelo Varbrul como relevante 

para a variação teu~seu. Também na pesquisa de Lucena (2016) com cartas escritas entre 

1870 e 1970, o GoldVarb X selecionou em primeiro lugar como sendo relevante para a 

referida variação a forma empregada na posição de sujeito na totalidade das cartas. Esta 

pesquisa, portanto, vai ao encontro desses dois trabalhos anteriores no tocante à variação dos 

possessivos.  

Quanto à semântica da posse, minha hipótese foi parcialmente confirmada: o 

programa mostrou que as posses dos tipos 2 (parte do corpo) e 4 (parentesco) favoreceram o 

uso de teu na amostra, mas as dos tipos  3 (característica), 5 (produto), 6 (atitude) e 8 

(experiência) desfavoreceram esse pronome, ao contrário do que eu hipotetizara. A tabela 

seguinte expõe os resultados: 

 

Tab. 45: Efeito da semântica da posse sobre o emprego do possessivo teu em contraposição a seu/vosso. 

semântica da posse ocorr./total % P. R. 

parte do corpo 9/15 60,0 0.77 

referência 21/37 56,8 0.67 

parentesco 55/141 39,0 0.61 

bem, propriedade 6/19 31,6 0.55 

vivência 6/19 31,6 0.48 

produto 21/89 23,6 0.40 

característica/atitude 9/69 13,0 0.23 

total 127/389 32,6 ― 
FONTE: O autor. 

 

Pela tabela se vê que teu foi desfavorecido na amostra nos casos de referência a 

uma característica ou a uma atitude do destinatário, bem como a algo produzido ou 

experimentado por ele, ou ainda que convém a ele. Os exemplos abaixo ilustram a preferência 

por outros possessivos nesses contextos: 

(514) Certo de sua costumeira pontualidade [C-028] 

(515) pois reconhecia os seus esfossos [C-018] 
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(516) dia 16 recebi uma cartinha vossa aqual veio limpar as maguas do meu 

coração. [C-050] 

(517) e que o texto bíblico acima citado, seja uma constante realidade em sua vida 

espitual e ministerial, amen. [C-106] 

 

Já as referências a partes do corpo do destinatário foram um forte favorecedor do 

uso de teu, com P. R. de 0.77, e também as menções a coisas relacionadas ao destinatário (P. 

R. 0.67) e seu parentesco (P. R. 0.61). Os trechos abaixo ilustram esse uso de teu: 

(518) desejo Que Quando esta CHegar em tuas mãos vos encromte gosando 

perfeita saude e pais no Senhor [C-113] 

(519) Apaz do senhor ceja edificada no teu coração [C-005] 

(520) a qual já esperava anciôso as tuas noticias [C-011] 

(521) Faço voto a Deus para que estejais com saude juntamente com a irmã 

Mariinha e com todos os teus filhos. [C-012] 

 

Lucena (2016, p. 88) constatou que o tipo de posse foi o segundo grupo 

selecionado pelo GoldVarb X na atuação da variação teu~seu. A autora aponta que a posse do 

tipo inalienável (partes do corpo, parentesco e características pessoais) favoreceu o uso de teu 

em sua amostra de cartas (80%). A pesquisa aqui apresentada, porém, diverge um pouco desse 

resultado ao apontar referências às características pessoais do destinatário como um contexto 

que desfavorece o uso de teu, mas converge ao considerar a posse referente a partes do corpo 

e a parentesco.  

O terceiro grupo de fatores apontado como forte condicionador da variação 

teu~seu/vosso na amostra foi o que se refere à posição do possessivo em relação ao 

substantivo a que se refere. A tabela abaixo mostra os resultados: 

 

Tab. 46: Efeito da posição do possessivo sobre o emprego do possessivo teu em contraposição a seu/vosso. 

posição ocorr./total % P. R. 

anteposto 114/339 33.6 0.54 

posposto 5/23 21.7 0.29 

com elipse do substantivo 8/27 29.6 0.21 

total 127/389 32,6 ― 
FONTE: O autor. 
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Percebe-se pela tabela que a posição mais frequente do possessivo é a anteposta 

ao substantivo, e a menos frequente é a posposta. A anteposição favoreceu o emprego de teu 

(P. R. 0.54) e o uso do possessivo “solto”, isto é, com elipse do substantivo, desfavoreceu-o 

(P. R. 0.21). Os trechos abaixo exemplificam o teu nas posições consideradas: 

(522) Recebi a tua cartinha a qual já esperava anciôso as tuas noticias [C-011] 

(523) Acuzo que só agora foi que recebemos carta tua, [...] Mas agora ficamos 

extremamente gratos em receber uma notícia tua [C-003] 

(524) Hoje estou te escrevendo esta cartinha a fim de dar-te as minhas noticias e 

mui desejoso de saber as tuas [C-054] 

 

Minha hipótese quanto à posição do possessivo não se confirmou: a posposição 

desfavoreceu a escolha por teu, diferentemente do que eu imaginara. Nas pesquisas de Arduin 

(2005) e Lucena (2016), esse grupo de fatores não foi selecionado.  

Os resultados para o grupo de fatores “localização na carta” confirmaram minha 

hipótese, pois teu foi mais usado nas seções de saudação (42%) e de despedida (32,3%), 

considerando que só houve três dados de possessivos no post scriptum e que, por isso, não é 

razoável tirar conclusões sobre a relação entre essa parte da carta e o uso das formas 

analisadas. 

 

Tab. 47: Efeito da parte da carta sobre o emprego do possessivo teu em contraposição a seu/vosso. 

parte da carta ocorr./total % 

saudação 42/100 42,0 

corpo 44/162 27,2 

despedida 40/124 32,3 

post scriptum 1/3 33,3 

total 127/389 32,6 
FONTE: O autor. 

 

São exemplos de teu nas seções da carta: 

(525)  Apaz do senhor ceja edificada no teu coração [C-005, saudação]  

(526) No sentido em que tu falas, concernente os teus sofrimentos, eu sei 

perfeitamente [C-010 – corpo da carta] 

(527) Sem mais, desejo tua saude e felicidade [C-013, despedida] 

(528) Não te esqueça de nós, nas tuas oraçãos [C-045, post scriptum] 
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6.2.2.2 “teu” vs. “seu” 

 

A rodada excluindo vosso apresentou resultados levemente diferentes. Em vez de 

selecionar três grupos de fatores, o GoldVarb X selecionou dois: 1º) o paralelismo formal, e 

2º) a semântica da posse. Vale ressaltar que, nesta rodada, foram controlados todos os grupos 

de fatores relacionados na página 225 e que são 127 dados de teu e 226 dados de seu. 

Quanto ao primeiro grupo (paralelismo formal), os resultados são praticamente os 

mesmos da rodada anterior: a presença de formas t antes do possessivo favoreceram a escolha 

por teu (P. R. 0.90). Veja-se a tabela seguinte: 

  

Tab. 48: Efeito do paralelismo sobre o emprego do possessivo teu em contraposição a seu. 

forma precedente ocorr./total % P. R. 

nenhuma 14/43 33,6 0.49 

t 66/79 83,5 0.90 

não-t 47/231 20,3 0.31 

total 127/353    36 ― 
FONTE: O autor. 

 

Também não diferem muito os resultados para o grupo “semântica da posse”, 

como mostra a tabela seguinte (cp. com a Tab. 37, pág. 225): 

 

Tab. 49: Efeito da semântica da posse sobre o emprego do possessivo teu em contraposição a seu. 

semântica da posse ocorr./total % P. R. 

parte do corpo 9/15 60,0 0.77 

referência 21/37 56,8 0.67 

parentesco 55/130 42,3 0.61 

bem, propriedade 6/17 35,3 0.56 

vivência 6/19 31,6 0.48 

produto 21/84 25,0 0.37 

característica/atitude 9/57 15,8 0.26 

total 127/353    36 ― 
FONTE: O autor. 

