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Resumo:  

Este estudo pretende investigar a produtividade dos complementos verbais de 2ª pessoa do 

singular (doravante 2SG) no gênero epistolar mineiro oitocentista e novecentista. Ainda há 

poucas pesquisas, como Oliveira (2014), Souza (2014), Rumeu (2015), Cruz (2017), que 

investigam, em corpora históricos, a variação das formas acusativas, dativas e oblíquas de 

2SG (te ~ lhe ~ a você ~ para você ~ a ti ~ para ti ~ com você ~ contigo ~ prep. + você ~ 

prep. +  ti ~ Ø). Tendo em vista que a gramaticalização do você conduziu à ampliação dessas 

estratégias, cabe a investigação desse objeto de estudo através da análise de amostras 

históricas do português brasileiro (doravante PB). Nesse sentido, objetiva-se contribuir para a 

compreensão das consequências da reorganização do sistema pronominal do PB em virtude da 

inserção do inovador você (sujeito) e das formas a ele vinculadas na função de 

complementação verbal. Para tanto, utilizou-se uma amostra constituída por 157 epístolas 

pessoais (44 amorosas, 59 familiares e 54 de amizade) escritas por mineiros ilustres, como 

João Pinheiro da Silva, Maria Brasilina Coelho de Senna, Raul Tassini, dentre outros. Tais 

documentos estão sob a guarda do Acervo dos Escritores Mineiros (AEM), do Arquivo 

Público Mineiro (APM), do Arquivo Público da Cidade de Belo Horizonte (APCB), do 

Museu Abílio Barreto (MAB), do Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais (IHGMG) 

e de um Acervo Pessoal (AP). Como aparato teórico-metodológico, aplicam-se os 

pressupostos da Sociolinguística Histórica (CONDE SILVESTRE, 2007; HERNÁNDEZ-

CAMPOY & SCHILLING, 2012). Para o alcance das frequências percentuais de uso, os 579 

dados (132 de acusativo, 390 de dativo e 57 oblíquos) foram submetidos ao R (R CORE 

TEAM2013). Os resultados da pesquisa revelam aspectos significativos a respeito da variação 

dos complementos verbais de 2SG na escrita mineira oitocentista e novecentista. Tal como 

constatado por Souza (2014), as variantes acusativas mais produtivas foram os clíticos te e o/a 

com índices percentuais de uso de 64,39% (85/132) e 17,42% (23/132), respectivamente. Em 

conformidade com o que foi apurado por Oliveira (2014), Rumeu (2015) e Cruz (2017), as 

formas dativas de 2SG que apresentaram maior frequência percentual de uso foram os clíticos 

te, lhe e o dativo nulo com índices de 51,02% (199/390), 24,87% (97/390) e 17,95% (70/390), 

respectivamente. No que concerne aos complementos oblíquos, as variantes do paradigma de 

tu (prep. + ti) totalizaram 86% dos dados (49/57), ao passo que as formas do paradigma de 

você (prep. + você) somaram 14% do total das ocorrências (08/57). Em termos gerais, o 

clítico te foi a variante que mais se destacou em termos de frequência de uso, totalizando 

49,05% dos dados (284/579). Além disso, verifica-se que há um uso produtivo do clítico te, 

independentemente do pronome usado na função de sujeito, o que parece indicar um possível 

espraiamento dessa variante nas cartas mineiras em estudo, conforme atestado por Oliveira 

(2014), Souza (2014), Rumeu (2015) e Cruz (2017). Constatou-se ainda que o pronome-

sujeito tende a condicionar o uso dos complementos verbais de 2SG: em cartas de tu-sujeito 

predominaram o clítico te e a prep. + ti, enquanto nas cartas de você-sujeito prevaleceu o 

clítico lhe. Apesar dos limites de um trabalho no âmbito da Sociolinguística Histórica, tais 

resultados, aliados a outros fatores extralinguísticos investigados (subgênero da carta, 

gênero, escolaridade, etc.), revelam que as cartas mineiras em estudo se constituem como 

fontes valiosas para o estudo da variação pronominal de 2SG. 
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Resumo 

