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RESUMO: Este artigo objetiva apresentar as formas e funções dos pronomes pessoais
relacionadas à segunda pessoa do singular. Os dados de interlocução foram coletados em espaços
universitários, parques e áreas culturais localizados na cidade de São José dos Campos – SP. Os
participantes desta amostra de fala estão divididos por sexo, faixas etárias, origem, ocupação,
mesclando, assim, diferenças socioculturais, formas linguísticas etc. Parti da hipótese de que
haveria mistura pronominal relacionada à segunda pessoa do singular no Português Popular
Falado no interior do Estado de São Paulo. Justifico a necessidade de realizar essa pesquisa
porque a caracterização da variedade popular é importante para a descrição e a história do
Português Brasileiro. Como princípio funcional e cognitivo, pressões de uso, projeções e
necessidades comunicativas tendem a moldar a estrutura linguística e, dessa maneira, algumas
formas pronominais podem se manifestar em mais de uma função sintática como é o caso do
você, outras como te/teu~seu, porém, permanecem restritas a um domínio funcional, mas tal
comportamento não impede a formação de variadas combinações entre formas relacionadas à
segunda pessoa do singular – fenômeno conhecido como sincretismo pronominal (Lopes, 2006).
Além disso, nuances de significado poderão ser observadas, uma vez que as formas pronominais
tu e você não abarcam apenas a referência prototípica receptor/ouvinte, mas extrapolam a
significação do aqui-agora. Para o entendimento cognitivo e funcionalista utilizei Halliday e
Matthiessen (1999) entre outras noções funcionalistas abordadas por Hopper e Traugott (1993);
Hopper (1991); Pezatti (1999) e Neves (2010). Parti da premissa de que a língua se constroi no
desenvolver de experiências humanas. Os modelos em uso, por conseguinte, são motivados e, por
sua vez, surgem formas em variação referentes à segunda pessoa em terras nas quais o pronome
você predomina. Para isso entornos contextuais existentes e vivenciados por certos grupos de
falantes têm na análise das variantes o enfoque da Sociolinguística Cognitiva (Soares da Silva
2008; 2010; Moreno Fernández 2012).

Palavras-chave: variação, sincretismo pronominal, Português Popular interiorano

1. INTRODUÇÃO

Fundamentado em pressupostos teórico-metodológicos da Sociolinguística Variacionista, este
trabalho apresentará pronomes em uso relacionados à segunda pessoa do singular nas formas de
você e de tu nas funções de sujeito, objeto e possessivo. Trabalhos labovianos apresentaram
resultados nos quais padrões regulares de variação linguística estavam ligados à estratificação
socioeconômica dos falantes de dada comunidade de fala e a estudos etnográficos de porções
populacionais bem definidas, objetivando, desse modo, captar o vernáculo associado acategorias
sociais bem marcadas, que motivariam, por conseguinte, a variação estilística. Os dados de fala
de populares foram coletados em universidades e escolas, empresa e lugares alternativos (praça,
áreas verdes, secretarias públicas), perfazendo assim uma escala de formalidade. As Entrevistas
Sociolinguísticas Semidirigidas (ESSDs) realizadas com um, dois ou mais entrevistados são
consideradas situação contextual que compreende mais interação entre partícipes dialogais,
considerados “iguais linguísticos”. Esta situação das ESSDs as diferencia das Entrevistas

XVII CONGRESO INTERNACIONAL ASOCIACIÓN DE LINGÜÍSTICA Y FILOLOGÍA DE AMÉRICA LATINA (ALFAL 2014) 
 

João Pessoa - Paraíba, Brasil 
 

 #3395



Sociolinguísticas tradicionais as quais privilegiavam apenas um informante que somado a vários
outros pares linguísticos, representavam quantitativamente uma parcela da população de dada
comunidade de fala (Labov [1972] 2008). Os 36 falantes aqui analisados são trabalhadores
braçais, classificados como baixa renda, com nível escolar baixo e médio, divididos por sexo,
origem e três faixas etárias. Além disso, o aspecto principal que os tornam semelhantes é a ida ao
trabalho para realizar um propósito ou um empreendimento comum: cumprir 8 horas de jornada
trabalhista. Para executar tarefas cotidianas, esses falantes utilizam sua variedade de língua
popular, construída cotidianamente em locais nos quais passam boa parte de seus dias. No que
concerne à noção de comunidade de prática, é ideia ainda pouco trabalhada no Brasil, mas
discussões a respeito foram apresentadas por Eckert (2012) entre outros. Esta ampliação
conceptual de comunidade de fala para comunidade de prática está ligada aos primeiros trabalhos
sociolinguísticos e procura enfatizar a dinamicidade linguística que se molda ou se constroi
cotidianamente em certos grupos de falantes, a depender de condições sociais, relações de poder,
convivência entre “iguais linguísticos” e/ou “não iguais linguísticos”. Na verdade, esses são
entornos observados diariamente por falantes que reproduzem e projetam modelos
comportamentais e linguísticos em suas diversas relações sociais e interativas (Moreno Fernández
2012; Dijk 2012). De uma perspectiva pragmática, cada aspecto comportamental humano se
caracteriza pelo contexto, isto é, “os contextos são construtos dos participantes” (Dijk 2012: 11),
razão pela qual a perspectiva sociocognitiva foi adotada, já que é fundamentada em modelos
baseados no uso. Para o autor supracitado, modelos são dinâmicos porque nada se constroi do
zero; experiências de fatos anteriores, lembranças acumuladas, memória etc garantem aos
usuários da língua adaptações e adequações aos falares justamente porque estão inseridos em
entornos socioculturais, históricos e sociocognitivos observados. Além disso, este trabalho
mostrará que encontros a depender do frame ou da moldura discursiva (Goffman 2012b) e da
consequente colaboração entre “iguais linguísticos”, propiciam a produção dos pronomes em
questão, como mostrará a seção de resultados. Parti da hipótese da existência do sincretismo
pronominal, possivelmente condicionado por pressões de uso, projeções, convenções
socioculturais e esquemas que possibilitam ao falante criar significados sociais. Desse modo,
pressupostos funcionais e cognitivistas, postulados por Halliday e Matthiessen (1999) e Hopper e
Traugott (1993) entre outros pesquisadores, também fundamentam parte este trabalho. Este artigo
está organizado nas seguintes partes: introdução, pressupostos teórico-metodológicos, resultados
e discussões, além das considerações finais.

2. PRESSUPOSTOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS

A língua é variação, produzida em dada sociedade, localizada em certo espaço e tempo, e,
geralmente, estratificada por fatores sociais que motivam variação e mudança linguísticas (Labov
[1972] 2008). Esta pesquisa sincrônica foi desenvolvida na cidade de São José dos Campos-SP
(SJC-SP) e os dados de fala foram realizados por falantes populares, trabalhadores braçais, de
baixa renda, alguns oriundos de outras regiões brasileiras. Nas ruas e comércio local da cidade
em questão, notei que formas DE VOCÊ (sujeito, complemento e possessivos) e DE TU (sujeito,
complemento e possessivos) variam. Essa variação pronominal poderá apresentar combinações
como você/sujeito com te e teu~seu, por exemplo, trazendo como consequência um paradigma
pronominal de segunda pessoa complexo e variado, modelo dinâmico diferente do
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quadro apresentado por gramáticas tradicionais (Bechara 2009)1. Com a dessemantização de
Vossa Mercê, os primeiros contextos a serem invadidos pela nova forma você foram a posição de
sujeito e oblíquo (com você) e imperativo (Diga Maria ...). Com o passar dos tempos, diversas
combinações como: você com você~te/teu~seu; você com lhe/seu~teu entre outras combinações
foram surgindo e fazendo parte da realidade atual e cotidiana do Português Brasileiro (Lopes
2006; Lopes e Cavalcante 2011).

