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RESUMO 

Este trabalho fundamenta-se nos pressupostos teóricos-metodológicos da Teoria da 

Variação, seguindo os preceitos de Heinrich; Labov; Herzog, 2006 [1968]), Labov (2008 

[1972]), entre outros. O objetivo do presente estudo é descrever e analisar a variação dos 

pronomes de segunda pessoa do singular (tu e você) no falar ressaquinhense, identificando os 

fatores linguísticos e extralinguístico que influenciam o uso de uma ou outra forma pronominal. 

A amostra é constituída de 24 entrevistas e estratificada em função da área geográfica (zona 

urbana e zona rural); faixa etária (20 a 35 anos, 36 a 50 anos e 50 anos ou mais) e sexo (feminino 

e masculino). Os dados gerais indicaram a predominância de você sobre o tu em Ressaquinha 

(MG). O programa GoldVarb X selecionou 4 fatores que favorecem o uso de tu, na seguinte 

ordem de relevância: tipo de referência (específica); contexto sintático (sujeito); tipo de 

discurso (direto); faixa etária (19 a 35 anos). Outras variáveis, tais como contexto frasal, sexo 

e área geográfica não foram selecionadas pelo programa, mas demonstrou que o pronome tu no 

falar ressaquinhense é mais recorrente nas frases interrogativas, nas falas masculinas e na zona 

urbana, respectivamente. 

  

PALAVRAS-CHAVE: Teoria Variacionista. Pronomes tu  e você. Variedade Linguística 

Mineira. Falar de Ressaquinha (MG). 
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ABSTRACT 

 

This paper is based on the theoretical and methodological assumptions of Theory of Variation, 

following the precepts of Weinreich; Labov; Herzog, 2006 [1968]), Labov (2008 [1972]), 

among others. The purpose of this study is to describe and analyze the variation of the second-

person singular pronouns (“tu” and “você”) in the speech of the residents of the town of 

Ressaquinha, identifying the linguistic and extralinguistic factors that influence the use of one 

or another pronominal form. The sample consists of 24 interviews and it was stratified 

according to the geographical area (urban and rural areas); age group (20 to 35 years, 36 to 50 

years and 50 years or more) and sex (female and male). The data showed a predominance of 

“você” over “tu” in Ressaquinha (MG). The software GoldVarb X selected four factors that 

favor the use of “tu”, in the following order of relevance: reference type (specific); syntactic 

context (subject); type of speech (direct); age group (19 to 35 years). The software did not select 

other variables, such as context, sex, and geographical area, but it indicated that the pronoun 

“tu” in the speech of the inhabitants of Ressaquinha is more recurrent in interrogative sentences, 

in male speech, and in the urban area, respectively. 

 

 

 

KEYWORDS: Variationist theory. Pronouns tu and você. Variety Linguistics Mineira. TalKing 

of Ressaquinha (MG) 
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

A presente pesquisa tem como finalidade investigar a variação das formas pronominais 

de segunda pessoa do singular (tu e você) no falar mineiro de Ressaquinha (MG). A escolha por 

essa cidade deu-se por meio da descoberta do uso frequente do pronome tu pelos falantes 

ressaquinhenses e, principalmente, por ser em Minas Gerais, Estado em que, conforme 

destacam Scherre et al. (2015, p.143), há uma predominância do subsistema “só você” e, ainda, 

surpreendentemente, o subsistema “você/tu sem concordância”, na cidade de São João da 

Ponte (MG), que tem como fonte o estudo de Mota (2008). 

O trabalho de Mota (2008) possivelmente é único, até então, que registrou o uso do 

pronome tu na fala mineira. No entanto, com base no contato com a comunidade de 

Ressaquinha, pôde-se constatar não somente a presença da forma tu, como também sua 

alternância com os pronomes você, ocê e cê. Tal fenômeno linguístico, torna-se um fato 

revelador em Minas Gerais e traz evidências de que o tu pode estar se expandindo na fala 

mineira.  

As formas pronominais de segunda pessoa do singular características do falar de 

Ressaquinha — tu, você, ocê e cê — são encontradas em diferentes faixas etárias e em ambos 

os sexos, sendo empregadas por falantes da zona rural e zona urbana. Tendo em vista essas 

observações, partiu-se para elaboração de um projeto de pesquisa com propósito de investigar 

o fenômeno de variação pronominal na comunidade ressaquinhense. 

Este estudo tem como aporte teórico a Sociolinguística e se fundamenta nos 

pressupostos teóricos-metodológicos da Teoria Variacionista, seguindo os preceitos de 

Heinrich, Herzog e Labov (2006 [1968]), Labov (2008 [1972]), entre outros. Para execução 

deste trabalho, inicialmente, fez-se o levantamento dos dados por meio de entrevistas, que 

foram guiadas por um roteiro de perguntas e por falas espontâneas dos moradores residentes de 

Ressaquinha por 10 anos ou mais.  
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Para análise do fenômeno variável, consideraram-se dois pronomes (tu e você). Vale 

ressaltar que todas as formas você, ocê e cê foram acopladas, formando uma única variante — 

você. Todos os dados referentes aos pronomes em estudos foram catalogados, considerando-se 

as variáveis sociais (faixa etária, sexo, e área geográfica) e as variáveis linguísticas (tipo de 

referente, tipo de discurso, contexto sintático e contexto frasal), e, posteriormente, submetidos 

ao programa computacional GoldVarb X, que gerou resultados significativos para o 

entendimento do fenômeno de variação em Ressaquinha (MG). 

Para orientar a execução deste trabalho, foram consideradas as seguintes hipóteses: 

a) Conjectura-se que o você é mais usado que a forma tu em Ressaquinha (MG), 

seguindo a tendência da região Sudeste indicada nos estudos de Modesto (2006), em Santos 

(SP); Mota (2008), em São João da Ponte (MG) e Lopes et al. (2009) e Santos (2012), no Rio 

de Janeiro (RJ). Tais trabalhos apontam a predominância do você sobre o pronome tu;  

b) O discurso relatado favorece o emprego do pronome tu no falar ressaquinhense. 

Tal hipótese se fundamenta no estudo de Mota (2008), que também foi realizado no Estado 

mineiro e demonstrou que o discurso relatado é o que mais favorece o uso de tu na cidade de 

São João da Ponte; 

c) O emprego de tu em Ressaquinha (MG) tem índices maiores no sexo masculino, 

fortalecendo a tendência da Região Sudeste, mais precisamente, os resultados encontrados por 

Santos (2012) e Lopes et al. (2009), no Rio de Janeiro (RJ), que apontaram as falas dos homens 

como favorecedoras ao uso de tu em tal localidade. 

Para esta pesquisa, traçou-se 3 objetivos específicos, a saber: 

a) Averiguar em que medida ocorre a alternância pronominal de segunda pessoa 

do singular no falar ressaquinhense; 

b) Identificar quais os fatores linguísticos que favorece o emprego de tu e você em 

Ressaquinha (MG); 
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c) Identificar quais os fatores extralinguísticos que favorece o uso de tu e você em 

Ressaquinha (MG). 