 

Diante desses resultados e considerando que teu e seu foram usados em variação 

por todos os grupos de remetentes (com exceção dos genros, que só usaram seu), decidi fazer 

uma rodada entre esses dois possessivos incluindo os fatores sociais (exceto “condição do 

remetente”, por já ter exposto os resultados para esse grupo na Tab. 35, pág. 218).  
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O programa continuou selecionando os grupos de fatores na mesma ordem, com 

praticamente os mesmos pesos relativos, porém incluiu o grupo sobre o tipo de relação quanto 

à dicotomia  “poder/solidariedade” como 3º grupo selecionado. Os resultados foram os 

seguintes: 

 

Tab. 50: Efeito do poder/solidariedade sobre o emprego do possessivo teu em contraposição a seu. 

tipo de relação ocorr./total % P. R. 

simétrica 66/159 41,5 0.56 

assim. descendente 4/32 12,5 0.16 

assim. ascendente 57/162 35,2 0.51 

total 127/353    36 ― 
FONTE: O autor. 

 

Portanto, as relações de poder do tipo descendente (do superior para o inferior), 

ou seja, nas cartas dos pastores-presidentes, o uso de teu foi desfavorecido, com P. R. muito 

baixo (0.16), exatamente o oposto do que se deu com o clítico te, que foi favorecido nas cartas 

desses mesmos remetentes, com P. R. muito alto (0.91).  Os pastores-presidentes, em suas 

cartas a José Alencar de Macedo, fizeram alto uso do clítico da P2 canônica (76,9%), mas 

preferiram o possessivo da P3 (87,5%) para se referir ao destinatário.  

Embora não tenha sido um grupo selecionado pelo programa, julgo conveniente 

mostrar os resultados para a relação entre o gênero do remetente e a variação teu~seu. As 26 

remetentes femininas fizeram mais uso de teu (52,3%) do que os 47 remetentes masculinos 

(30,7%), em conformidade com o uso dos clíticos te e lhe: as mulheres preferiram a forma t 

(63,6%), enquanto os homens preferiram a não-t (36%). 

 

Tab. 51: Efeito do gênero do remetente sobre o emprego do possessivo teu em contraposição a seu. 

gênero ocorr./total % 

feminino 45/86 52,3   

masculino 82/267 30,7 

total 127/353    36 
FONTE: O autor. 

 

Se por um lado, as duas mulheres que mais escreveram cartas na amostra são as 

irmãs paraenses, que usavam as formas t quase categoricamente, por outro, a quantidade de 

cartas de homens é superior à de mulheres. Então, é possível afirmar que os resultados quanto 

ao gênero do remetente e o uso de te/teu em variação com lhe/seu seguem a tendência já 
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apontada em outros trabalhos: Almeida (2009) aponta que as mulheres lideram no uso de te na 

fala de Salvador (71%); Arduin (2005) traz 93% de teu na fala das mulheres de algumas 

cidades da Região Sul; e Lucena (2016) relata 71% de teu nas cartas escritas por mulheres em 

sua amostra. 

 

6.2.2.3 “vosso” vs. “teu” 

 

Embora teu não varie com vosso no português brasileiro contemporâneo falado, 

eles se mostraram intercambiáveis na amostra aqui analisada, a julgar pelos seguintes 

supertokens: 

(529) Iracema te envia muitas Lembranças para ti, e tua esposa [...] Do vosso 

irmão e cunhado [C-003] 

(530) dia 16 recebi uma cartinha vossa aqual veio limpar as maguas do meu 

coração. [...] a Joaninha é os mininos mando mil L
ças

 e abraço para o irmão e 

todos de sua nobre caza aceite um forte abraço e saudações do teu irmão [C-

050] 

(531) A paz do Senhor Jesus reine em teu coração. | É neste momento feliz que 

Jesus me concede escrever-vos esta, em resposta a vossa mui amavel 

cartinha a qual veio trazer conforto ao meu coração. [C-097] 

 

O GoldVarb X, ao realizar uma rodada envolvendo apenas esses dois possessivos, 

selecionou como relevantes para a variação todos os grupos de fatores controlados. De fato, 

os pesos relativos dos fatores de cada grupo se apresentam muito distantes entre si. Sendo 

vosso uma forma em vias de desuso no português brasileiro do século XX, resolvi usá-lo 

como valor de aplicação, para rastrear em que circunstâncias ele ainda persiste.  

O primeiro grupo de fatores controlado foi a semântica da posse. Na variação 

teu~vosso, levantei a hipótese de que vosso seria favorecido nos casos de posse propriamente 

dita (bens, propriedades) e desfavorecido nos casos de atitudes ou ações tidas pelo 

destinatário. A tabela seguinte mostra os resultados para esse grupo: 
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Tab. 52: Efeito da semântica da posse sobre o emprego do possessivo vosso em contraposição a teu. 

semântica da posse ocorr./total % P. R. 

parentesco 11/66 16.7 0.21 

parte do corpo/característica 1/10 10,0 0.43 

vivência 1/7 14,3 0.45 

referência 5/26 19,2 0.63 

produto 5/26 19,2 0.69 

bem, propriedade 2/8 25,0 0.78 

atitude 11/20 55,0 0.88 

total 36/163 22,1 ― 
FONTE: O autor. 

 

Para desfazer o nocaute, juntei “parte do corpo” com “característica”, 

considerando serem ambas as noções que tradicionalmente se chama de “posse inerente” ou 

“inalienável”. 

Como se percebe pela leitura da tabela, a hipótese foi parcialmente confirmada: 

vosso foi mais usado com a posse propriamente dita, com P. R. de 0.78, porém, ao contrário 

do que eu supusera, referências a atitudes do destinatário não desfavoreceram esse possessivo 

(P. R. 0.88).  Os exemplos abaixo mostram vosso nos contextos em que foi favorecido: 

(532) juntamente com todos de vossa casa [C-133] 

(533) E um previlégio escrever estas simples linhas somente para agradecer as 

vossas orações [C-126] 

(534) Aqui fico aguardando vossa resposta [C-107] 

 

Ao fazer esta rodada, levantei a hipótese de que vosso seria mais recorrente após o 

substantivo, por ser uma forma dissilábica, tônica, não se sujeitando à cliticização como o 

monossílabo teu. A tabela abaixo mostra que, embora a posposição favoreça o uso de vosso 

(P. R. 0.73), esse possessivo foi mais recorrente nos casos de elipse do substantivo do que em 

outras posições (P. R. 0.87). 

 

Tab. 53: Efeito da posição do possessivo sobre o emprego do possessivo vosso  em contraposição a teu. 

posição do possessivo ocorr./total % P. R. 

anteposto 29/143 20,3 0.44 

posposto 2/7 28,6 0.73 

com elipse do substantivo 5/13 38,5 0.87 

total 36/163 22,1 ― 
FONTE: O autor. 
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Cinco foram os casos de emprego de vosso com elipse do substantivo. Quatro 

dessas ocorrências constituem uma tradição discursiva de abertura de carta, como nos 

exemplos abaixo: 

(535) primeiramente para vos dar as nóssas noticiais, e ao mesmo tempo 

saberasvóssas [C306 - datilografada] 

(536) Por meio desta venho da as nossas noticias e ao mesmo tempo obiter as 

vossas. [C-035] 

 

E uma constitui uma tradição discursiva de despedida: 

(537) Saudozamente me despeço | Vossa em Christo [C-047]  

 

Quanto ao paralelismo com a forma com valor de P2 usada anteriormente, 

levantei a hipótese de que vosso seria favorecido após uma das formas da P5 (vós, vos, 

[con]vosco), o que se conformou, conforme tem acontecido nas demais variações analisadas 

aqui. Vejamos os resultados: 

 

Tab. 54: Efeito do paralelismo sobre o emprego do possessivo vosso em contraposição a teu. 

forma precedente ocorr./total % P. R. 

nenhuma 3/17 17,6 0.51 

t 5/71 7,0 0.21 

não-t 28/75 37,3 0.77 

total 36/163 22,1 ― 
FONTE: O autor. 