Segundo Halliday e Matthiessen (1999), pressões de uso, características socioculturais e
experiências cotidianas humanas moldam (ou constroem) a estrutura linguística. Considerando
práticas linguísticas cotidianas, a língua oral seria por excelência a modalidade primeira que
objetiva, acima de tudo, comunicar, já que ela acontece entre parceiros dialogais. Antecedente à
escrita, a língua oral, por si só, é um manancial a ser explorado pela dinamicidade que possui, na
medida em que a cada momento novos contextos de fala são construídos e atualizados, mas
embasados por experiências humanas conforme pressupostos funcionalistas. Está em Dijk (2012)
que experiências humanas anteriores, lembranças acumuladas etc. garantem a produção de falares
adequados e adaptativos aos entornos socioculturais e cognitivos que são percebidos pelos
usuários de qualquer língua. Assim, “contextos” são construtos sociais que necessitam de
modelo. Para Dijk (2012), modelos mentais e contextos são dinâmicos, pois são construções
realizadas a cada situação comunicativa, atualizada e adaptada a partir de vivências armazenadas
na memória individual, por isso contextos são subjetivos na visão do autor. Levando em conta
que são nas relações interpessoais que formas pronominais de segunda pessoa são realizadas, o
modelo de interação pressupõe o uso de expressões dêiticas que, por excelência, apontam algo,
lugar/espaço ou o outro/o ouvinte.

Soares da Silva (2008), ao integrar a variação social (variação lexical entre Brasil e Portugal) e
métodos quantitativos na investigação sobre linguagem e cognição, adota a perspectiva da
Linguística Cognitiva (LC) baseada em modelos de uso. Assim “a Linguística Cognitiva é um
modelo recontextualizador, experienciador, orientado para o significado e baseado no uso”
(Soares da Silva 2008: 52). Desse modo, de acordo com o referido autor, a LC como modelo
recontextualizador incorpora facetas contextuais diversas, não só de base cognitiva, experiencial
e individual, mas também níveis interacionais de usos linguísticos, contextos situacional,
sociocultural e aspectos sociais de dada língua. Como modelo experienciador, a LC observará
dimensões da experiência humana (individual, corpórea, neurofisiológica), como também
experiências coletivas e socioculturais naturalmente diferentes, em certos aspectos, a depender da
Comunidade de Fala (CF) ou de grupos socialmente distintos inseridos na mesma CF. Como
modelo orientado para o significado, a LC levará em conta a variação sociolinguística voltada
para as particularidades variáveis de dada língua considerando âmbitos emotivos (tons
pejorativos, por exemplo); significados estilísticos; níveis de formalidade; diferenças regionais e
sociais entre outros usos sociais como o/a senhora; tu e você entre outras formas tratamentais.
Como modelo baseado no uso (Halliday e Mathiessen 1999; Dijk 2012; Moreno Fernández 2012)
entre outros, a LC levará em conta a variação linguística por ele emergir do uso cotidiano já que
para o autor “qualquer língua é um diassistema social” (Soares da Silva 2008: 53).

1A obra de Bechara (2009) descreve o quadro pronominal sob princípios tradicionais, ou melhor, sob a ótica da
correspondência entre formas pronominais (resquícios dos casos existentes na gramática do Latim), mas o autor
aborda de modo significativo mudanças ocorridas no Português Brasileiro deixando claros diferentes usos, apesar de
fundamentar sua obra em usos exemplares da língua cuja tradição está ancorada nas produções gramaticais do século
XIX no Brasil (Barros 2010).
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Associo os pressupostos da LC à hipótese de Dijk (2012): contextos são construtos
(inter)subjetivos atualizados, adaptados e dinâmicos justamente porque na experiência humana
há categorias básicas como ambiente, espaço, tempo, participantes, variadas identidades. Essas
categorias inseridas em modelos de contexto são compartilhadas por esquemas mentais que
constituem convenções dotadas de uma base cultural. Nesse sentido, faz parte da experiência
humana que encontros naturalmente promovam conversas, discussões, perguntas.2 Ainda,
segundo o autor, contextos controlam a produção de discursos. Essa é a base cognitiva que
influencia a sociedade na visão do autor. É esse processo que garante o moldar ou o construir
situações comunicativas em andamento no cotidiano humano. Os falares populares aqui
analisados produzem a partir dessa noção de modelos de contexto e modelos baseados no uso
uma espécie de seleção específica de palavras e seleção (inter)subjetiva das experiências
humanas em geral. Esses experimentos pessoais têm bases e cognições sociais, isto é, eles
compartilham conhecimento, atitudes, ideologias, gramática, regras, normas, valores de uma
comunidade discursiva (Dijk 2012). Comunidade discursiva corresponderia à noção de
comunidade linguística, para a qual, segundo Moreno Fernández (2012), o termo cidade seria o
melhor conceito, já que nela convivem vários falantes, oriundos ou não da cidade, que produzem
diversos discursos de ordem formal e informal, a depender de gêneros discursivos situados em
espaço e tempo específicos. Nessa perspectiva, comunidade discursiva, comunidade linguística e
comunidade social são termos que por definição resumem a ideia de cidade que, por sua vez,
acolhe nativos e não nativos responsáveis pelas variedades de falares (e escritos) que costumam
conviver em dado espaço territorial comum, formando um todo sociolinguístico de dada CF.

Os indivíduos pertencentes a certo grupo social participam de diversos outros grupos que, por sua
vez, representam redes sociais das quais alguns desses indivíduos podem frequentar, modificando
seus falares, na medida em que, esses outros grupos exijam comportamentos adequados à
situação, como, por exemplo: participação de cultos em igrejas, reuniões escolares, festas
comunitárias, reuniões partidárias, reuniões sindicais, presidir assembleias etc. A ideia aqui é que
o indivíduo frequente redes de contatos diversos que, por sua vez, faz esse mesmo indivíduo
produzir variação linguística e estilística (Milroy 2004). Sob uma noção mais restrita, Penelope
Eckert (2012) adotou o termo “Comunidade de Prática”, pois a ideia dessa autora foi refletir
sobre o significado social de variáveis produzidas em determinados grupos que praticam certa
língua diariamente. Essa língua receberia influências de estrutura de poder, hierarquias entre
outros fatores que, por sua vez, moldariam ou construiriam a língua cotidiana pela convivência
com a finalidade de cumprir propósitos diários comuns.

De acordo com Dijk (2012) todas as práticas sociais são possíveis apenas porque os falantes
adotam certo modelo e a partir dele produzem seus falares entre outros comportamentos sociais
como, por exemplo: escrever, promover reuniões, conceder entrevistas etc. Interpreto essas ações
como se fossem efeitos produzidos pelo contexto social no qual o falante está inserido. Para o
referido autor, “a Psicologia tem uma noção útil que dá à teoria um fundamento cognitivo sólido,
a saber, a noção de modelo mental” (Dijk 2012: 11)3. Isto que dizer que situações comunicativas
são interpretações subjetivas, enquanto contextos são, na verdade, modelos de contextos que, por

2 Como no frame “restaurante”, a partir do momento que é ativado, os interactantes sabem da estrutura geral de um
restaurante. Não há necessidade de explicar o que é um restaurante e como ele funciona.
3Dijk (2012) postula uma teoria do contexto baseada em perspectivas de ordem pragmática cuja hipótese é sócio-
cognitiva. Como diz o próprio autor: “e este livro pode ser definido como uma perspectiva sócio-cognitiva sobre o
estudo do contexto” (Dijk 2012: 11).
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sua vez, controlam como os participantes produzem e interpretam discursos; habilitam os
participantes a adaptar o discurso ou suas interpretações à situação comunicativa em andamento
entre outros pressupostos. Se situações fazem parte do modelo de contexto do ser humano,
estruturas linguísticas também o fazem. O esquema [S+V+OB] faz parte da léxico-gramática do
Português Brasileiro (Pezatti 1999) e, por conseguinte, estruturas verbais como [S+V+OD],
[S+V+OI] e [S+V+OD+OI] fazem parte da rede sociogramatical dos falantes populares em
questão.