Este trabalho encontra-se divido em quatro capítulos. No primeiro, Fundamentação 

Teórica, apresenta-se a Teoria da Variação, aporte teórico deste estudo e, em seguida, são 

descritas as formas pronominais tu e você e os usos desses pronomes nas regiões brasileiras. 

No segundo capítulo, Fundamentos Metodológicos, abordam-se os processos da constituição 

da amostra e os procedimentos para análise do fenômeno linguístico em estudo. No terceiro 

capítulo apresentam-se a descrição e análise dos resultados, comparando os dados encontrados 

com demais pesquisas realizadas nas regiões brasileira. E, finalmente, no capítulo quatro, 

expõem-se as considerações finais, tendo como base os resultados encontrados neste estudo.  
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1. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Este capítulo apresenta a fundamentação teórica que norteia este trabalho, estabelecendo 

alguns tópicos que fazem referência ao fenômeno de variação estudado: a alternância tu e você. 

A princípio, na subseção 1.1, descreve-se a Teoria Variacionista, que é o aporte teórico-

metodológico assumido neste presente estudo. Posteriormente, na subseção 1.2, apresenta-se o 

quadro pronominal brasileiro sob a perspectiva das gramáticas normativas e de usos. Em 

seguida, na subseção 1.3, aborda-se uma síntese de alguns dos principais resultados de 

pesquisas sincrônicas que investigaram os pronomes de segunda pessoa em diversas regiões do 

Brasil. 

1.1.  A Teoria Variacionista 

Na tradição estruturalista, Saussure, considerado o pai da Linguística Moderna, tinha 

como foco de estudo a língua (“langue”) e sua estrutura abstrata. Segundo o teórico, a língua é 

um objeto homogêneo, fruto da convenção social, “ela é a parte social da linguagem, exterior 

ao indivíduo, que, por si só, não pode nem criá-la nem modificá-la; ela não existe senão em 

virtude duma espécie de contrato estabelecido entre os membros da comunidade”. 

(SAUSSURE, 2006[1916], p. 22).  

Dando continuidade à descrição da língua, Saussure considera-a como um objeto que 

pode ser sincronicamente analisado e estudado separadamente da fala. Esta última, segundo o 

linguista, não entra nos estudos, “o lado executivo fica de fora, pois a sua execução jamais é 

feita pela massa; é sempre individual e dela o indivíduo é sempre senhor” (SAUSSURE, 

2006[1916], p. 21). Além do caráter individual, o autor descreve a fala como termo acessório, 

que não consiste em uma função do falante e sim um produto registrado passivelmente pelo 

indivíduo. 

Tendo em vista esses aspectos, Saussure descreve a língua como um sistema que 

conhece apenas a sua ordem própria, sendo as mudanças do sistema linguísticos provenientes 
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do que é interno à língua. Essa visão intrassistêmica proposta pelo autor parece limitar o 

entendimento da língua em sua totalidade, por tão somente desvincular os fatores externos 

atuantes no sistema linguístico. Diante disso, os pressupostos teóricos expostos delimitados por 

Saussure foram confrontados por vários linguistas.  

Meillet, considerado um dos discípulos do autor supracitado, insistiu em vários textos 

o caráter social da língua, buscando explicar os fenômenos linguísticos por meio dos fatores 

históricos e sociais. Ao fazer uma resenha sobre o Curso de Linguística Geral, Meillet entra em 

conflito com algumas descrições de Saussure, contestando que a variação linguística não deve 

ser separada das condições externas de que ela depende. Segundo o teórico, dessa forma, tal 

fenômeno seria privado de sua realidade e reduzido à uma “abstração que é necessariamente 

inexplicável” (MEILLET, apud CALVET, 2002, p. 14).  

Em seus escritos, Meillet mostra sua contradição com a dicotomia Saussuriana 

sincronia/diacronia.  A respeito disso, Calvet explica tal incompatibilidade:  

Contradição porque a afirmação do caráter social da língua que se verifica em toda a 

obra de Meillet implica ao mesmo tempo a convergência de uma abordagem interna 

e de uma abordagem externa dos fatos da língua e de uma abordagem sincrônica e 

diacrônica desses mesmos fatos. (CALVET 2002, p.15) 

Desta forma, Meillet distinguia-se da oposição linguística interna e linguística externa 

de Saussure, associando-as e considerando ser relevante tanto a sincronia quanto diacronia. Para 

Meillet, há divergência entre o fato social e o sistema que tudo contém, segundo o teórico, “não 

se chega a compreender os fatos da língua sem fazer referência à diacronia. ” (Cf. CALVET, 

2002, p.15). 

 Meillet1 explica que, por ser a língua um fato social, a linguística é uma ciência social. 

O teórico ainda destaca a “mudança social” como elemento único variável para dar conta da 

                                                           
1 Antoine Meillet, “L’État actuel des études de linguistique générale”, aula inaugural no Collége de France, 13 de 

fevereiro de 1906, retomado em Linguistique historique et linguistique générale, Paris Champion, 1921. Citado 

por Calvet (2002, p.16) na reedição de 1965, p.17. 
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variação linguística. Com essa concepção, Meillet se aproxima dos pressupostos linguísticos 

que foram estabelecidos, mais tarde, por Labov, o precursor da Sociolinguística. 

Foi na década de 60 que a Sociolinguística ganhou destaque. Em 1964, Bright reuniu 

25 pesquisadores em Los Angeles para uma conferência temática sobre a Sociolinguística. O 

teórico foi encarregado da publicação das atas. Ao falar dessa linha de pesquisa, o autor 

acreditava não ser tão fácil defini-la precisamente, mas esclarece que “uma das maiores tarefas 

da sociolinguística é mostrar que a variação ou a diversidade não é livre, mas que é correlata às 

diferenças sociais.” (BRIGHT (1966, p.11)  

As abordagens sobre a sociolinguística descritas por Bright, Meillet, entres outros, 

deixaram algumas lacunas que precisavam ser preenchidas. As definições sobre a 

sociolinguística começaram a se destacar a partir das pesquisas sistemáticas de Labov. O autor 

comenta a ausência do caráter social nos estudos linguísticos realizados, até então, fazendo a 

seguinte observação: 

Por esta razão, a Escola de Genebra saussuriana é frequentemente mencionada como 

a escola “social” da linguística. (...) No entanto, de modo bastante curioso, os 

linguistas que trabalham dentro da tradição saussuriana (e isso inclui a grande maioria) 

não levam em conta de modo nenhum a vida social: trabalham com um ou dois 

informantes em seus escritórios, ou examinam seu próprio conhecimento de langue. 