 

Vosso foi realmente mais usado após formas não-t (vós, vos, [con]vosco; você, 

lhe, etc.): 28 de suas 36 ocorrências se deram nesse contexto, com P. R. de 0.77. Os exemplos 

abaixo ilustram esse paralelismo: 

(538) Apaz do Senhor seja comvosco. | Dou em meu poder vossa carta de 1 de 

Dezembro, aqual respondo-vos [C-010 - datilografada] 

(539) É neste momento feliz que Jesus me concede escrever-vos esta, em resposta 

a vossa mui amavel cartinha [C-097] 

(540) Portanto mas uma vez peço perdão pela minha falta de noticia, pois não é 

desconsideração as suas cartas; e sim falta de tempo. Eu bem quisera ter 

tempo para escrever, ou melhor, está sempre lhe vendo e não precisasse 
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escrever [...] Eu me lembro tanto daqueles dias que passei aí em vossa casa 

[C-059 - datilografada] 

 

Finalmente, quanto à localização na carta, levantei a hipótese de que vosso seria 

mais recorrente nas seções de saudação e de despedida, considerando-se que esse possessivo é 

uma forma que persiste por força das tradições discursivas, frequentes naquelas seções das 

cartas. A tabela seguinte mostra se a hipótese foi confirmada: 

 

Tab. 55: Efeito da parte da carta sobre o emprego do possessivo vosso em contraposição a teu. 

parte da carta ocorr./total % P. R. 

saudação 10/52 19,2 0.40 

corpo/post scriptum 9/54 16,7 0.27 

despedida 17/57 29,8 0.77 

total 36/163 22,1 ― 
FONTE: O autor. 

 

Os resultados mostram que, de fato, nas seções de saudação inicial e de despedida, 

onde predominam as tradições discursivas, vosso teve mais recorrência: 19,2% dos 

possessivos no início da carta (P. R. 0.40) e 29,8% no final (P. R. 0.77). Considerando-se o 

possessivo per se,  sua distribuição nas cartas se deu da seguinte forma: 27,7% na saudação 

inicial, 25% no corpo da carta e 47,3% na despedida.  

Possivelmente por considerarem vosso uma forma retida em correspondências 

através de tradições discursivas, os trabalhos com cartas não costumam contabilizar esse 

pronome, mas, como já demonstrei, as próprias tradições discursivas são variáveis. Vale 

ressaltar que não se pode afirmar que vosso havia desaparecido na correspondência escrita no 

português brasileiro do século XX, pois, à parte as expressões tradicionais, esse pronome 

apresentou nove ocorrências no corpo das cartas, das quais dou estes exemplos: 

(541) Eu me lembro tanto daqueles dias que passei aí em vossa casa [C-059] 

(542) sim ao Ler a vossa cartinha os nossos olhos derramaram Lagrimas ao ve as 

vosso Letras escritas [C-068] 

(543)  todos ficaram ciente de vossos dizeres [C-097] 

(544) Isto é: só deve cér mostrada esta carta a pessoas de vossa enteira confiança 

[C-133] 
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6.2.2.4 “vosso” vs. “seu” 

 

Finalmente, para encerrar a análise, uma rodada com os dois possessivos que 

surgiram com a função V e, como sugeriu o capítulo anterior, conservaram, de modo geral, o 

traço de formalidade, distanciamento ou reverência. Vosso foi usado pelos pastores (incluindo 

um cunhado pastor)― sinal de formalidade ― e pelos fiéis ― sinal de reverência; seu foi 

usado por todos os grupos de remetentes, porém de forma reduzidíssima pelas irmãs, que 

eram os remetentes mais solidários e íntimos.  

O percentual de vosso, como já mostrei, foi baixo (36 dados, ou 9,3% dos 

possessivos com valor de P2), o que significa que essa forma não superou a concorrente em 

nenhum contexto. Na rodada com vosso em oposição a seu, tendo o primeiro como valor de 

aplicação, o GoldVarb X selecionou apenas um grupo de fatores dentre os quatro controlados: 

a localização na carta. A tabela abaixo mostra os resultados: 

 

Tab. 56: Efeito da parte da carta sobre o emprego do possessivo vosso em contraposição a seu. 

parte da carta ocorr./total % P. R. 

saudação 10/58 19,2 0.59 

corpo/post scriptum 9/120 16,7 0.36 

despedida 17/84 29,8 0.63 

total 36/262 13,7 ― 
FONTE: O autor. 

 

Conforme se pode observar, as seções de saudação inicial e de despedida 

favoreceram a escolha por vosso: P. R. de 0.59 na primeira e de 0.63 na segunda.  

 

6.2.3  Considerações sobre os possessivos na amostra 

 

Ao final da análise da variação dos possessivos nas cartas da amostra, podem ser 

feitas as seguintes considerações: 

a) Seu foi o possessivo mais usado na amostra: 226 dados, o que corresponde a 

58% dos possessivos com valor de P2, tendo sido usado por todos os 

remetentes de qualquer condição (irmã, cunhado, neta etc.), mas seu uso foi 

baixíssimo (2 dados apenas) nas cartas das irmãs, que mantinham com o 

destinatário uma relação de +solidariedade e –poder, e muito alto entre os fiéis 

(81 dados), os quais mantinham com o destinatário uma relação de  +poder e –
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solidariedade. Na amostra, portanto, seu se afirmou como forma V, denotando 

distanciamento e respeito.  

b) Teu teve quase a metade do percentual de uso de seu: 32,7% (127 dados). Foi a 

forma preferida pelas irmãs, as quais usaram formas t quase categoricamente, e 

a forma evitada pelos genros, que recorreram apenas a seu. O possessivo da P2 

canônica foi favorecido pela presença de alguma forma t imediatamente 

anterior, na referência a partes do corpo e foi mais empregado pelas mulheres 

do que pelos homens.  

c) Vosso, apesar da baixa frequência de uso na amostra (36 dados apenas, ou 9,3% 

dos possessivos), comprovou-se como ainda vivo na correspondência por 

cartas escrita do português brasileiro do século XX. Apesar de favorecido pelas 

expressões de saudação e de despedida, por força da tradição discursiva, 9 

dados ocorreram fora desse contexto. Apenas alguns grupos de remetentes 

fizeram uso de vosso: os pastores (um dos quais era também cunhado do 

destinatário) e os fiéis.  

 

6.3 Reunindo os resultados da análise variacionista com o de outras amostras 

 

Uma pesquisa em Sociolinguística variacionista deve ser feita de forma a garantir 

a representatividade da comunidade de fala analisada e, para isso, deve partir de uma coleta 

de dados que contemple os mais diversos grupos de informantes, um procedimento que não 

pode ser “de alguma forma enviesado, a ponto de potencialmente afetar a variação estudada.” 

(GUY, 2007, p. 22).  

