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Resumo:  
O presente trabalho, a partir da Teoria de Variação e Mudança Linguísticas (Weinreich, Labov, 
Herzog 1968, Labov 1972), estuda a fala de Muzambinho-MG e de Cabo Verde-MG, cidades 
pequenas e vizinhas, localizadas no sul do estado de Minas Gerais. Devido a algumas 
características rurais presentes nessas cidades, essas podem ser consideradas áreas rurbanas 
(Bortoni-Ricardo 2004). Os objetivos gerais desta pesquisa são: (i) avaliar a relação entre os 
usos linguísticos e a identidade dos membros dessas comunidades e (ii) verificar se há um 
possível processo de mudança linguística em tais usos. Para analisar tais aspectos, o fenômeno 
linguístico que está sendo estudado é a alternância entre as formas pronominais que representam 
a primeira pessoa do plural na posição de sujeito. A motivação para a escolha por esse objeto 
de estudo está no fato de que, além da variação entre nós e a gente, variação muito comum entre 
os falantes do português brasileiro, os habitantes jovens dessa região fazem o uso da variante 
“nói” em expressões como: “Nói fomo numa balada.” (Pinto 2019). Esse estudo anterior 
também revelou que as duas comunidades se diferenciam na escolha das variantes: há um 
predomínio de a gente em Muzambinho (73%) e um índice mais significativo de uso de nói em 
Cabo Verde (54%). Para traçar um retrato completo das comunidades no que se refere a esse 
fenômeno, estamos construindo uma amostra de fala de vinte e quatro informantes: doze de 
Muzambinho-MG e doze de Cabo Verde-MG. Esses informantes estão divididos em faixas 
etárias distintas e não contínuas, para que seja possível analisar a relação entre diferentes 
momentos de vida dos habitantes dessas comunidades e o fenômeno em estudo. Além disso, 
eles também estão divididos por sexo/gênero (seis homens e seis mulheres de cada município) 
e segundo níveis de escolaridade (ensino superior e ensino médio completo/ incompleto). Um 
aspecto relevante no contexto dessas comunidades são suas características rurais. Desse modo, 
também está sendo registrada a relação do informante com o campo (se mora ou já morou na 
zona rural e com que frequência ele vai ao campo). Além dessas variáveis sociais, a descrição 
da alternância pronominal levará em conta os seguintes fatores linguísticos: grau de 
determinação do sujeito, concordância verbal, saliência fônica e tempo verbal. As entrevistas 
sociolinguísticas que estão sendo realizadas seguem um roteiro de perguntas para induzir o 
informante a falar sobre ele e mais alguém ou sobre ele e mais um grupo de pessoas, com o 
objetivo de fazer com que ele utilize as variantes do fenômeno linguístico estudado de forma 
natural. As questões identitárias são verificadas no final do roteiro de entrevistas, em que há 
perguntas sobre o modo de falar dessas comunidades e, também, mais especificamente, sobre 
as variantes estudadas. Após a realização dessas entrevistas, elas serão transcritas, os dados 
coletados e analisados com o auxílio da linguagem R (CORE TEAM 2019) e interpretados 
segundo as hipóteses de trabalho. Há duas hipóteses principais que norteiam esse estudo: a 
primeira é de que esteja ocorrendo uma mudança em  processo nas formas pronominais que 
representam primeira pessoa do plural na posição de sujeito e, por isso, espera-se que a gente 
seja mais utilizado pelos jovens, enquanto o nós e suas variantes sejam mais utilizados pelos 
mais velhos; a segunda hipótese é de que a escolha pronominal esteja associada com 
significados identitários, dessa maneira, espera-se que aqueles indivíduos que têm uma maior 
relação com a zona rural utilizem mais a variante nói, já que essa variante  seria uma marca da 
comunidade associada a valores de “ruralidade”. Nesta apresentação, o foco será a análise das 
variáveis sociais. 
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Resumo:  