Além disso, insistem em que as explicações dos fatos linguísticos sejam derivadas de 

outros fatos linguísticos, não de quaisquer dados “externos” sobre o comportamento 

social. (LABOV [1972] 2008, p. 217) 

 

Dessa forma, o referido autor critica os ideais saussurianos e outros teóricos que 

desconsideravam os fatores sociais ou fatores externos à língua como relevantes para explicação 

da variação e mudança linguística. Segundo Heinrich, Labov e Herzog ([1968] 2006, p. 123), 

“A estrutura linguística mutante está ela mesma encaixada no contexto mais amplo da 

comunidade de fala, de tal modo que variações sociais e geográficas são elementos intrínsecos 

da estrutura”. Diante do exposto, fica claro que a língua não pode ser estudada fora de seu 

contexto social, devido às pressões externas que atuam sobre ela.  
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Esses pressupostos romperam com as ideias dominantes do século XX de que a língua 

era um sistema homogêneo, estático, uniforme, sem variações, postulando que a 

heterogeneidade e a variabilidade são características inerentes ao sistema linguístico. 

 É diante desses aspectos teóricos que a Sociolinguística ganha forças, tendo como 

uma das modalidades de pesquisas os estudos voltados para análise de usos naturais e 

espontâneos da linguagem, a língua falada, que segundo Tarallo (1986, p. 19)   

é o veículo linguístico de comunicação usado em situações naturais de interação 

social, do tipo comunicação face a face. É a língua que usamos em nossos lares ao 

interagir com os demais membros de nossas famílias. É a língua usada nos botequins, 

clubes, parques, rodas de amigos; nos corredores e pátios das escolas, longe da tutela 

dos professores. É a língua falada entre amigos, inimigos, amantes e apaixonados. 

 

Interessa, pois, à Sociolinguística, interpretar o comportamento linguístico por meio 

de observação da fala e das regras sociais próprias de cada sociedade. Dessa forma, Labov 

demonstrou, em seus estudos, que os fenômenos variáveis na língua são passíveis de descrições 

e interpretações. Na estratificação social do (r) nas lojas departamentos na cidade de Nova 

York, Labov ([1972] 2008, p. 70) busca compreender as variações fonológicas surgidas a partir 

da consoante (r) em posição pós-vocálica, observando três lojas de departamento da cidade de 

Nova York. Os estabelecimentos escolhidos por Labov, para o referido estudo, apresentam 

algumas diferenciações no que se refere aos preços, aos clientes e à localização. Dessa forma, 

o teórico caracterizou cada loja com seu respectivo status, a saber: Saks Fifth Avenue (Status 

superior); Macy’s (Status médio) e S. Klain (Status inferior).  

 O método utilizado por Labov em suas entrevistas, nesse trabalho específico, consistiu 

em perguntas sobre um departamento que ficava no quarto andar do prédio. Dessa maneira, o 

entrevistador se aproximava das pessoas e as perguntava “por favor, onde ficam os sapatos 

femininos?”, a resposta geralmente era: ‘Fourth floor’ (‘Quarto andar’) LABOV ([1972] 2008, 

p. 70). As entrevistas eram realizadas anonimamente sem esclarecer para o entrevistado que se 

tratava de uma pesquisa. 



 
 

21 
 

Conforme descrito por Labov ([1972] 2008, p. 70), o teórico considerou como 

variáveis independentes, a loja; o andar da loja; a idade (estimada em unidades de cinco anos); 

cargo (encarregado[a] de seção, vendedor[a], caixa, repositor[a]); raça e sotaque estrangeiro 

ou regional. E como variável dependente o uso de (r) em quatro ocorrências, tais como: casual 

(fourth floor) e enfático (fourth floor). Todavia foram anotados os demais usos de (r) pelos 

falantes, bem como as ocorrências de africadas ou oclusivas para consoantes em momento final 

da palavra fourth, atentando-se às variantes não padrão de (th) utilizadas pelos falantes. 

Quanto aos resultados, em termos numéricos, foram encontradas 68 ocorrências na 

Sacks, 125 na Macy’s e 71 na Klein. Os falantes foram classificados em grupos distintos de (r-

1) estratificados por fatores extralinguísticos. Labov (2008 [1972]) observou uma diferença 

considerável entre as lojas Macy’s e Klein, mas entre a Sacks e Macy’s não houve grande 

diferenciação, indicando uma proximidade na pronúncia do (r) final entre os funcionários, 

indiciando que a pronuncia do r é uma norma que os trabalhadores da Macy’s querem alcançar.  

O estudo indicou que a fala pode se modificar pelo efeito das variáveis independentes 

e que alguns grupos da população podem evidenciar a marcação ou não da pronúncia do r. O 

autor não enfatizou, categoricamente, que este é melhor modelo de pesquisa Sociolinguística, 

mas, em seus escritos, deixa claro que a influência dos fatores sociais na língua é realmente 

considerável e que não poderia ser ignorada como era feito em alguns estudos até então. Além 

disso, as pesquisas realizadas por Labov evidenciaram que a variação, inerente ao sistema 

linguístico, pode ser descrita sistematicamente, sendo o método quantitativo considerado como 

a forma mais adequada para depreender esse tipo de análise. 

Quando se fala em variação linguística é preciso esclarecer que as formas de variação 

existentes recebem o nome de variantes linguísticas, que são diversas maneiras de se dizer a 

mesma coisa “em um mesmo contexto, e com o mesmo valor de verdade. A um conjunto de 

variantes dá-se o nome de variável linguística”. (TARALLO ,1986, p. 8). 
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Pode-se exemplificar esses conceitos com base no trecho a seguir, que faz parte da 

amostra da presente pesquisa. 

[1] [...] Muita gente se esconde atrás do álcool do cigarro... né? ... das drogas...eu vou 

te falar... difícil... é difícil... porque... são mesma coisa cê... ah você arruma um 

namorado... a tua mãe e teu pai fala assim... não esse cara eu não quero... esse cara eu 

não fui cara dele e babá babá... fala mil vezes pra você mas você fica com ele... não 

adianta né... por fora não adianta nada... É... entendeu? agora... eu já deparei com muita 

gente... muita gente muita gente que parou de beber... eu frequentava encontro de 

casais de São Paulo... entendeu? e a partir da hora que cê ouve um lado e ouve o outro 

entendeu? cê tem uma noção... UHUM... então eu chegava e pegava os dois juntos... 

falava... coisas da vida entendeu? que se ocê olhava assim... eles falava amor não 

vamos separar não... que agora que nós estamos aprendendo a viver depois dessa 

conversa... É... entendeu? mas são umas conversa que eu tenho que diante da pessoa 

pra mim explicar o... porque não adianta nada... cara... a melhor coisa que tem da vida 

é tu ter uma família junto de ti... a separação é o pior inferno que tem[...] (HR2) 

 

O trecho2 citado exemplifica o fenômeno de variação linguística. Conforme já relatado 

anteriormente, este estudo analisa a variação entre as formas tu/você e, diante do exposto, fica 

claro que o falante HR2 alterna o uso dos pronomes, ou seja, ora usa o tu, ora usa o você, ocê 

ou cê. Essa alternância denomina-se variação linguística. As formas de referência de segunda 

pessoa, tais como tu, você, ocê e cê, são as variantes linguística, que conforme conceitua Tarallo 

(1986), estão inseridas no mesmo contexto e com valores igualitários de verdade. Esse conjunto 

de variantes (tu, você, ocê e cê) denominam-se variável dependente, que, no caso da pesquisa 

em questão, são os pronomes de segunda pessoa. 