O estudo proposto neste trabalho analisa o uso variável dos paradigmas de 

referência ao interlocutor, um constituído pelas formas da P2 canônica (tu, te, ti, [con]tigo, 

teu) e outro por formas da P3 (lhe, o, se, si, [con]sigo, seu), no qual se inclui a forma você e 

outras de base nominal (o senhor, o irmão, o amigo etc.). Além desses dois paradigmas, 

persistia um terceiro, constituído pelas formas da P5 (vós, vos, [con]vosco, vosso), as quais, 

nos primórdios da língua portuguesa, eram corriqueiramente usadas no tratamento ao 

interlocutor.  

Entretanto, como os paradigmas se constituem de formas com funções sintáticas 

diversas, apenas aquelas mais recorrentes ― o sujeito, o complemento clítico e o adjunto 

possessivo ― poderiam se submeter a uma análise quantitativa sem o risco de enviesamento, 

por se tratar de uma amostra de cartas constituída a partir de material que sobreviveu por 
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acaso ao tempo. Não há, neste corpus, ortogonalidade entre as diversas células, ou seja, não 

há quantidades equivalentes entre as cartas de genros e as de fiéis, por exemplo.  

Assim, após constatar que os clíticos e os possessivos com valor de P2 haviam 

sido usados por todos os grupos de remetentes, apontando para um emprego mais “livre” em 

relação à codificação das relações sociais, o que não se pode dizer, por exemplo, das formas 

com função de sujeito o irmão e tu numa amostra de cartas proveniente de uma comunidade 

evangélica, decidi investigar que fatores linguísticos e extralinguísticos poderiam estar 

condicionando as escolhas por te, lhe ou vos e por teu, seu ou vosso.   

A análise mostrou que o clítico e o possessivo da P2 canônica — respectivamente 

te e teu  — tiveram, na amostra analisada, comportamentos semelhantes. Os percentuais de 

uso de te e de teu foram bem próximos ― 36,3% e 32,7%, respectivamente ― e ambas as 

formas foram favorecidas pela presença de uma forma t anterior.  

No intuito de colaborar com os resultados de outras pesquisas envolvendo clíticos 

no português brasileiro, decidi montar uma tabela com os dados de clíticos de algumas 

amostras. Para isso, consultei a tese de Nunes de Sousa (2015) para os dados de Santa 

Catarina e o vol. 4 da História do português brasileiro (Contexto, 2018), coordenado por 

Célia Regina Lopes, para os demais. A tabela resultante não inclui dados de vos, indisponíveis 

na mencionada obra, razão por que o total de clíticos na amostra aqui analisada caiu de 273 

para 247.  

 

Tab. 57: Percentuais de clíticos com valor de P2 em algumas amostras de cartas no PB. 

amostras de cartas estados 

clíticos 

Total 
te lhe o 

nº % nº % nº % 

cartas baianas (1810-1990) BA 264 22 8,4 216 81,8 26 9,8 

cartas mineiras (1850-1989) MG 143 62 43,3 66 46,2 15 10,5 

cartas pernambucanas (1869-1969) PE 229 46 20,1 164 71,6 19 8,3 

cartas cariocas (1870-1979) RJ 950 801 84,4 109 11,5 40 4,2 

cartas paulistas (1870-1939) SP 118 68 57,6 39 33,1 11 9,3 

cartas florianopolitanas (1882-1992) SC 282 211 74,8 60 21,3 11 3,9 

cartas potiguares (1916-1994) RN 348 211 60,6 133 38,2 04 1,2 

cartas do NE e N (1940-1986) CE, RN, PA 247 99 40,1 134 54,2 14 5,7 

Total 2.581 1.520 58,9 921 35,7 140 5,4 

FONTE: O autor, com dados de Lopes et al. (2018) 

 

A tabela acima exibe os percentuais de uso dos clíticos com valor de P2 em cartas 

pessoais sem considerar a função sintática. Nota-se que, apesar de a forma nominativa tu ter 



279 
 

sofrido considerável declínio de uso no território brasileiro, a forma objetiva te segue como a 

principal estratégia de referência ao interlocutor, pelo menos nas cartas do conjunto acima.  O 

clítico o, como desempenha apenas uma função sintática (acusativo ― objeto direto), 

naturalmente tem percentual de uso inferior aos outros dois (te e lhe), o que é apontado pelos 

estudiosos (cf. MONTEIRO, 1994) como um dos fatores que desencadearam o declínio dessa 

forma pronominal. Note-se que, no geral, o corresponde a apenas 5,4% do total de clíticos 

com valor de P2.   

Todos os clíticos na tabela teriam dupla função (dativo e acusativo) caso houvesse 

sido computado vos em vez de o, que, na amostra por mim analisada, teve percentual de uso 

superior ao deste (9,5% de vos e 5,1% de o). Vos, assim como te e lhe, exerce ambas as 

funções sintáticas e, nas cartas dos evangélicos do Nordeste e do Norte, mostrou-se usual 

também fora das chamadas “tradições discursivas” (KABATEK, 2006), as quais são 

igualmente suscetíveis à variação pronominal. A inclusão de vos nas pesquisas com cartas do 

português brasileiro pode, portanto, trazer alguns esclarecimentos sobre até quando essa 

forma continuou em uso na correspondência por escrito, mesmo após ter caído em desuso na 

fala cotidiana
112

, bem como sobre os contextos que favorecem seu uso e o perfil 

sociolinguístico de quem ainda o utilizava.  

Separando os clíticos por função sintática nesse mesmo conjunto de amostras, 

temos a seguinte tabela quanto ao acusativo: 

 

Tab. 58: Percentuais de clíticos com função acusativa e valor de P2 em algumas amostras de cartas no PB. 

amostras de cartas estados 

clíticos 

Total 
te lhe o 

nº % nº % nº % 

cartas baianas (1810-1990) BA 61 7 11,5 28 45,9 26 42,6 

cartas mineiras (1850-1989) MG 39 21 53,8 3 7,7 15 38,5 

cartas pernambucanas (1869-1969) PE 39 14 35,9 6 15,4 19 48,7 

cartas cariocas (1870-1979) RJ 394 337 85,6 17 4,3 40 10,1 

cartas paulistas (1870-1939) SP 32 15 46,9 6 18,7 11 34,4 

cartas florianopolitanas (1882-1992) SC 63 52 82,5 - - 11 17,5 

cartas potiguares (1916-1994) RN 195 151 77,4 40 20,5 4 2,1 

cartas do NE e N (1940-1986) CE, RN, PA 71 33 46,5 24 33,8 14 19,7 

Total 894 630 70,5 124 13,8 140 15,7 

FONTE: O autor, com dados de Lopes et al. (2018) 

 

                                                           
112 O uso da P5 com valor de P2, nas cartas da amostra aqui analisada, assemelha-se ao de outras formas que caíram 

em desuso na fala, mas seguem vivas na escrita em alguns gêneros textuais e contextos específicos, como o 
pretérito mais-que-perfeito (cf. COAN, 1997; BANDEIRA, 2013; BITTENCOURT, 2014). 
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Percebe-se pela tabela acima que, nas cartas, o clítico acusativo mais usado foi te 

(70,5%), seguido de o (15,7%) e de lhe (13,8%), o qual é proscrito nessa função nas aulas de 

português padrão. Nota-se, então, o caráter conservador da escrita no português brasileiro dos 

últimos dois séculos (apesar de o conjunto de amostras envolver usuários tanto da norma culta 

quanto da popular). Percebe-se também que as amostras sugerem haver uma área em que lhe 

teve mais uso como acusativo do que o, a qual se concentra no eixo Nordeste-Norte: Bahia 

(onde lhe predomina também sobre te), o Rio Grande do Norte, o Ceará e o Pará. Excetua-se 

Pernambuco, porém a amostra pernambucana foi constituída apenas de remetentes de “alto 

nível de instrução” (LOPES et al., 2018, p. 128)
113

, portanto mais atentos às prescrições 

gramaticais.  