Este é um trabalho de teoria da variação e mudança linguística. O presente trabalho 
apresenta resultados parciais relativos à pesquisa desenvolvida em um projeto de doutoramento 
e tem como objetivos (1) estabelecer relação entre o conceito Cordialidade, tal como definida 
por Holanda (1936 (2015, p. 140)) - como “capital sentimento” do brasileiro, um conjunto de 
características psicológicas e culturais em que o sentimental se sobreporia ao racional inclusive 
nas relações públicas, manifestando-se, entre outros, em uma aversão a impessoalidade -, e o 
conceito de conceptualização cultural, o qual pode ser marcado morfossitaticamente, tal como 
definido por Sharifian (2011, p. 22); e (2) investigar a possibilidade de  manifestação da 
Cordialidade em fenômenos de mudança e variação, especificamente das formas pronominais 
teu/seu do Português Brasileiro (PB). Nossa hipótese é a de que seja possível estabelecer relação 
entre a conceptualização cultural, a saber, processos cognitivos, como esquematização e 
categorização, que emergem de um grupo (Sharifian, 2011:4), e fenômenos de mudança e 
variação em uma língua. Entende-se, pela definição adotada, que à Cordialidade prototípica 
vinculam-se a pessoalidade, afetividade e a informalidade como propriedades semânticas. 
Sendo assim, observando especificamente o fenômeno de variação/mudança do pronome 
possessivo de segunda pessoa teu/seu, quanto mais o PB se distância do Português Europeu 
(PE), e as produções brasileiras se tornam mais adaptadas ao público brasileiro por adequação 
à conceptualização do coletivo, espera-se maior ocorrência, por exemplo, de um seu pessoal, 
afetivo e informal, que avança sobre o lugar do teu. O seu seria cooptado para o lugar da 
segunda pessoa, desloca-se da terceira pessoa, lugar que indica mais distância em relação ao 
interlocutor, para a segunda pessoa, em consonância ao exposto por Benveniste (1966:231). A 
fim de se buscar aproximar do falar cotidiano brasileiro no momento em que se constrói o 
fenômeno de variação e mudança linguística, como datado por RUMEU (2013) e outros, serão 
analisadas, em caráter ilustrativo, peças teatrais, do gênero comédia dos costumes, de autores 
brasileiros do período de 1737 a 1896. Para tanto, metodologicamente, a análise qualitativa dos 
dados foi auxiliada pelos programas OCR e Antconc com o intuito de identificar os termos, 
contextos de ocorrência e traços semânticos a eles vinculados. A investigação teórico-
bibliográfica e a análise preliminar dos dados indicaram como resultado a possibilidade de 
compreensão do conceito Cordialidade como uma conceptualização cultural, bem como a 
possibilidade de relação entre tal conceptualização cultural e a ocorrência do pronome seu. 
Espera-se, ao final da pesquisa, poder afirmar a conceptualização cultural como fator 
extralinguístico motivador de um fenômeno de variação e mudança. 
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Resumo:  
 
Este trabalho realizou um estudo comparativo-diacrônico com o objetivo de descrever e analisar a 
presença/ausência de sujeitos nulos em textos jornalísticos que circularam na cidade de Ouro Preto (MG) 
e na cidade Florianópolis (SC) na primeira metade do século 19, na segunda metade do 19 e na primeira 
metade do século 20. Os jornais mineiros utilizados para a composição dos corpora foram os seguintes: 
i) 1ª metade do século 19 - O Recreador Mineiro (1845 a 1848); ii) 2ª metade do século 19 - O Jornal 
Mineiro (1890 a 1900); e iii) 1ª metade do século 20 - Tribuna de Ouro Preto (1945 a 1948), a discussão 
foi realizada a partir dos dados encontrados em Gravina (2008), contabilizando o total de 150 mil 
palavras. Para o estudo do uso do sujeito em jornais catarinenses - diferentemente dos jornais mineiros, 
em que foi necessário apenas um jornal para cada metade de século - foram necessários doze periódicos 
para composição dos corpora, tendo a seguinte distribuição em cada um dos períodos: i) 1ª metade do 
século 19 - jornais que circularam no período de 1832 a 1850 - O Expositor, O Relator Catharinense, O 
Conciliador Catharinense, O Novo Iris; ii) 2ª metade do século 19 - jornais que circularam no período 
de 1897 a 1901- O Estado, A Ideia, Mercantil, Regeneração; e iii) 1ª metade do século 20 -  jornais que 
circularam no período de 1945 a 1950 -Diário da Tarde, O Colegial, O Mariano, A Patrulha, totalizando 
150 mil palavras desse conjunto. Metodologicamente, o estudo buscou descrever e quantificar os 
contextos de sujeitos nulos e preenchidos encontrados nos jornais mineiros e catarinenses na 
busca de indícios sobre o tipo de mudança que o português brasileiro apresentou entre o século 
19 e a primeira metade do século 20. Desde de seu estudo pioneiro, em 1993, Duarte defende 
que o PB estaria em processo de mudança de uma língua pro-drop para uma língua não pro-
drop - princípio “Evite Pronome” - entretanto, há uma vertente de estudos, representada por 
Rodrigues (2004), Holmberg (2010), dentre outros, os quais defendem que o PB já teria 
completado sua mudança e seria categorizado como uma língua de sujeito nulo parcial. Dessa 
forma, a presente pesquisa buscou identificar nos jornais catarinenses indícios da mudança no 
uso de sujeito no decorrer tempo a partir dos contextos apontados por trabalhos da literatura 
gerativista, tais como Duarte (1993;1995), Figueiredo Silva (1996), Barra Ferreira (2000), 
Rodrigues (2004) e Gravina (2008). Os resultados do trabalho apontaram que com o decorrer 
do tempo, a escrita dos jornais catarinenses demonstrou uma diminuição no uso do sujeito nulo 
e uma maior preferência por estratégias de preenchimento. Observou-se ainda que até o ano de 
1950, a mudança no PB estaria mais inclinada a uma mudança para uma língua de sujeito nulo 
parcial, devido à presença de vários contextos restritivos com sujeito nulo, especialmente em 
orações coordenadas, orações adjuntas e orações com expletivos nulos em contextos 
existenciais e fenômenos da natureza. No estudo comparativo com jornais mineiros, os jornais 
catarinenses apresentaram índices mais baixos de sujeitos nulos desde a primeira metade do 
século 19; nos jornais mineiros, a diferença é melhor observada na segunda metade do século 



19. Por fim, o estudo corrobora a ideia da emergência de uma gramática brasileira no século 19 
como reflexo de dados de falantes que nasceram no final do século 18 – hipótese defendida, 
dentre outros, por Galves (2001). 
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