Uma variação linguística não é aleatória, mas influenciada por variáveis independentes 

(ou grupo de fatores) de natureza externa e interna ao sistema linguístico. Pode-se considerar, 

como fatores internos ao sistema linguístico, as restrições fonológicas, morfológicas, sintáticas, 

semânticas determinantes para um fenômeno variável. Os fatores externos, segundo Tarallo 

(1986, p. 46), é “tudo aquilo que serve de pretexto e co-texto à variável (isto é, tudo aquilo que 

                                                           
2 Essa citação é parte da conversa de um dos sujeitos que foi entrevistado. O ponto de partida para esse relato 

surgiu por meio de um pedido de aconselhamento para pessoas que estão perdidas no mundo do vício. 

 



 
 

23 
 

não for estritamente linguístico) poderá ser relevante para resolução” no caso de estudo 

variacionista.  

Dessa forma, os fatores extralinguísticos podem ser a formalidade ou a informalidade 

do discurso, a classe social do falante, escolaridade, a faixa etária, sexo, profissão ou ocupação. 

Em nota, Mollica (2004) destaca que as variáveis externas  

registram-se os marcadores regionais predominantes em comunidades facilmente 

identificadas geograficamente, em simultaneidade a indicadores de estratificação 

estilístico social, de forma que a variação projeta-se no contínuo em que se podem 

descrever tendências de uso linguístico de comunidades de fala caracterizadas 

deferentemente quanto ao perfil sociolinguístico. (MOLLICA, 2004, p. 27) 

 

Tanto as variáveis internas quanto as externas à língua não agem isoladamente. Elas 

se integram num conjunto de correlações, que, segundo Mollica (2004, p. 27), “inibem ou 

favorecem o emprego das formas variantes semanticamente equivalentes”. Para exemplificar, 

a autora ressalta que “agentes como escolarização alta, contato com a escrita, com os meios de 

comunicação de massa, nível socioeconômico alto e origem social alta concorrem para o 

aumento na fala e na escrita das variedades prestigiadas”. 

A Sociolinguística Variacionista procura entender os fatores que favorecem ou não os 

usos alternados e antever o comportamento sistemático do fenômeno variável. A metodologia 

empregada nessas pesquisas estabelece, em termos numéricos, frequência e/ou a probabilidade 

de cada fator hipotetizado como condicionador ou não da variação em estudo.  

O fenômeno linguístico em variação pode ser estudado por meio de duas metodologias, 

a saber: a observação em tempo aparente e a observação em tempo real. Esta última, parte de 

uma observação em duas épocas distintas em uma dada comunidade. Metodologicamente, uma 

análise em tempo real pode ser realizada de duas formas: comparando os estudos atuais com os 

estudos mais antigos ou pela repetição de análise após um lapso de tempo, neste caso, deve-se 

se retornar à comunidade e repetir o estudo realizado com os mesmos informantes estudados 

anteriormente, obtendo-se o comportamento linguístico dos falantes com o passar dos anos. Na 
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observação em tempo aparente, metodologia empregada neste estudo, considera-se falantes de 

diferentes idades, dividindo-os em grupos etários, que vão dos mais jovens aos mais velhos. As 

análises podem indicar que 

 a relação de estabilidade entre as variantes avultará, se entre a regra variável e a faixa 

etária dos informantes não houver qualquer tipo de correlação. Se, por outro lado, o 

uso da variante mais inovadora for mais frequente entre os jovens, decrescendo em 

relação à idade dos outros informantes, você terá presenciado uma situação de 

mudança em progresso. (TARALLO,1986, p.65) 

 

 A relação de contemporização entre as variantes indica que duas ou mais formas 

podem permanecer em variação estável, já no processo de mudança uma variante se sobrepõe 

às demais.  

 

1.2. O Objeto da Pesquisa em Questão 

 

1.2.1. O Objeto da Pesquisa nas Gramáticas Normativas 

Estudos sobre o uso das formas pronominais de segunda pessoa realizados no território 

brasileiro já demonstraram que o pronome você é a forma de referência mais utilizada no país. 

No entanto, algumas gramáticas registram apenas a forma tu como pronome pessoal do caso 

reto, considerando-se o item você como pronome de tratamento. Dessa forma, para fins 

demonstrativos, apresentam-se, nesta subseção, considerações de alguns gramáticos sobre as 

formas pronominais objeto de estudo deste trabalho – tu e você. 

Neste trabalho, nos deteremos das gramáticas de Luft (1986), Rocha Lima (2007), 

Bechara (2009), Koch (2011) e Cunha & Cintra (2013). Ressaltamos que as Gramáticas 

Normativas citadas apresentam poucas informações sobre a abordagem das estratégias de 

referência ao interlocutor, especialmente a forma você. No que se refere à forma pronominal tu, 

os gramáticos definem-na como pronome pessoal do caso reto que designa a segunda pessoa 

do discurso, conforme está descrito no quadro 1: 
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Quadro 1: Pronomes pessoais retos e oblíquos (Bechara, 2009) 

Pronomes Pessoais Retos                             Pronomes Pessoais Oblíquos 

                                                                    Átonos (sem prep..)    Tônicos (com prep..) 

                               1ª pessoa: eu                           me                            mim, comigo 

Singular                 2ª pessoa: tu                            te                             ti, contigo 

                               3ª pessoa: ele, ela                   lhe, o, a, se               ela, ele, si 

                               1ª pessoa: nós                        nos                            nós 

Plural                    2ª pessoa: vós                        vos                            vós 

                               3ª pessoa: eles, elas              lhe, os, as, se             eles, elas, si 

Fonte: (BECHARA, 2009, p. 164) 

 

Para Cunha e Cintra (2013), o emprego da forma tu no Brasil 

(...) restringe-se ao extremo Sul do país e a alguns pontos da região norte, ainda não 

suficientemente delimitados. Em quase todo o território brasileiro, foi ele substituído 

por você como forma de intimidade. Você também se emprega, fora do campo da 

intimidade, como tratamento de igual para igual ou de superior para inferior. (CUNHA 

e CINTRA,2013, p. 305) 

 

Em relação à forma você, Bechara (2009, p. 165) classifica-a como forma “substantiva 

de tratamento indireto de 2ª pessoa que leva o verbo para 3ª pessoa”, sendo uma forma 

pronominal de tratamento familiar. Em nota, o gramático ressalta que: 

Você, hoje usado familiarmente, é a redução da forma de reverência Vossa Mercê. 