Considerando-se apenas a função dativa, a variação entre os clíticos se dá somente 

entre te e lhe (e vos, desconsiderado nas amostras). A tabela seguinte mostram resultados 

significativamente diferentes do da tabela anterior: 

 

Tab. 59: Percentuais de clíticos com função dativa e valor de P2 em algumas amostras de cartas no PB. 

amostras de cartas estados 

clíticos 

Total 
te lhe 

nº % nº % 

cartas baianas (1810-1990) BA 203 15 7,4 188 92,6 

cartas mineiras (1850-1989) MG 104 41 39,4 63 60,6 

cartas pernambucanas (1869-1969) PE 190 32 16,8 158 83,2 

cartas cariocas (1870-1979) RJ 556 464 83,5 92 16,5 

cartas paulistas (1870-1939) SP 86 53 61,6 33 58,4 

cartas florianopolitanas (1882-1992) SC 147 87 59,2 60 40,8 

cartas potiguares (1916-1994) RN 153 60 39,2 93 60,8 

cartas do NE e N (1940-1986) CE, RN, PA 176 66 37,5 110 62,5 

Total 1.615 818 50,7 797 49,3 

FONTE: O autor, com dados de Lopes et al. (2018) 

 

A variação entre os clíticos te e lhe na função dativa mostrou-se bastante acirrada 

no conjunto de amostras: 50,7% de te e 49,3% de lhe. Com esses resultados, percebe-se outra 

configuração da área onde lhe predomina sobre te, que vem a excluir apenas o Rio de Janeiro 

(16,5%) e Santa Catarina (40,8%). 

Finalmente, quanto aos possessivos, as pesquisas também não contabilizaram 

vosso, que, na amostra que analisei, correspondeu a 9,3% dos dados de possessivo com valor 

                                                           
113 Lopes et al. (2018, pág. 118) informam que a amostra de cartas de Pernambuco compreende correspondências de 

“famílias de políticos, jornalistas, diplomatas, juristas, sociólogos, escritores, promotores, industriais, professores, 
médicos, teatrólogos etc.” 
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de P2. A tabela abaixo mostra a distribuição de teu e seu naquelas mesmas amostras, exceto 

na de Santa Catarina, que não foram contabilizados na tesa de Nunes de Sousa (2015). Os 

dados usados agora foram todos extraídos de Andrade et al. (2018), acrescentando-se os que 

obtive nesta pesquisa: 

 

Tab. 60: Percentuais de possessivos com valor de P2 em algumas amostras de cartas no PB. 

amostras de cartas estados 

possessivos 

Total 
teu seu 

nº % nº % 

cartas baianas (1810-1990) BA 105 1 1 104 99 

cartas mineiras (1850-1989) MG 146 29 20 117 80 

cartas pernambucanas (1869-1969) PE 249 67 27 182 73 

cartas cariocas (1870-1979) RJ 1.300 1.002 77 298 23 

cartas paulistas (1870-1939) SP 108 46 43 62 57 

cartas florianopolitanas (1882-1992) SC 263 169 64 94 36 

cartas potiguares (1916-1994) RN 317 119 37 198 63 

cartas do NE e N (1940-1986) CE, RN, PA 353 127 36 226 64 

Total 2.841 1.560 55 1.281 45 

FONTE: O autor, com dados de Lopes et al. (2018) 

 

Os resultados apontam que, no conjunto de amostras, teu predomina sobre seu na 

referência ao destinatário, mas a competição entre ambos é um pouco acirrada: 55% de teu e 

45% de seu. O possessivo proveniente da P3, porém, predomina na maioria das amostras, 

tendo menos uso apenas nas cartas do Rio de Janeiro (23%) e nas de Santa Catarina (36%).  
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7     CONCLUSÃO 

 

A pesquisa aqui realizada buscou descrever e analisar as formas de tratamento 

usadas por uma comunidade de prática específica através da modalidade escrita do português 

brasileiro no século XX. Essa comunidade constituía-se de membros da Assembleia de Deus, 

igreja que estava em expansão pelo país durante o período em que as cartas foram escritas, e o 

destinatário das missivas era José Alencar de Macedo, o pastor Zequinha, cearense que, após 

receber a doutrina pentecostal dos fundadores da igreja no Pará, foi designado por estes para 

expandi-la no interior do Ceará. 

Sendo um membro de destaque na comunidade de prática da qual fazia parte, 

Zequinha mantinha uma teia de contatos ora baseados numa relação de poder, ora baseados 

numa relação de solidariedade. Meu objetivo geral, com esta pesquisa, era investigar como o 

pastor era tratado pelos membros da igreja que escreviam para ele, relacionando as formas de 

tratamento com a codificação das relações existentes entre os interlocutores (remetente e 

destinatário). Para isso, fundamentei a análise na Distinção T/V descrita por Brown e Gilman 

(1960).  

Retomando as questões que levantei no início do trabalho, as respostas que 

encontrei foram as seguintes: 

1) As relações entre os remetentes e o destinatário revelaram um sistema 

relativamente em equilíbrio, com conflito de tratamento em alguns grupos. Naquelas 

caracterizadas como relações de +solidariedade e –poder (irmãs e cunhados) e +solidariedade 

e +poder (genros e neta), constata-se um equilíbrio nas formas de tratamento; já nas 

caracterizadas como relações de –solidariedade e –poder (pastores-presidentes e colegas 

pastores) e de –solidariedade e +poder (pastor discípulo e fiéis), o conflito no tratamento é 

evidente. 

2) Nas relações em que se constata o equilíbrio, o tratamento se deu por tu (cartas 

de irmãs) ou por o senhor (cartas de genro e de neta). As cartas de cunhado apresentaram a 

alternância tu~você, ou melhor, formas da P2 alternando com formas da P3 e eventuais 

formas da P5 (vos, vosso). Já nas relações em que se constata o conflito, o tratamento 

compreendeu múltiplas formas: nas cartas dos colegas pastores e nas dos pastores-presidentes, 

a função de sujeito foi preenchida por tu, você, o irmão e o colega e houve predomínio de 

formas da P3 (lhe, o, seu, se, si, [con]sigo) nas demais funções; nas cartas do pastor discípulo 

e nas dos fiéis, o repertório de formas na função de sujeito foi mais amplo: tu, você, o senhor, 
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o pastor, o amigo, o irmão e vós (implícito), e as formas de P3 predominaram nas demais 

funções.  

3) As formas com mais variação na amostra de cartas foi a dos complementos 

clíticos, sobretudo te e lhe, e a dos possessivos, sobretudo teu e seu. 

4) As formas da P5 canônica (vós, vos, [con]vosco, vosso) mostraram-se mais 

recorrentes nas seções inicial e final das cartas, tendo sido retidas aí devido às tradições 

discursivas típicas de saudação e de despedida.  

 

De modo geral, verificou-se uma tendência a manter o paralelismo entre as 

formas, ou seja, o uso de uma forma t tendeu a levar a outra forma t, enquanto o uso de uma 

forma não-t tendeu a levar a outra forma não-t.  

