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Resumo:  

Como objeto de investigação em diferentes modelos teóricos, o quadro pronominal do 

português brasileiro (PB) tem servido de rico material para investigações nos estudos de 

variação e mudança linguística. Citemos como pioneiros da temática, a título de exemplo, o 

trabalho histórico de Cintra (1972), o trabalho gerativista de Duarte (1993) e os trabalhos 

sociolinguísticos de Omena (1996), Omena e Braga (1996), Faraco (1996), Menon (1996, 

2006), Lopes (2003) e Rumeu (2013). Reinterpretando mudanças da construção pronominal 

você, sob o quadro teórico-metodológico dos Modelos Baseados no Uso da Língua (Bybee 

2010; Traugott e Trousdale 2013), pretendemos mostrar que, após passar a integrar a rede de 

pronomes pessoais, a construção desencadeia mudanças pós-construcionalização que a levam 

a integrar a rede de construções de indeterminação de sujeito do PB contemporâneo. A 

escolha da construção pronominal você justifica-se pela sua origem não pronominal na 

história do português, diferentemente de outras construções pronominais que também servem 

à mesma estratégia de indeterminação do sujeito (Neves, 2008), mas que sempre se 

mantiveram estáveis no sistema da língua como categorias pronominais, com exceção da 

construção a gente. Como fartamente atestado, você origina-se Vossa Mercê, forma de 

tratamento dêitica de referência específica, que, no tempo, amplia seu caráter dêitico, 

passando a ser usada como expressão pronominal de referência à segunda pessoa do singular; 

só mais tardiamente, passa a ser usada como proforma de indeterminação do sujeito. No que 

se refere ao processo de indeterminação do sujeito, assumimos a posição de Milanez (1982), 

para a qual, tratar da indeterminação do sujeito implica, na realidade, ter de lidar com a 

indeterminação da referência do sujeito. Assim, entendemos por indeterminação do sujeito o 

fato de não ser possível, dentro de um contexto discursivo, se alcançar uma entidade 

referencial para o argumento sujeito, esteja ele expresso ou não nos limites da oração. Desse 

modo, nos parece mais apropriado tratar a estratégia de indeterminação do sujeito como um 

expediente mais pragmático do que sintático, porque o que torna indeterminado o sujeito é, 

em primeiro lugar, a intenção do falante, que, por uma razão qualquer, não sabe ou não quer 

individuar, precisar, apontar o referente do argumento sujeito previsto na estrutura argumental 

do predicado. A partir daí, a noção de sujeito que adotamos não se limita a uma categoria 

puramente sintática, pois, se assim considerada, seria contraditório tratar como 

indeterminados casos de sujeito expressos lexicalmente, como é, por exemplo, o caso de 

sujeitos pronominais que também operam indeterminação. A metodologia deste trabalho 

consiste em buscar em evidências diacrônicas já atestadas (Faraco, 1996; Lopes, 2003, dentre 

outros) as extensões contextuais que propiciaram a mudança de Vossa Mercê a você e, 

posteriormente, com base em amostras de fala do PB contemporâneo disponíveis no banco de 

dados Iboruna (Gonçalves 2007), fazer um levantamento quantitativo dos usos dessa 

construção a fim de analisar qualitativamente seu grau de produtividade como estratégia de 

indeterminação da referência do sujeito. Defendemos a hipótese de que a construção você, ao 

operar estratégia de indeterminação do sujeito no PB contemporâneo, passa, primeiramente, 

por mudança construcional pós-construcionalização, dada a mudança apenas na face do seu 

significado, e, em seguida, por nova construcionalização, quando se reduz a cê em contextos 

de indeterminação do sujeito, porque sofre mudança tanto de forma quanto de significado, 

deixando de fazer referência dêitica à segunda pessoa.   
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Resumo:  
Resumo:  
 O objetivo desta comunicação é discutir a formação e expansão da construção [[levar 
a cabo] ↔ [concluir; realizar]], a partir de uma perspectiva construcionista baseada no uso, 
tal como proposta por Goldberg (1995; 2006), Croft (2001), Traugott & Trousdale (2013), 
Perek (2015), entre outros. Assim, assumimos que uma abordagem ancorada na separação 
estrita entre os diferentes domínios da gramática não explica satisfatoriamente o emprego do 
verbo levar em [levar a cabo], uma vez que esta construção não pode ser descrita em termos 
de princípios gerais de interpretação semântica (cf. Croft, 2001; Langacker, 1987).  
 Além disso, assumimos também que novas construções surgem a partir de instâncias 
de construções prévias, que podem ser reanalisadas e/ou assumir novos significados/funções. 
Deste modo, a gramática passa a ser vista como uma entidade emergente, que se constitui no 
uso, a partir da interação de capacidades cognitivas mais gerais, como chunking e analogia, 
com os dados experienciados pelo falante na materialidade do discurso (Bybee, 2010; 
Traugott & Trousdale, 2013). Partindo dessa perspectiva, procuramos verificar a hipótese de 
que [levar a cabo] se relaciona por herança com a construção causativa com levar (cf. João 
levou o pai à loucura) e com a construção [a(o) cabo de X], indicadora de coordenadas 
espaciais e temporais (Stein, 2020). Além disso, [levar a cabo] também herda, num nível mais 
alto, propriedades da Construção de Movimento Causado, onde o verbo levar assume sua 
função mais prototípica, codificando deslocamento espacial (cf. João levou os livros para a 
biblioteca). Trata-se, portanto, de uma relação de herança múltipla, nos termos de Goldberg 
(2006). 
 Essa hipótese é verificada a partir de uma análise detalhada dos dados do Corpus do 
Português (Davies & Ferreira, 2006), um extenso banco de dados que reúne textos orais e 
escritos, de diferentes gêneros discursivos e representativos de todos os períodos do 
português. Para este trabalho, consideramos apenas os textos escritos, que foram agrupados 
por século e analisados estatisticamente em função de diferentes fatores, relativos tanto às 
propriedades do participante indutor e do participante afetado/efetuado quanto às 
propriedades do “estado de coisas” como um todo. Foi possível identificar que [levar a cabo] 
remonta ao séc. XVII, na estrutura ativa, com o significado de “concluir/conduzir até o final”; 
com o passar do tempo, essa construção se expande para a voz passiva e com o significado 
de “realizar”. Verifica-se, portanto, perda de composicionalidade da construção, uma vez que 
a contribuição do SPrep para o significado construcional se torna menos transparente. 
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Resumo:   