Mudanças na língua são motivadas por diversos fatores e processos, um deles é a
gramaticalização. Hopper e Traugott (1993) postulam duas perspectivas para o estudo da
gramaticalização: a) a perspectiva diacrônica e b) a perspectiva sincrônica. A primeira
abordagem destina-se aos estudos das origens de dada forma gramatical e as mudanças típicas
que a afeta. Já a segunda abordagem está direcionada para padrões fluidos do uso linguístico.
Este trabalho se insere na segunda perspectiva envolvendo sintaxe, semântica, discurso e
pragmática. Segundo alguns autores, duas forças atuaram para que o pronome você inaugurasse
um novo e complexo paradigma pronominal no Português Brasileiro (PB). Para Faraco (1996),
forças sociais provocaram a dessemantização de Vossa Mercê para o uso generalizado do
pronome você. De semelhante percepção, mas associando processos de gramaticalização, Lopes e
Cavalcante (2011) apontam que, internamente à língua, processos como os de persistência e
especialização motivaram a mistura entre formas tratamentais de terceira e segunda pessoas do
singular no português do final do século XIX e início do século XX. De acordo com Hopper
(1991), persistência é um processo pelo qual passa um certo item e/ou construção lexical. Nesse
processo alguns traços da forma fonte (forma original) se incorporam à nova forma gramatical e
aspectos de usos de sua história lexical tendem a se refletir tanto na sua distribuição sintática
quanto em sua interpretação semântico-discursiva. Já a especialização é um processo pelo qual
passa um item lexical associado à limitação das variedades léxico-gramaticais. Ou seja, há um
estreitamento do leque variável de escolhas linguísticas, fazendo que uma das formas se
transforme, em alguns contextos, obrigatória. Logo, a forma emergente você passou
gradualmente a ocorrer em contextos linguístico-pragmáticos mais específicos e bem distintos
dos ambientes que favoreciam o uso da expressão nominal Vossa Mercê – fonte/original (Lopes
e Cavalcante 2011).

No PB atual, o pronome você é forma gramaticalizada que expressa o sujeito em boa parte do
país (São Paulo, Minas Gerais, Paraná por exemplo4), utilizado com o verbo na terceira pessoa
como acontecia com os nominais Vossa Mercê, Vossa Alteza e Vossa Excelência (Cintra 1986),
mas a interpretação semântico-discursiva é de 2ª pessoa/receptor. Você atua com frequência na
atual sincronia do Português Popular de São José dos Campos-SP como sujeito (você saiu), mas
também ocorre em outras funções sintáticas: oblíquo (vou com você)5, objeto indireto (gosto de
você), objeto de estrutura bitransitiva (trouxe isso pra você) e ocorre também como objeto direto
(levo você). Já o clítico te, nas funções acusativas (S+te+V “eu te levo”) e dativas (verbos
bitransitivos S+te+V+OD “eu te disse isso”), é item especializado, ou seja, ele foi frequente
como elemento preso ou restrito funcionalmente por exercer somente essas funções completivas
no português do final do século XIX e início do século XX (Lopes e Cavalcante 2011) e continua
fazendo parte da realidade sociogramatical brasileira como item obrigatório pré-verbal

4 Exceções Santos-SP, cidade falante de tu e você (Modesto 2006) e São João da Ponte-MG (Mota 2008).
5 O oblíquo com você não foi analisado porque ocorre de maneira categórica nos falares da cidade em questão.
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(proclítico). Desse modo, o presente reflete o passado no caso do Português Popular falado na
cidade de SJC-SP como mostrarão os resultados na próxima seção deste artigo.

Os 36 partícipes aqui sob análise moldam seus falares a partir de cenários interlocutivos que
fazem parte de seus conhecimentos prévios, pois trazem em suas memórias episódicas
(autobiográficas) informações suficientes para participar de algo que nunca experienciaram, ou
seja, embora eles nunca tivessem sido entrevistados, esses populares sabem o que é uma
entrevista, já que assistem a programas televisivos que as contêm, ouvem rádio etc. Nesse
sentido, “os contextos são modelos mentais” que levam a interpretar (inter)subjetivamente as
situações comunicativas (Dijk 2012). Apesar de sua teoria estar voltada para estruturas do texto,
as noções básicas trabalhadas pelo autor são orientadas por perspectivas da cognição social e da
pragmática que são caras para este presente trabalho, já que a hipótese cognitiva, de maneira
geral, é da construção da língua no desenvolver do cotidiano que, por sua vez, é baseada em
modelos de uso (Halliday e Mathiessen 1999; Moreno Fernández 2012; Soares da Silva 2008;
2010).

De acordo com Dijk (2012), a condição primeira para acontecer comunicação e interação é a
intersubjetividade. Diante de uma perspectiva pragmática, as formas pronominais tu x Vossa
Mercê constituem exemplo de adequação, segundo o olhar sociocognitivo de Dijk (2012). Tu e
Vossa Mercê codificam o destinatário ou o ouvinte, mas os papeis sociais dos destinatários eram
bem distintos. Enquanto tu era falado na intimidade, e por pessoas de classe social abastada ao se
dirigirem a subalternos (membros pertencentes a classes inferiores), inferiores se dirigiam ao
outro de classe abastada por Vossa Mercê, a depender de títulos, comuns na sociedade
portuguesa medieval (Cintra 1986). No caso dos diálogos populares aqui analisados, os
interlocutores produzem o pronome você como sujeito indistintamente de quem esteja à sua
frente, porque essa forma não possui marca social, isto é, “todo mundo usa a forma você para
designar/tratar a todos”, pois esse uso não agride, não marca distância social ou aponta faixa
etária e/ou hierarquia. Este “modelo contextualizado de uso pronominal”, na verdade, é referência
para os falantes populares da cidade de São José dos Campos- SP que têm como forma primeira o
pronome você para designar o outro6.

Além disso, como mostrarão os resultados da próxima seção, o uso de você como sujeito está
associado exclusivamente ao complemento te (direto e indireto – bitransitivo) e aos possessivos
seu/sua em variação com teu/tua. Considero essas ocorrências pronominais como usos sociais e
como ações sociais já que eles fazem parte da norma local ou do modelo corrente, aceitável e de
prestígio social entre populares. Se discurso é ação, esses usos pronominais relacionados à
segunda pessoa do singular também o são por adequar tanto o falante quanto o ouvinte à situação
conversacional em andamento (Entrevistas Sociolinguísticas Semidirigidas (ESSDs)). Essas
ESSDs diferem das Entrevistas Sociolinguísticas tradicionais por reunir um, dois, três ou mais
partícipes da cena dialogal e deixar o documentador mais livre para atuar como partícipe
dialogal. As entrevistas tradicionais labovianas abordavam apenas um indivíduo que, somado a
vários outros do seu grupo e de outros, propiciavam um estudo quantitativo de dada comunidade

6 Segundo historiadores e populares mais antigos da cidade, São José dos Campos-SP foi rota de tropeiros e
bandeirantes, situação que deixou marcas na cidade, uma delas foi o uso de você. Uma das hipóteses é de que a
cidade foi um fazendão administrado por jesuítas. Depois de fazendão o local passou por diversas transformações e
chegou a ser uma das cidades referência em produção e venda de café, mas esse sucesso da lavoura cafeicultora não
perdurou por muito tempo (Silva et al. 2010).
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linguística, já o documentador ficava limitado a moderar a entrevista de cunho narrativo pessoal,
não propiciando, por sua vez, muitas ocorrências relacionadas à segunda pessoa do singular
(SCHERRE et al. (no prelo)).

Outro ponto a salientar é que utilizei gravações secretas como modo alternativo para coletar
dados de fala, já que fui uma documentadora desconhecida perante entrevistados que, por sua
vez, nunca participaram de entrevistas, levando os usuários do Português Popular a escolhas
linguísticas. Este método de gravação secreta foi utilizado também por outros pesquisadores
como relata Scherre et al. (no prelo) e, por conseguinte, essa nova metodologia foi a maneira
mais adequada que encontrei para obter dados relacionados à segunda pessoa do singular,
difíceis, muitas vezes, de se conseguir em Entrevistas Sociolinguísticas de cunho convencional
pelo fato de não propiciar tais realizações como já dito, pois o documentador deveria intervir o
mínimo possível durante a fala narrada do entrevistado, minimizando o paradoxo do observador
(Labov [1972] 2008).