A forma usada para se dirigir ao interlocutor atribuindo-lhe a função sintática de 

sujeito da sentença foi a que apresentou maior variabilidade, isto é, um repertório mais amplo 

de possibilidades, que vai do tu ao vós, passando por expressões nominais de cortesia (o 

irmão, o amigo, vossa excelência etc.). Diferentemente do que se verifica em outras amostras 

de cartas, a forma você não foi a preferida pela maioria dos remetentes evangélicos em suas 

correspondências para o pastor José Alencar de Macedo. De fato, essa forma foi frequente 

apenas nas cartas dos cunhados. As irmãs preferiram tu; os genros e a neta, o senhor; os 

demais remetentes, o irmão. 

O tratamento por o irmão só não se deu pelos remetentes das relações familiares 

(irmãs, cunhados, genros e neta). Seu uso, sendo superior ao de tu e você plenos (excluindo-se 

as cartas do cunhado João Arlindo da Silva), caracteriza essa amostra como diferente das 

demais quanto à forma de tratamento do interlocutor. Pode-se concluir que o irmão é um forte 

elemento de identificação e de definição dos membros da Assembleia de Deus como uma 

comunidade de prática. Em vez de o senhor, a forma V (BROWN, GILMAN, 1960) mais 

usual nas cartas analisadas foi o irmão, e vós também apareceu com essa função, mesmo fora 

das tradições discursivas (KABATEK, 2006) de saudação inicial e de despedida. A retenção 

da antiga forma V portuguesa nesta amostra de cartas pode também ser considerada uma 

marca da comunidade de prática, tão em contato com o texto bíblico, no qual a P5 é usada 

normalmente. A explicação para a retenção da P5 com valor de P2 (forma V) na amostra por 

influência do texto bíblico, no entanto, mereceria ser investigada, pois, na Bíblia, vós tem 

valor próprio (2ª pess. pl.), não sendo usado como forma V.
114

 Não se pode afirmar se os 

                                                           
114 Em Lucas 23, no diálogo entre Jesus e Pilatos, lê-se: “E Pilatos perguntou-lhe, dizendo: Tu és o Rei dos Judeus? E 

ele, respondendo, disse-lhe: Tu o dizes” (grifo meu). Nota-se neste trecho que o tratamento entre Jesus, um 
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remetentes que empregaram a P5 nas cartas o usavam em alguma circunstância na fala, mas 

sua aparição nas cartas mostra que esse IP ainda não havia desaparecido no português 

brasileiro do século XX. 

As formas não nominativas, por sua vez, foram majoritariamente de P3 (se, si, 

[con]sigo, seu, lhe, o), combinando-se tanto com você quanto com o irmão, o senhor e outras 

expressões nominais de tratamento. Quanto às formas t não nominativas (te, ti, [con]tigo, 

teu), seu uso combinado com formas não-t revelam que a substituição da P2 pela P3 não se 

deu uniformemente, mas afetou principalmente a forma nominativa (tu). Segundo Weinreich, 

Labov e Herzog (2006 [1968], 

 

Na explicação da mudança linguística, é possível alegar que os fatores sociais pesam 

sobre o sistema como um todo; mas a significação social não é equitativamente 

distribuída por todos os elementos do sistema [...] No desenvolvimento da mudança 

linguística, encontramos estruturas linguísticas encaixadas desigualmente na 

estrutura social; e nos estágios iniciais e finais de uma mudança pode haver muito 

pouca correlação com fatores sociais (WEINREICH, LABOV, HERZOG, 2006 

[1998], p. 123).  
 

 

Assim, o valor de tu como forma T não é compartilhado na mesma medida por te 

ou teu, para todos os falantes. Até mesmo a desinência verbal –s parece ter adquirido um traço 

de formalidade, a julgar pela ocorrência (325), na pág. 189, em que é colocada no verbo que 

tem o senhor como sujeito. 

Embora os três trabalhos comentados no Capítulo 2 (MARCOTULIO, 2010; 

NUNES DE SOUZA, 2011; RUMEU, 2013) sigam linhas investigativas diferentes ― 

Marcotulio (2010) analisa, numa perspectiva sincrônica, as escolhas das formas de tratamento 

como estratégias de atenuação da força dos atos de linguagem ameaçadoras às faces dos 

participantes do processo interativo através de cartas da década de 1770 (precisamente de 

1769 a 1776); Nunes de Souza (2011) investiga, numa perspectiva diacrônica, as formas de 

tratamento quanto às dimensões poder e solidariedade em peças do teatro florianopolitano dos 

séculos XIX e XX; e Rumeu (2013) busca, também numa análise diacrônica, depreender 

quando e como o pronome você suplanta o pronome tu na escrita culta do português brasileiro 

―, algumas comparações podem ser feitas quanto ao emprego das formas t e não-t. 

A amostra analisada por Marcotulio (2010) apresenta formas não-t como 

predominantes nas cartas de relações assimétricas (Vossa Excelência, lhe, -lo,  nas 

assimétricas ascendentes; e Vossa Senhoria, Vossa Mercê, lhe e seu nas assimétricas 

                                                                                                                                                                                     
homem do povo, e Pilatos, governador da Judeia, era por tu recíproco, o que sugere que a Distinção T/V ainda não 
existia no latim da época, a qual, segundo Brown e Gilman (1960), só surge a partir do século IV (depois de Cristo).  
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descendentes) enquanto as formas t predominam nas cartas de relações simétricas, como corre 

na amostra aqui analisada. A amostra analisada por Nunes de Souza (2011) também apresenta 

resultados afins dos encontrados aqui: ao longo dos três perídos em que a pesquisadora 

dividiu a amostra, as formas t predominam em relações de solidariedade, enquanto as formas 

não-t (tendo o senhor no nominativo) predominam em relações de poder, embora você oscile 

entre as duas dimensões na primeira metade do século XX e concorra com tu na dimensão da 

solidariedade na segunda metade do mesmo século. Por fim, na amostra de Rumeu (2013), 

situada entre 1877 a 1948, a forma não-t você passou a suplantar a forma t mais rapidamente 

em funções sintáticas específicas (sujeito pleno e complemento preposicionado), enquanto a 

forma t permaneceu mais em uso noutras funções (complemento clítico e adjunto adnominal 

possessivo). 

O maior diferencial entre aquelas amostras e a analisada aqui é, no entanto, o fato 

de que você não é a forma mais empregada (apenas os cunhados do destinatário fizeram 

bastante uso dessa forma na função específica de sujeito pleno), mas sim tu (nas relações 

simétricas familiares congênitas, ou seja, nas cartas das irmãs), o senhor (nas relações 

assimétricas familiares) e o irmão (nas relações extrafamiliares simétricas e assimétricas), 

configurando-se este como um dêitico social específico da comunidade de prática dos 

evangélicos.   

A escolha por uma investigação de como se dá o tratamento ao interlocutor 

através de cartas de uma comunidade de prática específica ajuda-nos a compreender que o 

comportamento dos pronomes não se processa de maneira igual em todas as comunidades. 