Um estudo sobre as formas de tratamento utilizadas no português europeu (PE) feito por Guilherme e 
Bermejo (2015, 167-80) mostra o predomínio da forma nula de 2ª pessoa do singular, i.e., marcada 
apenas pela desinência verbal. Os poucos dados de você apareceram em contextos muito específicos, 
como o de um discurso relatado ou nas áreas meridionais de Portugal, onde há forte influência do 
usted espanhol. Dessa maneira, os autores constataram que a estratégia você não é neutra e apresenta 
uma complexidade de fatores para sua utilização. Além disso, apontaram que o valor de você usado 
atualmente – que é classificado como desajustado a situações mais polidas –, emergiu por volta do 
século XIX.  

Com base nesse estudo, pretendemos resgatar historicamente a origem dessa aversão ao tratamento 
você, a partir da análise das formas de tratamento identificadas em cartas portuguesas do século XIX. 
O corpus, disponível em http://ps.clul.ul.pt/pt/index.php, é composto por 727 cartas escritas por 
portugueses não-ilustres, de dentro e fora de Portugal e em diferentes contextos sociais. Traçamos o 
perfil sociolinguístico dos autores através de dados presentes no corpus e analisamos os fatores 
extralinguísticos que poderiam influenciar nos usos das formas de tratamento, como os papéis sociais 
dos destinatários, bem como o grau de intimidade e familiaridade entre os missivistas. Como subsídio 
teórico-metodológico, foram adotados os pressupostos da Sociolinguística Histórica (Conde Silvestre 
2007). 

Encontramos, em uma distribuição geral das formas em posição de sujeito, um predomínio de Vossa 
Mercê (40,7%), seguido de Tu (27,8%) e das formas nominais (26,7%). Foram analisados aspectos 
linguísticos e extralinguísticos em nossa pesquisa. Um exemplo do primeiro é a utilização do sujeito 
preenchido. As formas pronominais utilizam mais os sujeitos nulos, mas as formas nominais optam 
pelo sujeito pleno, já que possuem uma concordância com o verbo em 3ª pessoa do singular. Nesse 
sentido, o uso do você – com 51,2% de não-preenchimento do sujeito – sinaliza que, mesmo 
timidamente, esta forma já começava a se comportar mais como um pronome pessoal do que como o 
tratamento do qual se originou (Vossa Mercê). Para uma análise das relações e dos papéis sociais, 
dividimos em três níveis: cargos e títulos de alto escalão, trabalhadores comerciais e agrícolas e, por 
fim, missivistas que tinham uma relação de familiaridade. No primeiro, predomina o uso das formas 
nominais, o que revela deferência e, sobretudo, poder entre os interlocutores. No segundo grupo, 
Vossa Mercê é a forma mais presente, o que evidencia uma característica interessante, já que, apesar 
de ser um tratamento também respeitoso, era usado para se referir a pessoas com pouco prestígio 
social, como comerciantes e agricultores.  Por fim, no terceiro, há o predomínio de tu, mas com um 
elevado uso de V.M. se consideradas as relações de intimidade, mas que também envolviam poder, 
como as de filhos para pais, por exemplo, como destaca a Teoria do Poder e Solidariedade (Brown e 
Gilman 1960, 253-76). Nossos resultados revelam, então, um uso bastante “flutuante” e complexo 
dessa forma de tratamento, que parece ter se refletido, ainda hoje, na utilização do você no PE, como 
mostrado por Guilherme e Bermejo (2015, 167-80). 



 

Referências 

Brown, R; Gilman, A. 1960. “The Pronouns of Power and Solidarity.” In: Style in Language, editado 
por Thomas A. Sebeok, 253-76. Cambridge: MIT Press.  

Conde Silvestre, Juan Camilo. 2007. Sociolinguística histórica. Madrid: Gredos.  

Guilherme, Ana Rita Bruno; Bermejo, Victor Lara. 2015. “Quão cortês é você? O pronome de 
tratamento você em Português Europeu.” Revista LaborHistórico, 2: 167-80.  

 

 
 

 
 