Segundo Neves (2010:153), “língua oral de certo modo se confunde com a forma mais natural de
uso linguístico”, pois ela pressupõe pares linguísticos que interajam objetivando estabelecer
comunicação. Halliday e Matthiessen (1999) dão relevância ao modo como a língua é usada
considerando determinações sociais de toda sorte, que levam usuários de dada língua a escolher
itens linguísticos dentre outros disponíveis no sistema, construindo, assim, a léxico-gramática de
dada CF. Desse modo, como as formas de dada língua podem se relacionar com suas funções
sociais? No que tange aos pronomes de segunda pessoa, sua função especificamente é referir o
outro dentro de dada moldura enunciativa7. A conversa, por si só, é uma atividade social que
objetiva informar, ela pressupõe pares linguísticos que saibam quando um participante da cena
dialogal atuaria como falante e quando atuaria como ouvinte. Na metafunção interpessoal,
postulada por Halliday e Matthiessen (1999), os papeis interlocutivos são claros porque em
princípio os interactantes respeitam os espaços de dizer e ouvir. Assim o sistema linguístico
disponibiliza escolhas e o usuário as utiliza, baseado em observações do contexto de uso e
naquilo que aprendeu através de modelos esquematizados em sua CF e/ou CP que, por sua vez,
constituem-se de categorias como tempo, espaço, participantes e papeis, normas, regras,
estruturas verbais (metafunção ideacional). As escolhas léxico-gramaticais, portanto, procedem
do contexto de uso diário e das experiências de vida dos falantes em questão.

O falante popular, por exemplo, tem na língua falada seu principal suporte, já que não teve
vivência escolar regular e não há fortes vínculos com modelos escritos que possam ampliar sua
visão de mundo, modos de pensar etc. A base de sua vivência linguística contínua é falada e sua
aprendizagem é iniciada pela fala, já que o ser humano aprende sua língua materna por estar
inserido no meio educacional falado (Moreno Fernández 2012). Esses falantes populares mantêm
hábitos de leitura informativa como ao decifrar placas, leem, ocasionalmente, revistas e jornais,
embalagens de alimento, escritos religiosos, mas não há neles a necessidade de “aprender” novos
padrões linguísticos associados a modelos mais formais de fala porque no seu convívio diário, em
ambientes de trabalho, não há exigências que o fariam apropriar-se de tais modelos
convencionalizados para uns, mas estranhos ou desconhecidos para outros. Em outras palavras,
baseada em Halliday e Matthiessen (1999), que adotam perspectiva cognitiva, posso dizer que faz
parte da consciência humana somente o que é vivenciado e explorado cotidianamente

7 Moldura enunciativa: toda conversa é uma moldura enunciativa podendo conter mais de dois participantes na cena
interlocutiva (Moreno Fernandez 2012; Goffmann 2012b).
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(metafunção ideacional) e, desse modo, a língua é construída com possibilidades de provocar
mudanças à estrutura linguística, historicamente marcada por transformações sociais (Faraco
1996) e geracionais (Labov [1972] 2008).

Da mesma maneira, teorias cognitivas adotam como metodologia observar modelos baseados no
uso. Essas teorias concebem que os usuários de dada língua a constroem no desenvolver do
cotidiano a partir modelos contidos na história social de dada sociedade. Por conseguinte, a
gramática ou “a sociogramática”, como postula Moreno Fernández (2012), é convencional,
simbólica, dinâmica e esquemática, criada a partir de categorizações aplicadas aos usos
cotidianos. Além disso, em âmbito geral, teorias cognitivas, baseadas no uso, propõem que
unidades básicas da gramática são construções de usos do dia a dia. Assim, o pareamento
forma/significado pode ser mais específico como palavras ou locuções e mais gerais como
construções passivas ou construções transitivas, bitransitivas entre outras de modo que:

“Los usos lingüísticos se producen en escenarios discursivos, entendidos como modelos
cognitivos de interacción verbal que surgen en contextos específicos de una realidad
social y que están integrados por secuencias de actos de fala” (Moreno Fernández 2012:
24).

O modelo teórico-metodológico da Sociolinguística Cognitiva postula análises desde pequenas
unidades da língua (afixos) a unidades maiores como (cláusulas e unidades de discurso).
Tomando como base noções gerais de discussões sociocognitivas, a sintaxe de uma língua, por
exemplo, estabelece redes de relações entre palavras, trazendo como consequência construções de
unidades que, por sua vez, estabelecem entre si laços (ou ligações) de diferentes intensidades,
adequando-se, por conseguinte, às configurações e experiências acumuladas dos usuários da
língua em dada comunidade social ou CF, considerando, desse modo, recortes socioculturais e
históricos (Moreno Fernández 2012). Além disso, a metateoria de Moreno Fernández (2012)
também me deu a oportunidade de trabalhar com a noção de frame, enquadre ou moldura
discursiva postulada por Goffman (2012b) entre outros. O autor traz a baila faces e estratégias
humanas empregadas em interações sociais. Frame foi aqui encarado como uma pintura, um
quadro ou uma imagem fixa criada pelos falantes. Diante da mudança de molduras discursivas as
formas DE VOCÊ e DE TU foram moldadas e adaptadas às cenas de interlocução em questão.
Assim as ESSDs em um primeiro olhar seriam apenas uma cena com um entrevistador e um
entrevistado, mas outras significações tomam vulto se a cena for enquadrada como conversa
cotidiana, pois é o que as cenas interlocutivas simulam, ou seja, “o dedim de prosa” é produto
construído pelos falantes em questão.

Nesse sentido, os resultados na próxima seção revelarão que é natural dos falares populares
“misturar pronomes”, isto é, formas DE VOCÊ com formas DE TU configuram “um modelo
pronominal em uso”, “uma espécie de peculiaridade sociogramatical”, que, por sua vez, é
refletida como “um estado de coisas do uso individual e coletivo” configurando cognição social.
Além disso, os resultados mostrarão heterogeneidade entre os pronomes de segunda pessoa
utilizados porque poucos foram os falantes que produziram categoricamente formas DE VOCÊ,
apesar de alguns falantes serem oriundos de outros estados brasileiros que, em princípio, são
falantes do pronome tu8. A língua naturalmente serve para comunicar já a linguagem é do campo

8 Conforme os trabalhos de Martins (2010); Alves (2012); as regiões Norte e Nordeste possuem cidades nas quais
seus habitantes falam majoritariamente tu, principalmente entre os jovens; outras variam entre tu e você; entretanto,
outras cidades como Vitória do Espírito Santo (ES) os falantes preferem você e cê (Calmon 2010).
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das experiências (Neves 2011). Desse modo, este trabalho pretende investigar se há realmente
“mistura pronominal” no modelo de uso pronominal adotado por esses falantes de língua popular.
Neste artigo, apresento apenas um recorte de amostras de falares populares, perfazendo, assim,
um conjunto de dados extraídos do discurso real da variedade popular realizada cotidianamente
na cidade em questão.

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Meu objetivo central foi investigar se havia sincretismo pronominal entre tu e você, optei por
recortar a regra variável em formas DE VOCÊ e formas DE TU, cujos conjuntos contêm os
seguintes itens: você/sujeito; você/objeto direto; para você/objeto indireto, seu/sua/possessivos;
tu, te, teu/tua nas funções de sujeito, objeto direto e indireto e possessivo. Outras formas como
o/a senhor/a e zeros/nulos no início de frase9 não foram analisadas por não serem tão
numerosas no córpus em questão.

A seguir ilustro com excertos de fala as ocorrências por mim investigadas:

1.Você compra um lote, esse terreno é seu, né? (homem, mais velho. Amostra alternativa)

2.[...] Pra você vê, eu tava falando com uma amiga minha ...na hora do jornal nacional meu pai “xiuuu, quieto”. Hoje em dia é:
“cê cala a boca” e povo não respeita mais ninguém. As criança não te respeita mais. Vou criar igual fez meu pai. (mulher, mais
jovem. Amostra Empresa);

3.“[...] ou você corta o seu cabelo ou eu não ando mais com você (risos) (mulher mais jovem”10. Amostra Universidade);

4. Si você mexê com uma pessoa dessa pode até te riscá de navalha ou até digileti. (homem mais velho. Amostra Empresa).

É preciso salientar que os falares populares e os próprios falantes também apresentaram certas
características gerais como essas que aponto a seguir:

a) Nuances de significado como: você/tu determinado, você/tu=eu, você/tu genérico, você/tu reportado que foram
consideradas facetas de uso dos pronomes em questão, já que você/tu constituem, dentro de uma noção geral de
construção do significado, uma espécie de metáfora do cotidiano11, porque o falante pode se incluir ou não na referência
utilizando-se dessas estratégias para mesclar conceptual e discursivamente o significado (Abreu e Ferrari 2013; Ferrari
2011; Neves 2011)12;

b) Os falantes produziram sequências nas quais repetem formas pronominais como: “eu te apresento você pra ele”; “eu te
levo você lá13;

c) Alguns falantes demonstraram certa timidez, curiosidade por nunca terem sido entrevistados, apesar de terem noção do
que são entrevistas por eles as assistirem pela televisão;