No estudo aqui apresentado, pretende-se analisar as interseções entre letramento, escolarização, 
perfil social e normas linguísticas na população do Brasil quinhentista, partindo-se da análise 
dos níveis de execução gráfica dos indivíduos que foram prestar depoimento perante o Tribunal 
da Inquisição Portuguesa em sua primeira visita ao Brasil, nas Capitanias de Pernambuco, 
Itamaracá e Paraíba, e deixaram registradas as suas assinaturas nos livros de registro do Santo 
Ofício. A análise qualitativa das assinaturas, também chamada de análise da morfologia das 
assinaturas, tem por inspiração o estudo de Petrucci (1978), sobre um livreto de contas 
produzido em Roma, no século XVI, no qual os registros escritos deixados por diversos 
indivíduos foram classificados em diferentes níveis de execução gráfica, gradações da 
capacidade de execução, observando-se que tais níveis de execução têm relação com o nível de 
letramento dos escreventes, como também com o seu perfil social. De forma semelhante ao que 
foi notado por Petrucci para a Roma quinhentista, observa-se aqui, com a análise dos níveis de 
execução gráfica das assinaturas, que haveria, ao final do século XVI, no Brasil, um acesso 
bastante diversificado às práticas de escrita, revelando-se uma difusão da escrita, em diferentes 
níveis de execução, em diversificados estratos sociais. Podem-se destacar, entre as 
características mais marcantes da análise da morfologia das assinaturas, a diferente relação de 
homens e mulheres com o escrito nas fontes inquisitoriais, que nos fazem repensar a questão 
das normas linguísticas no seio da família colonial brasileira, uma vez que semostra gritante o 
diferenciado acesso ao letramento entre homens e mulheres; e a interferência do estrato sócio-
ocupacional na execução gráfica, sendo que os grupos sociais mais baixos, como os dos 
assalariados, dos artesãos e dos pequenos ofícios, foram os que estiveram em maior 
desvantagem na execução de suas assinaturas, apresentando com mais frequência um nível 
baixo de execução gráfica, em que se notam, entre outros aspectos, escritas bastante inábeis e 
hesitantes, letras traçadas com dificuldade, módulo maior que o normal, irregularidade no 
traçado, enquanto os integrantes de uma elite sócio-cultural, como os membros do clero, 
burocratas, mercadores, profissionais liberais e senhores de engenho apresentavam, geralmente, 
um nível médio ou alto de execução gráfica, no qual se observa uma utilização da escrita com 
segurança e desenvoltura, traçado regular, bom alinhamento das letras, uso de ornamentação na 
escrita, com serifas e laçadas, uso adequado de elementos auxiliares, como sinais diacríticos e 
abreviaturas. Da mesma forma que Petrucci (1978), diante dos resultados por ele encontrados, 
e levando em conta a inexistência de um sistema escolar elementar homogêneo e generalizado 
na Roma do século XVI, considera que o ensino da escrita ocorria “em modos e formas diversas 
segundo as circunstâncias, os níveis culturais e sociais dos indivíduos”, o mesmo podemos dizer 
sobre o caso do Brasil quinhentista, que possuía também um ensino escolarizado das primeiras 



letras bastante reduzido: a aquisição da leitura e escrita poderia se dar, em grande parte, através 
de mestres de ler e escrever particulares, como atestam os livros da Inquisição; e também em 
ambientes como o do comércio e o da família, o que provavelmente se dava com aqueles 
assinantes com um nível baixo de execução das assinaturas. 
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Resumo:  

Este artigo focaliza a variação Tu/Você em tempo real de média duração (séculos XIX 
e XX), tendo em vista um estudo de painel, na linha laboviana, produzido com base na produção 
epistolar de duas missivistas cariocas, ao longo de suas vidas (Labov, 1994): juventude, adultez 
e velhice. Conduzimos este trabalho a partir dos resultados de RUMEU (2013), direcionado a 
sincronias passadas (séculos XIX e XX), enfocando, especificamente, o comportamento 
linguístico de dois indivíduos do sexo feminino que, apesar de evidenciarem a inserção do você 
em seus sistemas, divergem quanto ao ritmo de implementação. Os resultados desse estudo de 
painel, foco primordial da análise linguística, estão sedimentados em uma proposta 
metodológica de condução da pesquisa sobre a trajetória linguística de duas escreventes 
brasileiras (cariocas), pertencentes a uma mesma família (Pedreira Ferraz-Magalhães), que 
trocaram cartas ao longo de fases das suas vidas, em distintos períodos, nos séculos XIX e XX. 

O ponto de partida deste trabalho é um estudo de tendência, com base em uma amostra 
de missivas familiares, rigidamente controlada, em termos metodológicos, que evidenciou uma 
curva ascendente de implementação do você na comunidade, em relação ao sistema pronominal 
do PB. Para o estudo de painel, voltamo-nos especificamente para a análise de duas escreventes 
cariocas, cujos comportamentos seriam, aparentemente, condicionados pelas redes sociais em 
que interagiam (Conde Silvestre, 2007; Bergs, 2012), com consequências no ritmo distinto de 
implementação do você. Como já discutido por vários autores (Lobo, 2009; Lobo 2001; Elspass, 
2012; Rumeu, 2013), o uso de fontes manuscritas, tais como as cartas pessoais, desempenha 
um importante papel na pesquisa sócio-histórica. Para este trabalho, o objetivo é apontar como 
e quando teria ocorrido a inserção do você – em sua origem, uma forma de tratamento – no 
sistema pronominal do português brasileiro, vindo a concorrer com o tu na função de sujeito de 
2SG. A hipótese inicial reside no fato de que a implementação do você teria uma correlação 
com o uso do usted, forma resultante de um processo de gramaticalização que se deu mais cedo 
no espanhol americano do que em português (Lopes, 2002). Nesse sentido, sugerimos que essa 
distinção teria sido motivada pelas redes sociais (Conde Silvestre, 2007; Bergs, 2012) das 
missivistas, que se localizam em distintos espaços geográficos, ao longo de suas vidas (uma, 



sempre no Brasil e, outra, em distintos países de língua espanhola: Córdoba, (Espanha), La 
Plata, Buenos Aires (Argentina) e Montevidéu (Uruguai). 

As generalizações a que podemos chegar são as de que, tendo em vista os dados 
analisados, (i) o processo de implementação do você se estendeu por, no mínimo, um século; 
(ii) o uso do você se mostrou quase categórico no final da década de 40 do século XX; e (iii) as 
duas missivistas encaminham-se em uma mesma direção, quanto à implementação da forma 
pronominal você, embora apresentem distintos padrões de uso, explicáveis, talvez, pelo fato de 
uma delas ter exercido sua vida religiosa sempre no Brasil (MJ), em redes sociais densas, e, a 
outra (MR), em geral, em outros países, em redes sociais difusas (Bergs, 2012). 
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