Ficou claro, com esta tese, que: 1) a forma você, na comunidade de prática constituída por 

evangélicos membros da Assembleia de Deus, teve baixíssima frequência de uso nas cartas da 

amostra com destinatário não pertencente à esfera familiar, seja numa relação simétrica, seja 

numa relação assimétrica ― o que difere dos resultados encontrados em Rumeu (2013) ― e 

que, por conta disso, não é possível assegurar, na referida amostra, o estatuto pronominal 

dessa forma (excetuando, convém ressaltar, as cartas dos cunhados); e 2) houve uma 

persistência, embora baixa, da P5 canônica (vós, vos, vosso, convosco) com referência ao 

destinatário nas cartas da referida comunidade de prática, o que não se verifica em cartas de 

amostras de outras comunidades.  Tais constatações reforçam a argumentação de Holmes e 

Meyerhoff (1999, p. 173), para quem o conceito de comunidade de prática, “de alguma 
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maneira, leva-nos mais longe rumo ao objetivo de compreender as restrições da natural 

variação linguística.”
115

    

A análise de viés histórico sofreu as limitações impostas pela amostra, como 

costuma acontecer com as pesquisas baseadas em fontes escritas produzidas há muito tempo e 

que sobreviveram por acaso. Não tive acesso a informações sobre grau de instrução dos 

remetentes, o que teria dado mais precisão à análise, nem sobre a verdadeira naturalidade da 

maioria dos missivistas, o que me levou a fazer suposições a partir do local donde as cartas 

eram escritas, das informações constantes nas próprias cartas e das informações dadas pela 

guardiã da amostra. Também não foi possível obter detalhes mais específicos sobre os 

remetentes, como, por exemplo, a idade exata, os lugares onde viveram e o tempo de 

conhecimento que tinham do destinatário. Diante dessas lacunas, só me restou ancorar a 

análise no fato de que todos pertenciam a uma mesma comunidade de prática, embora esta 

fosse um tanto difusa espacial e temporalmente. Entretanto, a maior lacuna na amostra foi a 

inexistência de cartas escritas pelo pastor Zequinha para aqueles que lhe escreveram. Somente 

uma carta foi preservada porque o pastor fizera uma cópia antes de a enviar ao pastor-

presidente, seu destinatário. Ter tido acesso às cartas dele teriam lançado luz sobre a 

reciprocidade ou não das formas de tratamento e, assim, aplicar com mais propriedade os 

pressupostos de Brown e Gilman (1960).  

Uma possibilidade de enriquecimento da análise envolveria o tema da carta ou 

assunto como um grupo de fatores a ser controlado, porém, dada a exiguidade do tempo de 

que eu disponha para concluir o trabalho, preferir deixá-lo de fora.  

Apesar das lacunas, o material analisado não deixa de constituir uma preciosa 

amostra do português brasileiro do século XX, sobretudo de uma camada humilde da 

população do Norte e Nordeste. Mesmo os remetentes de maior nível de instrução eram 

pessoas simples, ilustres apenas dentro da comunidade da qual faziam parte. A análise revelou 

que a comunidade de prática à qual pertencem os informantes é também uma variável 

importante na escolha das formas de tratamento, tanto quanto aquelas variáveis 

costumeiramente controladas nas pesquisas sociolinguísticas sobre variação pronominal (faixa 

etária, gênero, grau de instrução, origem). Espero, com isso, ter contribuído para a descrição 

das formas de tratamento no português brasileiro ou trazido alguma perspectiva nova sobre 

essa variação tão comum. 

 

                                                           
115 No original: “in some way takes us farther toward our goal of understanding the constraints on natural language 

variation.” 
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APÊNDICES 

A – RELAÇÃO DE CARTAS DA AMOSTRA 

Nº Data Lugar Remetente Condição 

001 03/10/1940 Parnaíba, PI João Arlindo cunhado 

002 - -/10/1940 Porto Velho, RO Juvenal R. de Andrade cunhado 

003 11/11/1943 Bragança, PA João Arlindo cunhado 

004 11/11/1943 Bragança, PA Iracema Macedo Arlindo irmã 

005 25/10/1944 Jutaizal Guimarães, MA Maria Maia Pires fiel 

006 13/04/1945 Bragança, PA João Arlindo cunhado 

007 14/09/1946 Pau dos Ferros, RN José Francisco de Sousa fiel 

008 27/12/1946 Raiz, PB José Alves de Souza fiel 

009 29/12/1947 Fortaleza, CE Luiz Costa pastor 

010 - -/- -/1947 Jundiaí, SP Juvenal R. de Andrade cunhado 

011 19/03/1948 Pau dos Ferros, RN Artur Lisboa Barreto pastor 

012 03/05/1948 Fortaleza, CE Luizita Lemos fiel 

013 22/05/1948 São Luís, MA José Teixeira Rego pastor-presidente 

014 14/06/1948 Batuquim, CE Francisco Alves Viana pastor 

015 23/06/1948 Bragança, PA João Arlindo cunhado 

016 24/07/1948 Pau dos Ferros, RN Artur Lisboa Barreto pastor 

017 12/09/1948 Bragança, PA João Arlindo cunhado 

018 10/02/1949 Fortaleza, CE João Evang. de Oliveira fiel 

019 12/02/1949 Pirocaia, CE Maristela fiel 

020 19/03/1949 Fortaleza, CE José Teixeira Rego pastor-presidente 

021 02/05/1949 Fortaleza, CE João Evang. de Oliveira fiel 

022 13/02/1950 Batuquim, CE Francisco Alves Viana pastor 

023 10/05/1950 Fortaleza, CE João Evang. de Oliveira fiel 

024 04/01/1952 Pedra Branca, CE Dolôres Lemos fiel 

025 17/04/1952 Fortaleza, CE José Teixeira Rego pastor-presidente 

026 05/11/1952 Formiga, CE Agenor Geraldo Alencar fiel 

027 10/02/1953 Jundiaí, SP Juvenal R. de Andrade cunhado 

028 21/03/1953 Morada Nova, CE Raimundo C. Saraiva fiel 

029 22/03/1953 Fortaleza, CE Raimundo fiel 

030 22/03/1953 Cosme Paz, CE Luiz Farias Lima fiel 

031 27/03/1953 Jaguaribe, CE Francisco F. Braga fiel 

032 28/03/1953 Jundiaí, SP Francisco Alves fiel 

033 03/04/1953 Maringá, PR Genézio B. de Freitas fiel 

034 04/04/1953 Jundiaí, SP José Alves da Silva fiel 

035 04/04/1953 Mamoré, RO Ovídio Paulo da Silva fiel 

036 07/04/1953 Fortaleza, CE Manuel Gonzaga da Silva fiel 

037 20/04/1953 Pau dos Ferros, RN Artur Lisboa Barreto pastor 

038 22/04/1952 Jaguaribe, CE João Alves Viana pastor 

039 25/04/1953 Flamengo, CE Paulo Benício fiel 

040 27/04/1953 Jaguaribe, CE João Alves Viana pastor 

041 12/05/1953 Fortaleza, CE Luiz Costa pastor 

042 17/05/1953 São Paulo, SP João Arlindo cunhado 

043 17/05/1953 São Paulo, SP Iracema Macedo Arlindo irmã 

044 19/05/1953 Itatiba, SP Francisco Alves Silva fiel 
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Nº Data Lugar Remetente Identificação 