9 Os pronomes o/a senhora ocorreram em diálogos travados com funcionários terceirizados e funcionários públicos
concursados. Para o grupo de funcionários terceirizados, os servidores públicos têm status social mais elevado,
embora a função ou cargo de serviços gerais seja o mesmo. Nesse sentido, os usos de o/a senhora estão relacionados
à convivência do poder e hierarquias estabelecidas tanto no plano institucional quanto no social: faixas etárias. Os
usos de zeros no início de frase, para mim, são uma espécie de “desvio”, “um ato de preservar faces” conforme
estabelece Goffman ([1967] 2012) sobre rituais de interação e Brown e Levinson ([1978] 1987) sobre noções de
polidez. Já para Cook (1997) os usos nulos/zeros significam neutralidade.
10 As falas entre aspas representam o discursivo reportado ou relatado.
11 Uma referência a Lakoff e Johnson (1980).
12 As discussões Lilian Ferrari (2013; 2011) estão calcadas na perspectiva cognitiva de ordem mentalista, apesar de
seus trabalhos analisarem dados de modelos baseados no uso, já a perspectiva de Neves (2011) é a de objetos de
discurso conforme Mondada et al. (2003) entre outros autores citados pela autora em questão.
13 Para Brito e Cyrino (s.d.), texto publicado evento GEL – Grupo de Estudos Linguísticos de Marília – te como em
“Eu te amo você” é “expressão fonológica de concordância existente no sintagma objeto” ou “uma manifestação de
concordância”; “podendo ser reanalizado como flexão de concordância” (Cyrino 1997: 284 apud Brito e Cyrino
(s.d.).
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d) Os falares denunciam de certa maneira como vivem pessoas de baixa renda. Em geral, saem pouco de casa, descansam
sábados à tarde e domingo para iniciarem nova jornada na semana seguinte. Alguns trabalham aos sábados, outros não.
A maioria desses trabalhadores braçais utiliza transporte coletivo para se deslocar ao trabalho, fazer compras e também
realizar passeios; não participam de programas culturais e quase não sabem de programações festivas e culturais
promovidas na cidade. A grande reclamação dos grupos entrevistados foi o preço alto do transporte público e a falta de
horários desses serviços nos bairros, dificultando saídas de casa. Grande parte das mulheres frequenta igrejas
evangélicas, outras católicas. Elas têm preocupações com filhos e família. Homens parecem se preocupar com as
condições de trabalho, alguns pelo transporte público, outros por saírem pouco de casa ou por utilizarem bicicletas
pensam que o transporte coletivo está adequado às necessidades da população. Mulheres se preocupam mais com saúde,
homens nem tanto. Poucos entrevistados têm vontade de voltar a estudar. Alguns entrevistados têm a ambição de
conquistar moradia e veículo próprios, outros já os possuem e parecem não ambicionar outros bens.14

e) Nos locais de trabalho, mulheres são direcionadas para funções específicas como: limpeza de ambientes e homens
direcionados para a manutenção predial, mobiliária, levantamento de pesos diversos, dirigir e cuidar da jardinagem.

3.1 Resultados prévios e discussão

Os dados pronominais referentes à produção da segunda pessoa do singular foram extraídos da
fala de 36 falantes (oriundos ou não da cidade de SJC-SP). As variáveis aqui analisadas foram: as
formas DE VOCÊ e DE TU (tu~você/sujeito; complementos: você~te, para você~te;
possessivos: seu/sua~teu/tua). Dos 851 dados produzidos por esses falantes populares, 771 são
formas DE VOCÊ e 80 são de formas DE TU. As variáveis obtiveram a seguinte frequência de
uso conforme mostra a tabela que segue:

FREQUÊNCIA DE USO
Formas DE VOCÊ ------------------------------------------- 90%
Formas DE TU --------------09%
TABELA 1: percentuais de uso das formas DE VOCÊ e DE TU

Os percentuais gerais mostram a alta frequência de uso das formas DE VOCÊ em detrimento das
formas DE TU. Considerando que a alternância entre certas formas seja comum às línguas e, por
conseguinte, variantes na língua do indivíduo também são comuns, seria esse caso específico de
pronomes relacionados à segunda pessoa do singular variáveis estilísticas?

3.2 O que subjaz a heterogeneidade e a categoricidade sociolinguística?

3.2.1 Os falantes

Dos 36 falantes analisados para este trabalho, 10 são oriundos de outros estados brasileiros e
vinte e seis são nativos ou nascidos em regiões interioranas próximas da cidade de São José dos
Campos-SP. Dos 10 informantes oriundos de outras regiões brasileiras, apenas 04 apresentaram
dados categóricos DE VOCÊ e 06 variaram as formas (DE VOCÊ e DE TU). Dos 26 falantes
originários da cidade ou região vizinha, 09 apresentaram dados categóricos DE VOCÊ e 17
entrevistados variaram suas expressões pronominais, como mostra a tabela 2 a seguir:

14Esses assuntos fizeram parte do roteiro para a realização das ESSDs que realizei do final de outubro de 2012 até
meados de maio de 2013.
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PERCENTUAIS DE FALANTES QUE VARIAM OU NÃO OS PRONOMES EM QUESTÃO

TABELA 2: porcentagens relacionadas ao indivíduo e uso variável e categórico dos pronomes em questão

Esses percentuais de uso revelam comportamentos sócio-estilísticos, independente da origem dos
falantes em questão, na distribuição geral desses falantes populares, há indivíduos que variam
formas DE TU e DE VOCÊ considerando a gramática do indivíduo e, por sua vez, há falantes
que não variam as formas em questão, preferindo o uso categórico das formas DE VOCÊ15 nas
funções sintáticas de sujeito, objeto e possessivos determinantes.

O que subjaz à aparente “uniformidade de uso” das formas de você?

A maioria dos falantes, oriundos ou não da cidade de SJC-SP, segundo os percentuais de uso,
variam as formas DE VOCÊ e DE TU. Entretanto o pronome você como sujeito é a forma
primeira da cidade e, por conseguinte, o seu uso é majoritário nessa função sintática. Esse uso é o
que subjaz a alta frequência em percentuais das formas DE VOCÊ (90%).

Uma possível interpretação dos fatos à luz de teorias sociocognitivas e funcionalistas é considerar
forças interacionais, projeções, processos de gramaticalização e experiências humanas
acumuladas na memória episódica, nos processos de aprendizagem e em modelos esquemáticos
etc. Desse modo, os falantes que usaram de maneira categórica as formas DE VOCÊ, oriundos
ou não da cidade em questão, empregaram a forma que lhes pareceu mais polida, mais adequada
no sentido de se adequar ao contexto situacional, considerando que você é a forma primeira (de
uso geral) da cidade de SJC-SP. Falantes oriundos de outros estados nordestinos, por exemplo,
são falantes do pronome tu16, mas mesmo assim preferiram empregar a forma você, única opção
para apontar o outro. Além disso, você é item móvel (livre), podendo ser utilizado em várias
outras posições sintáticas conforme já mencionado. Outro aspecto a salientar é que eu,
documentadora, fui apresentada a eles como estudante de graduação17, estabelecendo, dessa
maneira, “uma hierarquia de conhecimento” menos constrangedora que se eu me apresentasse

15 Para este momento da pesquisa, prefiro pensar que os falantes que preferiram usar categoricamente VOCÊ em
todas as funções sintáticas (sujeito, complemento e possessivos determinantes) fazem prática do que noto ser efeitos
de uso ou efeitos de estilo, ou seja, para se adaptarem à situação ESSDs empregaram a variante que lhes pareceu
mais polida, estilisticamente mais “educada” .
16 Alguns falantes nordestinos confidenciaram a mim que falam tu em suas relações familiares.
17 Eu me apresentei como estudante de faculdade, termo usado na cidade para a pessoa que está se graduando em
universidades situadas no município em questão. Usei o termo faculdade como variante mais comum de Curso
Superior e também por querer não me distanciar demais dos falantes populares com os quais conversei. (A depender
da concepção de mundo, um aluno de graduação terá sempre “mais sabedoria” que pessoas não escolarizadas).
Cursar faculdade para esses falantes já é situação que poucos deles alcançam em suas trajetórias de vida. Minimizei
assim certos constrangimentos. Passei essa orientação para as pessoas que marcavam as entrevistas para mim
(documentadora). Elas falavam para os entrevistados que uma aluna de faculdade iria conversar com eles para fazer
um trabalho.