Caindo o pronome vós em desuso, só usado nas orações e estilo solene, emprega-se 

vocês como o plural de tu. (BECHARA, 2009, p. 166) 

 

Em perspectiva parecida, Cunha & Cintra (2001) denominam você como pronome de 

tratamento, ressaltando que certas palavras valem por verdadeiros pronomes pessoais, como é 

o caso de você, o senhor, Vossa Excelência. Além disso, os autores salientam que “você também 

se emprega, fora do campo da intimidade, como tratamento de igual para igual ou de superior 

para inferior”. (CUNHA & CINTRA 2001, p. 291-292) 
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Koch (2011, p.216) apresenta um quadro de pronomes pessoais similar ao de Bechara 

(2009), considerando você/vocês como formas de tratamento “que levam tanto o verbo como 

os pronomes que os acompanham para a 3ª pessoa”. A autora faz a seguinte descrição das 

formas: 

                                      usa-se o pronome pessoal: tu, oposto a você (equivalente a tu em algumas zonas 

geográficas, ou situando-se num nível de distanciamento em relação ao interlocutor 

que fica entre o tu e o senhor), o senhor, vocemecê, vossa excelência, vossa senhoria, 

etc. Você(s) exige a terceira pessoa do singular. KOCH (2011, p.215) 

 

Rocha Lima (2007, p. 316) diverge dos demais autores citados, definindo você como 

forma reta: “São formas retas ou subjetivas, isto é, empregam-se como sujeito”. A forma 

pronominal você, segundo o gramático, pertence à 2ª pessoa, àquela com quem se fala. O autor 

ainda ressalta que o verbo concorda com esta forma em terceira pessoa, devido à sua origem 

remota (Vossa mercê)”.  

Luft (1981, p. 116) aproxima-se, timidamente, de Rocha Lima (2007) quando define a 

categoria dos pronomes pessoais retos da seguinte maneira:  

                                      1ª pessoa: eu; nós  

                                              2ª pess. direta. tu;vós  

                                              2ª pess. indireta: você; vocês; vossa senhoria, etc  

                                              3ª pess.: ele; ela; eles; elas 

 

Porém, o autor estabelece, como 2ª pessoa do discurso indireto, a forma você, nomeada 

por ele como pronome de tratamento, que segundo o gramático, é considerada assim, pois se 

refere ao ouvinte e requer termos a ela relacionados (verbo, pron. oblíquo e possessivo). 

 Com relação a 2ª pessoa do discurso indireto, Luft (1981, p. 11) considera as formas 

o senhor, o doutor, o amigo, V.Sª, V.Exª, V. Rerª, etc. Para o autor, criou-se na língua o 

tratamento indireto, que “constitui em fingir que se dirigia a palavra a um atributo ou qualidade 

eminente da pessoa de categoria superior, e não a ela própria”.  O gramático ainda destaca como 

pronome de tratamento direto, no português, as formas tu e vós. 
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1.2.2. O Objeto da Pesquisa nas Gramáticas de Usos 

O paradigma proposto pelas gramáticas de uso da língua, em relação ao quadro 

pronominal brasileiro, possui expressiva diferença quanto aos manuais normativos 

supracitados. Segundo Castilho (2014, p. 477), “os pronomes pessoais são bastante suscetíveis 

às mudanças. Estudos recentes têm apontado para sua reorganização no PB, sobretudo na 

modalidade falada, com fortes consequências na estrutura sintática da língua”.  

Algumas dessas mudanças no quadro pronominal brasileiro já são possíveis de serem 

percebidas nas gramáticas de Bagno (2011), Castilho (2014) e Neves (2011). Esses autores, 

assim como Rocha Lima (2007)3, consideram você como pronome pessoal de segunda pessoa. 

Neves (2011) descreve o quadro pronominal da seguinte forma: 

Quadro 2:  Pronomes pessoais - as três pessoas gramaticais do singular e do plural (Neves, 2011) 

 

SINGULAR PLURAL 

1ª pessoa Eu Nós 

2ª pessoa tu, você vós, vocês 

3ª pessoa ele, ela eles, elas 

                            Fonte: Neves (2011, p. 450). 

 

 

Castilho (2014) também cita a forma você como pronome de segunda pessoa do 

singular no português brasileiro, doravante PB, formal e informal. Entretanto, o autor considera 

que a segunda pessoa do plural, vocês, é referente apenas a modalidade PB informal, conforme 

está descrito no quadro 3: 

Quadro 3: Pronomes pessoais no Português Brasileiro (Castilho, 2014) 

Pessoa PB Formal PB Informal 

Sujeito Complemento Sujeito Complemento 

1ª Pessoa sg. Eu me, mim, 

comigo 

eu, a gente eu, me, mim, 

prep + eu, 

mim 

                                                           
3 Autor citado na seção anterior, sendo um dos gramáticos normativos a considerar as formas você/vocês como 

segunda do singular e plural, respectivamente. 
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2ª Pessoa sg. tu, você, 

o senhor, 

a 

senhora 

te, ti, contigo, 

prep + o 

senhor, com a 

senhora 

você/ocê/tu você/ocê/cê, 

te, ti, prep + 

você/ocê 

(=doce, coce) 

3ª Pessoa sg. ele, ela o/a, lhe, se, 

si, consigo 

ele/ei, ela ele, ela, lhe, 

prep + ele, ela 

1ª Pessoa pl. Nós  nos, conosco a gente a gente, prep 

+ a gente 

2ª Pessoa pl. vós, os 

senhores, 

as 

senhoras 

vos, convosco, 

prep + os 

senhores, as 

senhoras 

vocês/ocês/cês vocês/ocês/cês, 

prep + 

vocês/ocês 

3ª Pessoa pl. eles, elas os/as, lhes, 

se, si, consigo 

eles/eis, elas eles/eis, elas, 

prep + 

eles/eis, elas 

Fonte: Castilho (2014, p. 477) 

Conforme indica o quadro 3, o referido autor inova, considerando na modalidade PB 

informal, o pronome ocê. No entanto, o gramático não menciona a forma cê como 2ª pessoa do 

singular no português brasileiro informal. Essa forma, além de ser objeto de algumas pesquisas, 

tais como Gonçalves (2008) e Peres (2006), também é encontrada na amostra deste presente 

estudo, conforme evidenciam alguns trechos a seguir: 

[2] [...] cê tira aquele pozinho do arroz é bom para saúde né... (HR1) 

[3] [...] eu pergunto pra ele CÊ tá roubando pra manter seu vício ou cê tá roubando 

porquê cê tá com fome... (MR2) 

 

 As explicações de Castilho (2014, p. 479) a respeito da 2ª pessoa do singular, 

evidenciam que o tu vem sendo substituído por você.  Segundo o gramático, surgiu de alterações 

fonológicas da expressão de tratamento vossa mercê, um sintagma nominal que deu origem a 

você, seguindo então para ocê>cê. O autor ainda relata os processos de mudança pelos quais a 

2ª pessoa do singular vem passando no português brasileiro: 

                                             (1) Alterações fonológicas bilineares (=fonologização) de Vossa Mercê: numa linha, 
tivemos as derivações Vossa Mercê > vosmecê >você > ocê > cê; em outra linha, 

tivemos Vossa Mercê > vosmicê > vassuncê; (2) alterações sintáticas: um sintagma 

nominal é reanalisado como pronome pessoal; (3) alterações pragmáticas: Vossa 

Mercê era um tratamento dispensado aos reis. Com o desenvolvimento da burguesia, 

os novos-ricos quiseram esse tratamento para eles também. Indignado, o rei passou a 

reclamar Vossa Majestade para ele lembrando decerto aos burgueses que uma forca 
tinha sido convenientemente erigida defronte ao paço, caso eles resolvessem repetir a 
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gracinha. De todo o modo, Vossa Mercê e derivados eram um tratamento cerimonioso, 

dado “pelos de baixo” “aos de cima”. Veja como é a roda da fortuna: pois não é que 

o derivado você passou a ser no PB um tratamento de igual para igual? Para o 
tratamento cerimonioso, inventou-se o senhor. Em regiões brasileiras em que o 

tratamento tu continua vigente, o uso de você traz de volta o antigo distanciamento. E 

onde o tu bateu as botas, ele e seus derivados ressuscitam, quando se quer afetar 

distanciamento, como nesta bronca familiar: (56) Olhe aí o que o teu filho aprontou! 