045 29/05/1953 Massapê, CE Cícero Sabino fiel 

046 08/06/1953 Contendas, CE João Freire da Silva fiel 

047 12/06/1953 Itaiçaba, CE Joana Paula Barbosa fiel 

048 14/06/1953 Cairu, BA Francisca P. Carvalho fiel 

049 18/10/1953 Itatiba, SP Francisco Alves Silva fiel 

050 26/10/1953 São Paulo, SP João Arlindo cunhado 

051 12/01/1954 São Paulo, SP João Arlindo cunhado 

052 21/06/1954 Fortaleza, CE João Evangelista de Oliveira fiel 

053 13/11/1954 Cosme Paz, CE Zilma Lucena Barros fiel 

054 01/03/1955 Faz. Buenos Aires, CE José Arlindo da Silva fiel 

055 08/11/1955 São Luís, MA Alcebíades P. de Vasconcelos pastor 

056 11/12/1956 Fortaleza, CE José Teixeira Rego pastor-presidente 

057 03/04/1958 Fortaleza, CE José Teixeira Rego pastor-presidente 

058 01/05/1958 Poço da Pedra, CE Manuel C. de Oliveira fiel 

059 19/06/1958 Rio de Janeiro, RJ Dolores Lemos fiel 

060 28/06/1958 Fortaleza, CE José Teixeira Rego pastor-presidente 

061 26/03/1959 Fortaleza, CE José Teixeira Rego pastor-presidente 

062 01/04/1959 Fortaleza, CE José Teixeira Rego pastor-presidente 

063 08/02/1960 Fortaleza, CE José Teixeira Rego pastor-presidente 

064 13/11/1960 Fortaleza, CE José Teixeira Rego pastor-presidente 

065 16/09/1961 Ipaporanga, CE Maria Ribeiro Nascimento fiel 

066 29/10/1961 Ipaporanga, CE Maria Ribeiro Nascimento fiel 

067 24/06/1964 Flamengo, CE Geraldo Mariano da Silva pastor 

068 07/10/1964 Anápolis, GO Luiz Farias Lima fiel 

069 10/12/1964 Mutim, CE Pedro Chico Soares fiel 

070 14/02/1965 Itapiúna, CE Antônio Ferreira Lima pastor 

071 14/03/1965 [s. l.] Francisco Freitas fiel 

072 11/04/1965 Mandaguari, PR Silvestre Carneiro fiel 

073 20/04/1965 Iguatu, CE Osmar Lima e Silva pastor 

074 04/08/1965 Caati, CE Adelina Ferreira Sales fiel 

075 03/08/1966 São Paulo, SP Juvenal Roque de Andrade cunhado 

076 03/08/1966 Cedro, CE José Belisário  Católico pedindo intervenção 

077 06/11/1966 São Paulo, SP Silas Pereira Costa fiel 

078 06/12/1966 Faz. Bela Vista, CE Heitor Barbosa Maciel fiel 

079 10/12/1966 Faz. Bela Vista, CE Heitor Barbosa Maciel fiel 

080 01/09/1969 São Paulo, SP João Arlindo cunhado 

081 15/12/1969 São Paulo, SP João Arlindo cunhado 

082 02/04/1970 São Paulo, SP João Arlindo cunhado 

083 17/03/1971 Santa Luzia, PA Adauto Almeida de Souza fiel 

084 25/03/1971 Cajazeiras, PB Artur Lisboa Barreto pastor 

085 05/04/1971 Rio de Janeiro, RJ José Alcides de Mendonça genro 

086 16/07/1971 Cajazeiras, PB Artur Lisboa Barreto pastor 

087 13/09/1971 São Paulo, SP Silas Pereira Costa fiel 

088 02/02/1972 Fortaleza, CE Iracema Macedo Arlindo irmã 

089 18/12/1972 Rio de Janeiro, RJ Rita de Paulo Pereira fiel 

090 22/12/1972 Fortaleza, CE Dezinha Rabelo fiel 

091 20/01/1973 Baturité, CE Luzia A. fiel 
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Nº Data Lugar Remetente Identificação 

092 25/04/1973 Mombaça, CE Sebastião C. de Amorim genro 

093 21/11/1973 Corumbá, MS Noeme Oliveira Pinto fiel 

094 25/04/1974 Rio de Janeiro, RJ Luzia Maria de Lima fiel 

095 10/06/1974 São Paulo, SP Ernestina Macedo Andrade irmã 

096 26/09/1974 Caraúba, RN Maria Nilza Saldanha fiel 

097 05/12/1974 Jaguaribe, CE Elmadan Brito da Silva fiel 

098 25/03/1975 Banabuiú, CE Raimundo Andrade Silva fiel 

099 23/05/1975 Fortaleza, CE Sebastião Mendes Pereira pastor 

100 08/06/1979 Rio de Janeiro, RJ José Alcides de Mendonça genro 

101 16/12/1976 São Paulo, SP Silas Pereira Costa fiel 

102 08/02/1977 São Paulo, SP Ernestina Macedo Andrade irmã 

103 07/05/1977 São Paulo, SP João Arlindo cunhado 

104 07/10/1977 Fortaleza, CE Sebastião Mendes Pereira pastor (v.-pres.) 

105 09/11/1977 Fortaleza, CE Mª Augusta S. de Brito fiel 

106 19/12/1977 Fortaleza, CE Emiliano Ferreira da Costa pastor-presid. 

107 13/02/1978 Fortaleza, CE Emiliano Ferreira da Costa pastor-presid. 

108 27/05/1978 Quixadá, CE Francisca N. Rabelo fiel 

109 31/07/1978 São Paulo, SP João Arlindo  cunhado 

110 01/08/1978 São Paulo, SP Iracema Macedo Arlindo irmã 

111 23/08/1978 Orós, CE Francisco Sobral fiel 

112 06/11/1978 Morada Nova, CE Natália fiel 

113 30/06/1979 Fortaleza, CE José Quintino de Aguiar fiel 

114 01/08/1979 Morada Nova, CE Dionísio Paulo Rabelo presbítero 

115 23/11/1979 São Paulo, SP João Arlindo  cunhado 

116 19/12/1979 São Paulo, SP João Arlindo  cunhado 

117 19/12/1979 São Paulo, SP Iracema Macedo Arlindo irmã 

118 14/07/1980 Faz. São Bernardo, CE Francisco Alves da Silva fiel 

119 29/08/1980 São Paulo, SP João Arlindo  cunhado 

120 26/03/1981 São Paulo, SP João Arlindo  cunhado 

121 26/03/1981 São Paulo, SP Iracema Macedo Arlindo irmã 

122 22/06/1981 Araguatins, TO Jandira R. Gonçalves fiel 

123 29/04/1982 São Paulo, SP João Arlindo  cunhado 

124 25/12/1982 São Paulo, SP Clélia fiel 

125 08/02/1983 São Paulo, SP Ernestina Macedo Andrade irmã 

126 08/03/1983 Pereira, CE Rosalina Ribeiro da Silva fiel 

127 21/05/1983 Fortaleza, CE José Quintino de Aguiar fiel 

128 29/05/1983 Castanhal, PA João Pereira de Souza pastor 

129 30/05/1983 Jaguaribe, CE Lourdes Brito fiel 

130 07/06/1983 São Paulo, SP João Arlindo cunhado 

131 01/08/1983 Rio de Janeiro, RJ José Paulino genro 

132 01/08/1983 Rio de Janeiro, RJ Elioniza Alencar Lopes neta 

133 06/04/1984 Russas, CE José Q. do Nascimento pastor 

134 13/05/1984 Rio de Janeiro, RJ José Alcides de Mendonça genro 

135 16/07/1984 São Paulo, SP Ernestina Macedo Andrade irmã 

136 08/12/1984 São Paulo, SP João Arlindo  cunhado 

137 23/05/1985 Castanhal, PA João Pereira de Souza pastor 

138 04/09/1986 São Paulo, SP João Arlindo  cunhado 

139 08/09/1986 Castanhal, PA José Enéias fiel 

140 27/10/1986 São Paulo, SP Ernestina Macedo Andrade irmã 

141 05/02/1979 Quixadá, CE José Alencar de Macedo pastor 
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B -  ÁREA DE ATUAÇÃO DO PASTOR JOSÉ ALENCAR DE MACEDO NO CEARÁ 
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ANEXO 

PARECER CONSUBSTANCIADO DO C. E. P.  

Observação: Quando o projeto de pesquisa foi proposto para apreciação do Comitê de Ética e 

Pesquisa da Universidade Federal do Ceará, tinha como título provisório “Clíticos acusativos 

de 2ª pessoa: a variação ‘te’~‘lhe’~‘o’ em cartas pessoais de cearenses do século XX”.  
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