36 entrevistados analisados
26 falantes oriundos da cidade ou imediações (72,22%);
10 são migrantes (27,77%);
Dos 10 migrantes:
06 falantes variaram as formas de você e de tu (60%);
04 falantes apresentaram uso categórico de você (40%);
Dos 26 nativos da cidade ou mediações:
17 falantes oriundos da cidade ou imediações apresentaram variação (65,38%);
09 falantes oriundos da cidade ou imediações não apresentaram uso variável, preferiram utilizar formas de você
(11,98%).

XVII CONGRESO INTERNACIONAL ASOCIACIÓN DE LINGÜÍSTICA Y FILOLOGÍA DE AMÉRICA LATINA (ALFAL 2014) 
 

João Pessoa - Paraíba, Brasil 
 

 #3405



como aluna de pós-graduação18. A documentadora em questão foi a força de maior
monitoramento para esses atores sociais com menor escolarização, produzindo, por conseguinte,
escolhas linguísticas entre os usuários do Português Popular. Como postula Moreno Fernández
(2012), a língua é um sistema adaptativo, complexo, dinâmico e, através da linguagem, falantes
constroem sua língua embasados no uso cumulativo de suas experiências. Os demais falantes,
oriundos ou não da cidade, variaram formas: você/sujeito com te e seu/sua~teu/tua, isto é, esse
padrão de uso pronominal faz parte de seu “modelo de contexto” e do seu “modelo de uso”
adequado à situação discursiva em andamento: ESSDs. Esse modelo esquemático e interpessoal
relacionado a pronomes [S+V+OB] e [S+V+POSS+ OB] associado às ESSDs lhes ofereceu mais
segurança e espontaneidade para falar sobre os temas abordados: saúde, educação, transporte,
baixos salários, relacionamentos familiares. Os resultados apontam que este padrão
aparentemente “mesclativo”19 entre as formas em questão é o mais frequente entre esses
populares “iguais linguísticos”, denominação dada por Rodrigues (1987) aos falantes que
possuem identidade social.

3.2.2 Por trás das generalidades estatísticas

Entretanto, os percentuais mudam ao separar esses usos pronominais por funções sintáticas,
exercidas em sequências discursivas maiores e observadas nas ESSDs. Seguem os percentuais de
uso relacionados às funções pronominais: sujeito, complemento (direto e indireto) e possessivos:

FUNÇÃO SINTÁTICA DAS FORMAS DE VOCÊ E DE TU
Função Sintática Formas DE VOCÊ Formas DE TU
Sujeito 690/697 99% 0,742 06/6961%   0,258
Objeto direto 10/49 20% 0,001 39/4979% 0,999
Objeto indireto 26/56 46% 0,005 30/5653% 0,995
Possessivo 45/50 90% 0,112 05/5010% 0,888
Total 771/85190% 80/8519%
TABELA:3 número de ocorrência, percentuais e peso relativo
(Log Likelihood=37,057 Significance: 0,018).

Os pesos relativos da tabela acima mostram que você/sujeito reina como grande especialista
nessa função. Item praticamente obrigatório e, por excelência, aponta o outro/receptor, obtendo o
peso relativo de 0,742 e a frequência de uso de 99%. Em contrapartida, os contextos de retenção
das formas DE TU foram as funções completivas e possessivas. Nas funções de sujeito,
complemento e possessivos o traço é obrigatoriamente [+animado]. As formas possessivas, por
sua vez, exibem particularidades, pois seu/sua~teu/tua se referem interlocutor [+an]. Já os traços
podem variar [+/- animado] em razão das noções de possuidor [+an] e coisa possuída [+/-an]
como em: teu livro; sua mãe, assim a interpretação semântico-discursiva de 2ª segunda também é
atribuída às formas possessivas em questão. Entretanto, nas ESSDs o traço [-animado] para a
coisa possuída mostrou-se mais recorrente quando o possessivo determinante foi ativado20.

18 Tenho a impressão que muitos desses falantes não saberiam o que é aluno de pós-graduação.
19 O termo “mesclativo” foi embasado nas discussões de Lopes e Cavalcante (2011) que tratam de mesclas
tratamentais. Já Lilian Ferrari (2011) e Abreu e Ferrari (2013) elaboram construções referencais ou estruturas
referenciais como mesclas conceptuais embasadas em Fauconnier e Turner (2002) entre outros cognitivistas como
Lakoff (1987) e Langacker (1987; 1991) que fundamentam suas discussões.
20 Nas ESSDs só houve ocorrências de possessivos determinantes.
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Na fala popular, o clítico te (direto) obteve o peso relativo de 0,999 e o percentual de uso de
79%; o te indireto obteve 0,995 e frequência de uso de 53%. O contexto sintático possessivo
obteve peso relativo de 0,888, embora o percentual de uso seja mais baixo, 10% apenas. Esses
valores revelam que você/sujeito impera como forma especializada para apontar o outro, já que é
também a forma primeira da cidade de SJC-SP e que é, praticamente, única opção para designar,
apontar, referir o ouvinte. Houve um estreitamento do leque de escolhas, os falantes preferiram o
uso do pronome você/sujeito. É preciso salientar que você mantém-se como forma livre, pois
preserva traços comportamentais de sua forma fonte Vossa Mercê (3ª pessoa – à mercê de Rei;
locução nominal que equivale a um substantivo ou adjetivo, exercendo as mesmas funções
gramaticais, segundo as gramáticas normativas). Assim você atua livremente em várias funções
sintáticas: você/sujeito (você vai); você/objeto direto (levo você); de você (gosto de você); pra
você/objeto indireto (comprei um livro pra você); com você/oblíquo (fui com você); de
você/possessivo (a xícara é de você), corroborando os casos de falantes que usaram formas DE
VOCÊ de maneira categórica. Isto quer dizer que esses falantes em especial são agentes
estilísticos por natureza, já que se adaptaram à língua local para serem partícipes identitários das
CP em questão. A mesma mobilidade acontece com os possessivos determinantes porque
acompanham substantivos, contudo somente a forma possessiva (isolada) não pode atuar como
sujeito, por exemplo, pois não é essa a sua função gramatical. Já a forma te também tem uso
especialista, mas como forma presa, pois atua dentro de restrição funcional, ou seja, ela só pode
atuar como complemento acusativo ou dativo com traço obrigatoriamente [+animado]. Atua
categoricamente na posição proclítica [te+V]. Como os processos de mudança são lentos e
paulatinos, esses resultados parciais podem estar indicando possíveis pistas das próximas
invasões do pronome você no terreno sintático do português popular falado: o contexto
completivo acusativo e dativo (verbos transitivo direto e bitransitivo), levando em consideração
os falantes categóricos que usaram formas DE VOCÊ tanto na função de sujeito quanto em
outras funções sintáticas.