Eu te falei pra vigiar esse menino! Quando chega a hora do arrego, um dos falantes 

pode dirigir-se ao outro nestes termos: (56a) Eu te falei pra você meu bem, precisamos 

de mais rigor na casa! E o redobramento pronominal traz de volta a paz familiar. 

(CASTILHO, 2014, p.479) 
 

No que diz respeito às relações entre os índices de 2ª pessoa, Bagno (2011), em sua 

gramática pedagógica, explica que  

os empregos generalizados das formas com relações às outras é corrente no PB, 

inclusive em suas variedades urbanas faladas e escritas. A noção de mistura de 

tratamento não tem fundamentação científica. O que de fato ocorreu no PB foi uma 

reorganização do quadro de pronomes e índices pessoais. (BAGNO 2011, p. 747) 

 

 

Diante disto, o autor, por sua vez, descreve a 2ª pessoa do discurso da seguinte forma 

no Quadro pronominal: 

Quadro 4:  Indicadores de segunda pessoa do Português Brasileiro Culto Contemporâneo (Bagno, 2011) 

 

                                                                       Discurso – monitorado 

Sujeito  Obj. direto Obj. Indireto Reflexivo Complem. Oblíquo 

Sing. Plur. Sing. Plur. Sing. Plur. Sing. Plur. Sing. Plur.  

Você 

Ocê 
Cê 

Tu 

Te 
 

 

Vocês 
Ocês 

Cês 

 

Te 

Lhe 
o/a/os/as 

você 

ocê 

 

Vocês 
Ocês 

o/a/os/as 

 

Te 

Lhe 
Pra/a você 

você 

ocê 

 

Pra/a vocês 

Procês 

 

S
se  

te 

 
 

 

 

S 

s
se 

V

você 
Ocê 

Ti 

contigo 
T 

 

V 

v
ocês 

ocês 

o 

                                                Discurso  + monitorado 

 
 

O SR. 

A SRA. 
 

 
VOCÊS 

OS SRS. 

AS SRAS.  

O SR.  
A SRA. 

O/A/OS/ AS 

LHE 
TE 

 

 
VOCÊS  

O SRS.  

A SRAS. 
O/A/OS/ AS 

 

 

 
PARA/AO SR. 

PARA/AO SRA. 

LHE  
TE 

 
PARA/A VOCÊS 

PARA AOS SRS. 

PARA/AO SRAS. 

 
 

SE 

 
 

SE 

 
 

O SR. 

A SRA. 

 
VOCÊS 

OS SRS. 

AS SRAS. 

Fonte: Bagno (2011, p. 746). 

 

No quadro 4, é possível observar, no discurso menos monitorado, que as formas você/ 

vocês, ocê/ ocês e cê/ cês se apresentam na função sujeito, bem como nas funções objeto direto, 
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objeto indireto e complemento oblíquo, com exceção dos pronomes cê/ cês. Na modalidade 

sujeito, aparecem também as formas tu e te. Bagno (2001) não considera a forma vós em 

nenhuma categoria. Dessa maneira, esse autor aproxima-se, timidamente, dos dados 

apresentado por Castilho (2014), que menciona o vós apenas como pronome de 2ª pessoa do 

plural no PB formal, já no PB informal esta forma não é considerada usual. 

 No discurso mais monitorado, vê-se que Bagno (2011) considera apenas as formas 

você/ vocês, senhor/senhora e senhores/senhoras. O pronome tu não é mencionado pelo autor 

na modalidade citada. Ao falar da forma você, Bagno (2011) ressalta que tal pronome penetrou 

profundamente no sistema de índice de pessoa do português brasileiro. Quanto à sua 

classificação, o autor assinala que:  

                                             Somente um apego irracional ao passado e/ou à norma linguística de Portugal pode 

explicar porque até hoje, nas gramáticas normativas e nos livros didáticos, você ainda 

é apresentado como pronome de tratamento. A inequívoca e total gramaticalização de 

você tem de ser reconhecida para uma descrição mais realista do português brasileiro 

contemporâneo. (BAGNO, 2011, p. 747). 

 

Essas mudanças ocorrentes no quadro pronominal do português brasileiro têm sido 

foco de estudos em todo o país. Para delimitar os usos das formas tu e você nas diferentes 

regiões brasileiras, apresentam-se, a seguir, alguns trabalhos referentes a esse tema. 

Inicialmente, será abordado o percurso histórico das formas pronominais em estudo. 

 

1.2.3. O Objeto da Pesquisa em Estudos Realizados 

 

1.2.3.1. As formas pronominais 

 

Segundo Cintra (1972), a Língua Portuguesa herdou do Latim as formas de tratamento 

tu e vós. Na língua latina, ambos os pronomes eram usados na interação entre duas pessoas, 

sendo o tu nas relações de maior intimidade e o vós no tratamento cerimonioso. Na época do 

Império Romano, o vós não era empregado como plural, mas como um pronome de referência 

ao rei. A pluralidade dessa forma começa a se estabelecer a partir da divisão do Império Romano 
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em dois (oriental e ocidental). O vós latino foi perdendo sua especificidade, ampliando-se e 

deixando de ser a única forma de referência no Império:  

                                     A forma passa a ser empregada de maneira mais ampla, contudo, mantém seu caráter 

discursivo de um indicador das distâncias sociais: seu uso se restringe, em um 

primeiro momento, a contextos de relação assimétrica ascendente, ou seja, em 

situações em que um sujeito se dirige a uma pessoa mais poderosa. SILVA (2012, p. 

20) 

 

Essa ampliação da forma pronominal vós, consequentemente, acarretou na perda de 

seu valor prestigioso quanto à referência específica ao rei, sendo necessária a criação de novas 

formas de polidez para tratar a realeza. A língua portuguesa acompanhou essas mudanças. 

Novas formas nominais surgiram, mas depreendiam o emprego da 3ª pessoa, desencadeando, 

assim, reformulações no sistema pronominal. 

A forma nominal de tratamento Vossa Mercê, conforme Rumeu (2008, p.29), surgiu 

na segunda metade do século XV, juntamente com as demais expressões direcionadas ao 

tratamento da realeza portuguesa (Vossa Majestade, Vossa Alteza, Vossa Excelência, Vossa 

Senhoria), e se disseminou como uma forma de trato formal oposta ao informal tu. No entanto, 

Vossa Mercê perde seu valor honorífico, deixando de ser um tratamento específico ao rei 

português, ampliando seu escopo de atuação para camadas populares do reino, tais como 

fidalgos e burgueses. 

