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Resumo:  
Segundo Volóchinov (2017), a palavra, determinada pelo horizonte social de uma época e de 
um grupo social, acompanha toda a criação ideológica como seu ingrediente indispensável. No 
contexto brasileiro, o período entre o final da Monarquia e os primeiros anos da República foi 
de coexistência entre tradições antigas, arraigadas na sociedade, e tradições inventadas 
(Hobsbawm 2012) no e para o novo regime. No âmbito da palavra, os “súditos” do Imperador 
deram lugar aos “cidadãos” da República, de modo a que o “governo do povo pelo povo” 
adotasse o tratamento por “cidadão”, em princípio, indistintamente, conforme a acepção 
igualitária de cidadania difundida a partir do século XVIII (Carvalho 2008). 
Nesta pesquisa, examinamos formas de tratamento em ofícios enviados a um órgão do governo 
do Estado de São Paulo no início do novo regime, compreendendo tais formas como signos 
ideológicos. Os ofícios foram produzidos no espaço do Ginásio Estadual de Campinas, uma das 
instâncias da reforma do ensino público paulista ocorrida na década de 1890, e enviados à 
Secretaria de Estado de Negócios do Interior, entre os anos de 1896 e 1910. Tendo sido 
remetidos pelo Diretor da instituição de ensino a um Secretário de Estado, os ofícios do Ginásio 
configuram casos de comunicação de inferiores para superiores na hierarquia administrativa. O 
vínculo entre posição hierárquica e tratamento entre interlocutores remete-nos ao trabalho de 
Brown e Gilman (1960), que articula formas de tratamento a traços da organização social e 
propõe as dimensões do “poder” (uso assimétrico e não recíproco da forma de tratamento) e da 
“solidariedade” (uso simétrico e recíproco). 
Os resultados da análise dos ofícios revelam que, no decorrer dos primeiros anos da República, 
houve, de fato, a passagem de formas voltadas à semântica da “solidariedade” para outras mais 
relacionadas à dimensão do “poder”: no trato de indivíduos de alta posição hierárquica, formas 
que denotam igualdade entre os interlocutores, como “Cidadão”, foram gradualmente perdendo 
espaço para formas que exprimem distinção e reverência, como “Ilustre Cidadão”, 
“Excelentíssimo Senhor” e “Vossa Excelência” (Coan 2017). Apesar de o tratamento por 
“Vossa Excelência” ter tido amplo emprego durante o Império (Rumeu 2004), ele, agora, 
habitava outro horizonte social e se mostrava ressignificado, conforme as ideias de Volóchinov 
(2017), e, em vez de indicar especificamente os nobres da corte (Schwarcz 2001), designava 
aqueles que se distinguiam socialmente dos homens/cidadãos comuns, ou seja, os que 
pertenciam à elite do poder. Embora pareça contrária ao ideal democratizante do novo regime, 
tal mudança nos usos da língua correspondeu ao momento de consolidação da República, na 
década de 1900, quando houve a ascensão de uma corrente conservadora na gestão política e 
econômica e a rearticulação do establishment, “desembocando numa mudança muito mais 
moderada do que visavam os contestadores” (Alonso 2002, 325). Assim, quando o novo 
governo já se encontrava consolidado, formas de valor hierarquizante ganharam corpo e 
revelaram que a desigualdade de poder e de direitos continuava em vigor. 
Sob o enfoque da História Social da Língua Portuguesa, buscamos interpretar os resultados 
linguísticos em sua inserção nas relações sociais e articulá-los às circunstâncias sócio-históricas 
e ideológicas de produção do material. 
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Resumo: 
Investigamos diacronicamente o emprego do pronome vos referindo a segunda pessoa do 
singular no espanhol chileno a fim de compreender os aspectos sócio-históricos em que se 
desenvolveu o atual funcionamento do voseo no Chile. Pretendemos identificar o período em 
que teria ocorrido mudança envolvendo essa forma de tratamento − quando passa de referência 
da segunda pessoa do plural, em estilos mais formais de fala, ao uso atual − e compreender esse 
processo, e por isso, analisamos como o voseo é tratado nas gramáticas normativas da língua 
espanhola (Bello 1864) desde seus primórdios, do século XV ao XX, com a finalidade de 
mapear o estabelecimento de uma norma padrão e de políticas linguísticas, obtendo um 
panorama da formação do espanhol falado nesse país, assim como desse traço dialetal.  
Durante o período colonial do Chile, o isolamento geográfico da região teria sido um fator 
influente na formação de uma variedade do espanhol com particularidades fonéticas, sintáticas, 
morfológicas e lexicais. Além disso, sua condição relativamente marginal – se comparada a 
outros centros de difusão cultural no mesmo período – teria contribuído para uma atuação 
reduzida de modelos linguísticos de maior prestígio, difundidos em capitais como Lima, Madri 
e Cidade do México. 
Rona, J. 1969 e Zamora e Guitart 1982 usaram o voseo para a demarcação de algumas regiões 
dialetais em estudos sobre atlas linguísticos. Em pesquisas recentes sobre variação linguística 
no espanhol, o voseo, entendido como “uso do pronome vos e/ou suas formas verbais para 
segunda pessoa do singular” (Pettorino 1999), tem relevância por representar o único traço 
gramatical na morfossintaxe do espanhol americano de vasta extensão, que não existe no 
espanhol europeu atual, e tem alto grau de complexidade, dado que mostra variação nas formas 
verbais empregadas em diversas regiões (Fontanella de Weimberg 1995). Por isso, em 
diferentes países da América Latina é possível encontrar usos do voseo pronominal (vos sois) 
e do voseo morfológico (tú/vos querís, tu/vos quereís). No Chile o voseo não se restringe à 
variação diatópica, mas exibe também variação diastrática, diafásica e entre gerações ou 
gêneros (González 2002; Couto e Kulikowski 2011).  
Em nosso estudo diacrônico das formas de tratamento do interlocutor, nos serviremos de 
algumas obras teatrais que marcaram momentos históricos significativos, desde o início da 
produção dramatúrgica no Chile, predominantemente comédias – selecionadas por apresentar, 
por hipótese, um registro mais próximo da fala cotidiana de um período. Para isso, nos 
serviremos da análise quantitativa das formas de tratamento em quatro obras teatrais: “La 
Camila o la Patriota de Sudamérica” (Henríquez 1817); “Don Lucas Gómez o el huaso en 
Santiago” (Martínez Quevedo 1887); “La viuda de Apablaza” (Luco Cruchaga 1928); e “La 
negra Ester” (Pérez 1988). Selecionamos mostras de todas as aparições para o tratamento do 
interlocutor nessas obras e classificamos as características dessas ocorrências segundo a 
influência de fatores como idade, gênero, hierarquia e formalidade. Isso possibilitou uma 
análise quantitativa a partir do cruzamento de cada um desses fatores, em cada obra em sua 
totalidade, a fim de avaliar a influências que determinariam o emprego de cada forma de 
tratamento por um falante. 
Reunimos elementos sócio-históricos sobre as formações urbanas, assim como da literatura 
chilena e do teatro, para analisar as formas de tratamento utilizadas e compreender os fatores 
que determinariam suas escolhas na língua falada nos séculos XIX e XX. O objetivo é relacionar 



esses aspectos à consolidação nacional e, consequentemente, a uma identidade linguística 
chilena.  
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