Outro ponto a ressaltar é que esses resultados, embora prévios, indicam que o falante popular usa
esses pronomes com o seguinte modelo combinatório em uso: você/sujeito com te (complemento)
e seu/sua~teu/tua (possessivos), levando em consideração os valores do pesos relativos. Se o
falante popular não tem em modelos escritos sua representação de língua e está longe de bancos
escolares há tempos, considerando que dos 36 falantes entrevistados, 80,5% possuem somente o
Ensino Fundamental completo e incompleto e 19,4% apenas dizem possuir o Ensino Médio
(alguns com cursos técnicos e 1 falante apenas entrou no Curso Superior em Economia, mas não
seguiu adiante), não há entre eles reflexão suficiente sobre processos migratórios de 3ª pessoa
para a segunda.21 Para esses populares as formas existentes são você (sujeito) como forma
majoritária em uso, percebida e prestigiada para tratar o outro/receptor, independente de
hierarquia social e faixa etária, o completivo te na função objetiva (acusativa e dativa), e os
possessivos seu/sua~teu/tua para as relações de posse. Esses valores estatísticos sugerem que “o
modelo de contexto” e “o modelo pronominal em uso”, diante da interpretação intersubjetiva e
situacional de entrevistas, dispõe somente dessas formas dêiticas para apontar o outro e isto quer
dizer que é natural falar você/sujeito com te e seu~teu, pois essas formas em questão possuem

21 Ultimamente tenho conversado com vestibulandos populares falantes de formas DE VOCÊ/sujeito. Segundo o
grupo de estudantes, eles também não percebem que “mesclam pronomes” você/sujeito com te~você/ te~pra você/
seu/sua~teu/tua. Por vestibulandos populares entendo que seus pais não possuem Curso Superior ou só um dos pais
possuem algum curso de graduação. Isto quer dizer na família há poucos indivíduos que frequentaram universidades.
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traços semânticos de segunda pessoa do singular conforme já mencionado, ou seja, esses falantes,
na realidade, não praticam nenhuma “mistura pronominal” pelo contrário praticam formas que
possuem os mesmos traços semânticos que apontam para outro, pois são dêiticos por natureza.

As relações entre palavras no desenvolver de conversas promovem o aparecimento de estruturas
transitivas nas quais esquematicamente ocorrem sujeito, verbo, objeto (direto e indireto) e
determinantes como os possessivos (seu/sua~teu/tua). O PB tem o padrão sujeito+verbo+objeto
[SVO] estabelecido como sequência de palavras (Pezatti 2009). Dentro desse contexto
esquemático, padrões transitivos direto [S+V+OD] e indireto [S+V+OI] e bitransitivo
[S+V+OD+OI] também se estabelecem na língua marcando a sequência de palavras como
perspectiva ou tomada de decisão em relação aos termos/argumentos projetados de maneira
hierárquica pelos falantes [S>V>OD>OI]22. O complemento, por sua vez, é argumento interno do
verbo e o sujeito argumento externo ao verbo. Assim, como argumento externo é uso majoritário,
o pronome você, forma gramaticalizada e especializada como sujeito na atual sincronia, obteve
99% frequência de uso. Nesse sentido, falantes não nativos da cidade em questão ainda têm
escolhas pronominais que poderão fazer (você e tu/sujeito como formas tratamentais), falantes
nativos não possuem essa alternativa, pois a forma que se estabeleceu como primeira na cidade
foi o pronome você. Em contrapartida, os complementos te são itens fixos por causa de sua
restrição funcional como já dito, o mesmo acontece com os possessivos determinantes. Logo, a
estrutura ou modelo combinatório pronominal no Português Popular na cidade em questão é
você/sujeito com te seu/sua~teu/tua, pois esse é o padrão sociolinguístico comportamental dos
falantes em questão ou o seu modelo interpessoal de uso.

3.3 A variação quanto à disposição de interlocutores e o condicionamento do frame ou da
moldura discursiva

O contexto de interlocução dos eventos de fala de que participaram os interlocutores foi com um,
dois ou mais “iguais linguísticos”, além da documentadora, considerando como espectadores
alguns colegas de trabalho que não fizeram parte da cena interlocutiva, mas estavam presentes
nas conversas, fornecendo “o tom colaborativo” para os interactantes. O aspecto colaborativo
entre “iguais linguísticos” foi pensado da seguinte maneira: nas ocasiões das entrevistas, como
eu as coletei em intervalos de almoço, de lanches, durante férias escolares, nem sempre as
entrevistas isolaram os partícipes dialogais; colegas de trabalho por curiosidade ou
entretenimento assistiam à interação entre “os iguais linguísticos” e a documentadora, conforme
o esquema representado a seguir, embasado em Moreno Fernández (2012):

22 Nos falares coletados, eu só encontrei duas estruturas verbais: a transitiva direta [S+V+OD] e [S+V+OD+OI] que
continham te pré-verbal. Não encontrei estruturas transitivas indiretas [S+V+OI]. Como na cidade em questão não há
uso de itens como contigo, ti, você é de uso categórico nesses contextos como, por exemplo: “eu gosto de você”;
“vou com você”, e, por conseguinte, essas estruturas não fizeram parte da presente análise.
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Composição de uma das cenas interlocutivas
das Entrevistas Sociolinguísticas Semidirigidas (ESSDs)

Documentadora

Quadro: disposição dos interlocutores nas ESSDs
O quadro acima representa a cena interlocutiva (ou moldura enunciativa) em que, além da
documentadora, faziam parte os entrevistados e espectadores (“iguais linguísticos”) que assistiam
à cena. As setas projetadas a partir dos círculos indicam os olhares dos interactantes dispostos
face a face (ou a direção da percepção de cada um dos falantes). Já o círculo em destaque em
todos os envolvidos na cena interlocutiva, incluvive naqueles que a assistiam, representa o campo
de observação de todos os participantes. O retângulo pontilhado representa o material de apoio da
documentadora que compunha o cenário interlocutivo. Assim, ao analisar mais pontualmente as
escolhas desses pronomes na distribuição de mais de um partícipe na cena interlocutiva, os pesos
relativos indicam que quando há mudança de frame ou moldura discursiva há mudança no uso
pronominal relacionando à segunda pessoa do singular. Segue a tabela com os percentuais e
pesos relativos:

O FRAME E O ASPECTO COLABORATIVO ENTRE IGUAIS LINGUÍSTICOS
Presença e ausência de pares linguística formas DE VOCÊ

n° de ocorrência
% P.R.

formas DE TU
n° de ocorrência

%      P.R.
Individual 33/40 81% 0,363 07/40 17% 0,637
2 entrevistados e “iguais linguísticos”
ausentes

426/453 94% 0,659 27/453 05% 0,341

3 entrevistados e presença de “iguais
linguísticos”

84/88 95% 0,421 04/88 04% 0,579

2 entrevistados e presença de “iguais
linguísticos”

151/180 83% 0,120 29/180 16% 0,880

4 entrevistados e presença de “iguais
linguísticos”

30/42 71% 0,049 12/28 28% 0,951

4 entrevistados e “iguais linguísticos”
ausentes

47/48 97% 0,993 01/48 02% 0,007

TOTAL 771/851 90% 80/851 09%
TABELA 4: número de ocorrências, frequências de uso e peso relativo em relação à ao frame e ao aspecto colaborativo entre os
partícipes da interação (Log Likelihood=37,057 Significance: 0,018).

Apesar de os resultados gerais indicarem pouca produção de formas DE TU em termos
percentuais (9%), os pesos relativos associados à presença colaborativa entre “iguais
linguísticos” sugerem que, mesmo estando esses falantes populares diante de uma
documentadora desconhecida e algumas dessas entrevistas terem sido colhidas em ambientes
mais formais como Universidade, escola [+formal] e empresa [+/-formal], os falantes, ao terem a
colaboração de outros colegas de trabalho (ouvintes apenas), tendem a utilizar formas DE TU.
Dos seis subfatores, 03 propiciam a realização de formas DE TU, levando em consideração a

“iguais linguísticos” que assistiam à cena
Enquadre da cena interlocutiva

Entrevistados Entrevistados Entrevistados

Salas de aula, calçadas, jardins – ambientes nos
quais as ESSDs ocorreram.

Material de apoio
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presença de outros pares comuns no ambiente de coleta de dados, apenas dois subfatores
propiciaram a realização de formas DE VOCÊ. Salientando que nesses ambientes nos quais as
formas DE VOCÊ apareceram não havia a presença de outros espectadores. Curiosamente,
quando havia somente a presença de um interlocutor junto da documentadora, as formas DE TU
também foram significativamente utilizadas (P.R. 0.63), indicando envolvimento do entrevistado
nos temas conversacionais e “um sentir-se à vontade” diante de alguém “não igual linguístico” –
estudante de graduação.