Vossa Mercê sofre alterações fonéticas, transformando-se na forma arcaica você no 

século XVIII. Menon (1995, p.95) ressalta que a modificação de valor também se seguiu ao 

lado da modificação fonética. Ou seja, era dirigida ao interlocutor, primeiramente, numa relação 

de inferior para superior, em seguida, conforme as alterações ocorreram, em uma relação de 

igual para igual, de superior para inferior, isto é, de um “tratamento não-íntimo para um 

tratamento íntimo”. No território brasileiro, na época da colonização, “o uso de você ocorre 

concomitantemente ao de vossa mercê, vós e tu” (GONÇALVES, 2008, p. 223). 

  Lopes (2009), baseando-se nos trabalhos de Soto (2001 e 2007) e Lopes e Machado 

(2005), observou um comportamento híbrido e instável quanto ao tratamento você, que era 
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usado não somente como uma estratégia de prestígio empregada pela elite brasileira no século 

XIX, mas também como um tratamento generalizado ao lado de tu menos frequente. Esse 

tratamento híbrido do pronome você também foi encontrado em cartas de leitores publicadas 

em jornais oitocentistas, nos estados de Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro, segundo o 

estudo realizado por Barcia (2006). As amostras evidenciaram um estágio intermediário do 

processo de gramaticalização do pronome de segunda pessoa você, pois, ao mesmo tempo que 

essa forma concorria com o tu pelos mesmos contextos funcionais, ainda mantinha traços de 

formalidade semelhantes aos de uso de Vossa Mercê. 

Em relação à coocorência dos pronomes tu e você, Koch (2008, p. 59), assinala que a 

forma você, pela sua origem, herdou um caráter indireto e atenuante, tornando-se menos 

invasivo e ameaçante ao interlocutor. Dessa maneira, você passou a concorrer com o pronome 

tu nos mesmos contextos funcionais, conforme pode ser observado no estudo de Rumeu (2008), 

intitulado A implementação do “Você” no português brasileiro oitocentista e novecentista: um 

estudo de painel. A autora faz um panorama de como o pronome você suplanta o pronome tu 

no português brasileiro nos fins do século XIX e no século XX. Nesse trabalho percebeu-se um 

tímido avanço do você como forma variante de tu, concorrendo por espaços nos mesmos 

contextos de uso, principalmente nas correspondências femininas. Além disso, Rumeu (2008) 

sinaliza que foi no início do século XX que o pronome você se implementou efetivamente no 

sistema pronominal, o que levou à dissociação do sentido de polidez herdado da forma nominal 

Vossa Mercê, passando a concorrer com o tu no domínio da informalidade. 

A forma você se implementou no sistema pronominal seguida do plural vocês, 

passando, agora, a concorrer com o par tu/vós. Segundo Menon (1995, p. 96) 

Com a introdução desse novo par -você/vocês- para o tratamento da segunda pessoa, 

a língua passou a ter uma assimetria no paradigma dos PSUJ: as novas formas 

passaram a coocorrer com a antiga oposição tu/vós, suplantando primeiro a forma vós 

que, como vimos, se tornou arcaica. Assim, vocês se integrou completamente no 

paradigma, caracterizando, basicamente, o plural real da segunda pessoa: os falantes 

percebem, ali, a marca de plural, o que não acontecia com o outro par, constituído de 

palavras diferentes. Porém, o antigo uso respeitoso do plural continua a existir nessa nova 
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forma, não com a mesma intensidade ou vitalidade, mas é ainda perceptível, e válido, em 

algumas situações. 

 

Para a autora, existe ainda a “coocorrência” e a “concorrência” entre os pronomes 

tu/você, prova disso é o que evidenciam várias pesquisas e, neste caso específico, pode-se 

destacar o estudo em questão que identificou a alternância entre as formas pronominais citadas.  

 

1.2.3.2. Usos das formas pronominais: amostras da fala – Dados sincrônicos 

 

Estudos realizados no Brasil têm demonstrado que a forma você é a mais utilizada no 

país. Em constatação de tal afirmação e com a finalidade de demonstrar como essas formas são 

empregadas pelos falantes brasileiros atualmente, esta subseção trará um pouco da realidade do 

quadro pronominal no Brasil, baseando-se no livro Mapeamento Sociolinguístico do Português 

Brasileiro, mais precisamente, no capítulo intitulado “Variação dos pronomes TU e VOCÊ”, 

organizado por Scherre et al. (2015). Os autores apresentaram resultados de diversos trabalhos 

sociolinguísticos que estudaram o uso das formas você, cê, ocê e tu por meio das falas dos 

brasileiros, bem como remodelaram o mapa de Scherre et al. (2009) que representa os seis 

subsistemas pronominais empregados no país. 

Os dados foram retirados de pesquisas realizadas no país que somam 29 mil 

ocorrências das formas pronominais de 60 amostras diversificadas. Os autores relatam que, 

através dos estudos analisados, é possível notar que o pronome tu “é de uso mais geral do que 

se supõe: trata-se de um “tu” brasileiro, que, em muitas comunidades, instaura-se sem a 

concordância expressa na forma verbal (tu fala) de forma diferente do que registra a tradição 

gramatical” (SCHERRE et al., 2015, p. 136). Fato que pode ser comprovado nesta presente 

pesquisa, em que as ocorrências do pronome tu encontradas na amostra não apresentaram 

concordância canônica, conforme se verifica nos exemplos seguintes: 

[4] [...]tu vai pela Petrobrás... tu  passa ali no Zé do Jeca tu  já sabe... UHUM... do 

Zé do Jeca tu  segue a Petrobrás... tu  vai pela Petrobrás que é mais fácil... depois 
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quando chega lá assim tu  é: vai assim... tem um que vai pra Hermílio que tu  mais 

ou menos tu entendi... (HR4) 

 

[5] [...] tu vê que até um celular hoje é difícil de teclar e futica pra tu saber o que tá 

acontecendo... eu ia fala pra não parar de estuda... (MR2) 

 

Scherre et al. (2015, p.135) ainda relatam que há também a “presença de tu com 

concordância, em graus variados, motivada pelo contexto de mais formalidade ou pelo aumento 

da escolarização”, mais especificamente, em locais onde o pronome tu é natural no falar da 

comunidade, como por exemplo em Santa Catarina, no Amazonas, no Maranhão e no Rio 

Grande do Sul.  

Por meio das pesquisas analisadas constatou-se que o português brasileiro exibe seis 

formas pronominais para se dirigir à segunda pessoa, sendo de forma direta ou indireta: você, 

cê, ocê e tu, o senhor/ a senhora e a forma nula. O uso das formas o senhor/ a senhora, que 

sinalizam “respeito e/ou distância”, é mais recorrente com pessoas mais velhas, mas já 

apresentam mudanças, pois, muitos jovens não as utilizam para se referirem aos pais, por 

exemplo. Segundo Scherre et al. (2015, p.136), isso pode “variar em função do eixo 

geográfico”. Sobre a forma nula, os autores destacam dois usos no português brasileiro, sendo 

um decorrente de “sequência discursiva”4 e o outro se dá logo no “início do anunciado”5. 