Além disso, “o modelo de contexto” (ESSDs) não propiciou mudanças no sentido de variar
gêneros discursivos, “a situação (inter)subjetiva interpretada” foi sempre a mesma: ESSDs
diferenciando-se apenas o número de entrevistados, isto é, a mudança de cenário ocorreu pela
distribuição natural de partícipes dialogais, já que estavam em horários de folga de trabalho.
Assim, um, dois, três ou mais participantes compuseram as cenas interlocutivas associadas,
muitas vezes, à presença de “iguais linguísticos” não partícipes das entrevistas e que motivaram
a produção de formas DE TU.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esses resultados, embora prévios, apontam para a alta frequência de uso das formas DE VOCÊ
(90%), ainda que na léxico-gramática ou na sociogramática do falante popular de SJC-SP
convivam formas DE TU (09%). De maneira natural você e tu encontram espaço para serem
utilizados por parte da população, nem toda oriunda da cidade em questão, refletindo assim a real
convivência entre as pessoas que ajudam a constituir uma cidade ou comunidade social. Entre
esses populares, não há modelos de escrita como referência para serem suportes de seus falares
cotidianos, apesar de muitos frequentarem cultos religiosos e participarem de variadas reuniões
entre outras situações que compõem suas respectivas redes sociais. No córpus até agora analisado
não foram encontrados produções de o/a, lhe, clíticos, que referem tanto à terceira quanto à
segunda pessoa. Também não foram encontradas produções oblíquas como: pra ti, contigo. Os
dados até agora explorados foram os conjuntos variáveis DE VOCÊ e DE TU.

Sob enfoque funcionalista, essas formas pronominais passam atualmente por processos de
gramaticalização em curso no sentido de serem especialistas nas funções que exercem. O clítico
te que obteve pesos relativos altos é contexto de retenção das formas DE TU e talvez último
reduto no qual esta forma ainda viva, sendo, possivelmente, em amostras de fala futuras
substituída por você (completivo). Você/sujeito atua como forma majoritária e especialista nessa
função como mostraram os resultados, apesar de poder atuar em outras posições sintáticas como
oblíqua, completiva, possessiva, persistindo, por sua vez, aspectos nominais ou substantivos (3ª
pessoa). Da mesma maneira, os possessivos determinantes seu~sua/teu~tua possuem essa
peculiaridade móvel, mas por acompanharem substantivos (seu livro caiu; você comprou teu
celular?). Assim na função de sujeito, você é a forma mais frequente, já entre os complementos
acusativo [S+V+OD] e dativo [S+V+OD+OI] te é que figura como forma exclusiva para exercer
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essa função, mostrando um processo de gramaticalização em curso23. Seu/sua como possessivos
determinantes também foram formas mais utilizadas em detrimento dos possessivos teu/tua no
que se refere à frequência de uso, embora teu/tua seja ambiente de restrição das formas DE TU,
conforme o valor elevado do peso relativo. A combinação entre formas DE VOCÊ e DE TU aqui
analisadas, são, na verdade, únicos itens disponíveis na léxico-gramática do falante popular e,
dessa maneira, constituem um modelo interpessoal natural de escolhas pronominais. Já que
escolhas ocorrem dentro desse modelo de interação popular, as formas em questão podem ser
consideradas variantes estilísticas, pois há a possibilidade de o falante utilizar somente formas
DE VOCÊ como maneira categórica para apontar o outro em outras funções sintáticas. Os
falantes da atualidade em SJC-SP não possuem outras alternativas para apontar o outro no sentido
tratamental da questão conforme acontecia em sincronias passadas (Lopes 2006; Lopes e
Cavalcate 2011; Oliveira e Souza 2013), exceto os falantes não oriundos da cidade, mas eles têm
consciência de praticar o tu em ambientes íntimos e familiares, preferindo utilizar o pronome
você para se adequarem à situação e garantir, dessa maneira, pertencimento ao grupo:
comunidade de prática identificada como baixa renda.

A premissa cognitiva de que as pressões do uso constroem a estrutura linguística, postulada por
Halliday e Matthiessen (1999), embasou a interpretação de ações humanas mais colaborativas
entre os participantes dialogais em questão. Por conseguinte, a noção de frame como sendo um
esquema fixo ou imagem fixa, segundo Goffman (2012b), enquadrou esses atores sociais na
medida que conversas foram estabelecidas por números de partícipes dialogais e espectadores.
Assim, condições de uso, geralmente, pressionam a língua, inerentemente variável e sujeita a
mudanças. Esses falares são construídos cotidianamente em ambientes de trabalho – relações
institucionais, grupais e interpessoais – já que os falantes aqui analisados passam 8 horas diárias
nesses locais construindo sua língua popular em comunidades de prática. Experiências humanas,
segundo Dijk (2012), são cumulativas, servem para tornar “modelos de uso” mais dinâmicos,
atualizados e adaptativos conforme a interpretação da situação feita por esses falantes. Por isso,
“modelos de contexto” estão embasados em experiências humanas, já “as situações” são sempre
uma interpretação dos modelos de contextos. As reuniões sociolinguísticas ou as Entrevistas
Sociolinguísticas Semidirigidas (ESSDs), embasada nas Entrevistas Sociolinguísticas Labovianas
e em orietações sociocognitivas de Moreno Fernández (2012), construíram diálogos com um ou
mais interlocutores, proporcionando, por sua vez, dados relacionados à segunda pessoa do
singular, difíceis para serem coletados pela característica dêitica e intersubjetiva que possuem.
Além disso, essa distribuição de mais de um interlocutor indica que no desenvolver do cotidiano
conversas, nesses moldes, são práticas frequentes, inclusive com presença de espectadores
“iguais linguísticos”. Esses falantes populares são trabalhadores braçais que, por sua vez, foram
categorizados por sexo, três faixas etárias, nível escolar (fundamental e médio) e origem
conforme orienta a metodologia laboviana (Labov [1972 2008]). Eles fazem parte da real matriz

23 Segundo Lopes, Souza e Oliveira (2013), o clítico te é uma afixação no Português Brasileiro, um processo de
Gramaticalização que favoreceu a uma automação da estrutura como marca de segunda pessoa do singular. Esse
deslocamento do te seria um continuum de gramaticalização (de categoria dos clíticos passa para afixo –
decategorização). Além disso, esse processo de gramaticalização em curso pode levar a sua opacidade semântica,
gerando construções de redobro como em “eu te falei pra você”. Ainda não tenho subsídios para afirmar que o clítico
te seria uma construção de automação e que construções de redobro são geradas em razão de opacidade, penso que
essas construções “eu nem te vi você atrás de mim, moça” (dado colhido em um dos parques de São José dos
Campos –SP) estejam em fase de transição, ou seja, o falante ainda não “sabe” se produz só te ou só você, prefere
produzir as duas formas para não restar dúvidas quanto à referência: o receptor/interlocutor, além disso, o falante
adota essa construção reduplicada de pronomes como hipercorreção ou insegurança linguística.
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sociolinguística do país na atualidade, e, desse modo, ainda representam grande parte da maioria
de brasileiros que, desde a época do Brasil-Colônia, povoaram províncias e áreas rurais; mais
tarde correntes migratórias (portugueses, japoneses, italianos, alemães invadiram grandes
metrópoles brasileiras (Mattos e Silva 2004a) e, por conseguinte, migrantes de várias partes do
Brasil (Rodrigues 1987) também invadiram cenários metropolitanos nas décadas de 1940 e 1950
motivados pela industrialização e a procura de melhores condições de vida, constituindo assim ‘o
mosaico multilíngue brasileiro’ entre variantes populares e cultas (Mattos e Silva 2004b).

Cabe, ainda, considerar três aspectos relevantes: a) as formas DE VOCÊ e DE TU “em
competição” não atuam como “mistura pronominal”, pois possuem os mesmos traços semânticos
de segunda pessoa do singular e b) essas formas “em competição” na maioria dos indivíduos e
formas categóricas DE VOCÊ foram consideradas variáveis estilísticas porque revelam
adaptação à situação discursiva em andamento. Portanto, esses falares populares em São José dos
Campos-SP caracterizam, na verdade, “uma aparente mistura pronominal” que compõem o
modelo interpessoal de comunicação da variedade de língua popular em uso na atual sincronia do
PB, pois traços de segunda pessoa estão em todas as formas aqui analisadas. Isto quer dizer que
elas apontam para o receptor/ouvinte, dêitico por excelência, não existindo, por conseguinte,
“mistura pronominal”.
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