Na pesquisa, especificamente, os autores comparam e mapearam apenas as formas 

você, ocê, cê e tu. A hipótese central parte do princípio que esses pronomes não têm o mesmo 

status de “naturalidade e/ou indicação de simetria/assimetria”. Eles podem ser empregados de 

forma diferenciada, conforme a localidade que as usam. (SCHERRE et al., 2015, p.136). 

 A princípio, os autores reorganizaram os seis subsistemas pronominais brasileiro, 

descrevendo-os da seguinte maneira: 1) o subsistema só você - uso exclusivo das formas “ 

você/ocê/cê”; 2) o subsistema mais tu com concordância baixa -  uso médio de “tu” acima de 

                                                           
4 Após as formas explícitas você, ocê, cê ou tu serem anunciadas. 
5 É o uso caracterizado pelos autores como “um mecanismo de esquiva”, quando não se sabe qual forma explícita 

de segunda pessoa a ser utilizada sem causar constrangimento. (SCHERRE et al., 2015) 
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60% com concordância abaixo de 10%; 3) o subsistema mais tu com concordância alta -  uso 

médio de “tu” acima de 60% com concordância entre 40% e 60%; 4) o subsistema tu/você com 

concordância baixa - uso médio de “tu” abaixo de 60% com concordância abaixo de 10%; 5) 

o subsistema tu/você com concordância média - uso médio de “tu” abaixo de 60% com 

concordância entre 10% a 39% e 6) o subsistema você/tu: “tu” de 1% a 90% sem concordância. 

Em vista do exposto, observa-se que há um subsistema só você, isto é, com uso apenas 

das formas você, ocê e cê, sem nenhuma possibilidade de ocorrência do tu. Por outro lado, 

parece não existir um subsistema de uso exclusivo da forma tu. Segundo Scherre et al. (2015, 

p.39), mesmo que nos dados de Pelotas6 tem-se 99,9% de uso de tu, existem duas ocorrências 

do pronome você na amostra, o que não os autorizam a falar de mais um subsistema, só tu.  

Com finalidade de apresentar o uso dos pronomes de segunda pessoa em todo o país, 

aborda-se, a seguir, um quadro geral de cada subsistema nas cinco regiões brasileiras. Os dados 

de Scherre et al. (2015) foram norteadores para descrição dos territórios citados. 

 

A)  Região Norte 

Segundo as projeções de Scherre et al. (2015, p.144), a região Norte tem um panorama 

diversificado quanto aos usos das formas pronominais. Em Tocantins, por exemplo, os autores, 

fazendo uma paráfrase dos dados apresentados pelo professor Cícero Silva7, constataram-se que 

há pelo menos dois subsistemas, a saber: só você (mais ao Sul, na fronteira com Goiás) e o 

subsistema tu/você com concordância baixa (menos 10%) — ao norte. Em Colinas de 

Tocantins, onde, segundo o professor, o uso das variantes você, ocê e cê é mais frequente, o tu 

é também utilizado, mas é menos recorrente e não deve passar de 10% a 20% (sem 

                                                           
6 Cidade pesquisada por Amaral (2003) 
7 Natural de Colina do Tocantins, presta serviços à Secretaria Estadual de Tocantins (Seduc/TO). Os dados 

apresentados pelos autores foram obtidos por meio de trocas de mensagens em dezembro de 2012. 
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concordância). O professor ainda destaca que em Bico do Papagaio, área de influência de 

maranhense e piauiense, o uso de tu supera o de você.  

O estado do Pará apresenta o subsistema tu/você com concordância alta (entre 40% e 

60), em Belém (PA) e no nordeste do Estado, em que dados do Projeto Mocajuba8, município 

de Cametá, indicaram que a entrevistadora faz cerca de 40% de concordância, no entanto, 

Scherre et al. (2015, p.144) destacam que os entrevistados parecem apresentar “comportamento 

diferenciado, com pouco uso do tu  e sem concordância”, desta forma, estes dados ainda podem 

trazer novidades a respeito dos pronomes de segunda pessoa na região. 

 Em Tefé, interior do Amazonas, apresenta o subsistema mais tu com concordância 

baixa (menos 10%). Pode-se citar ainda, nesse município, a pesquisa realizada por Martins 

(2010), que investigou a alternância tu/você/senhor, considerando os pressupostos da Teoria da 

Variação e Mudança Linguística proposta por Heinrich, Labov e Herzog (2006 [1968]). O 

corpus é constituído por 30 sujeitos (15 homens e 15 mulheres) e foi estratificado em três faixas 

etárias (de 7 a 10 anos, de 20 a 35 anos e de mais de 50 anos) e em dois níveis de escolaridade 

(fundamental e superior). Foram analisadas, com o suporte do Varbrul, 865 ocorrências das 

formas pronominais, sendo para tu (520/865, 60,1%), para você (286/865, 33%) e para senhor 

(60/865, 6,9%). 

Os resultados apontaram que o tu é a forma mais utilizada pelos falantes tefeenses e 

que apenas 3,7% das ocorrências do pronome tu são utilizados com a concordância canônica 

de 2ª pessoa. Nesta comunidade, a variante tu é fortemente favorecida em função do grau de 

intimidade com o interlocutor, à medida que o grau de intimidade aumenta os falantes se sentem 

mais à vontade para utilizar a variante tu. Outro fator favorecedor da escolha pronominal tu 

pelos falantes de Tefé, é o tipo de gravação, sendo nas gravações consentidas, 56,8% dos dados, 

ao passo que, em gravações ocultas, o percentual aumenta, correspondendo 90,7%. Sobre a 

                                                           
8 Coletados pela professora Benedita M. do Socorro P. Campos (2006) da Universidade do Pará. 
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variável faixa etária, os resultados evidenciaram que os mais jovens (7 – 10 anos) são os que 

mais fazem uso da forma tu, com peso relativo 0.95. Vale ressaltar que, nesse estudo, o autor 

encontrou uma ocorrência do pronome você na fala dos mais jovens. Em relação à faixa etária 

dos mais de 50 anos, o uso de tu é fortemente desfavorecido, com peso relativo de 0,36 em 

detrimento a forma você. 

No que concerne ao fator sexo, os resultados indicaram a preferência das mulheres 

pelo pronome tu. As variáveis linguísticas mostraram como estatisticamente relevantes os 

grupos de fatores paralelismo e tipo de referência. Outros dados revelaram que as realizações 

dos três pronomes foram fortemente favorecidas pela presença de uma forma pronominal igual 

precedente, apresentando os seguintes pesos relativos: tu (0,74), você (0,69) e senhor (0,90).  

Em linhas gerais, tem-se, portanto, nesse estudo da Região Norte, a variante tu como 

a forma de tratamento menos marcada, sendo utilizada com maior frequência em relações que 

denotam maior intimidade. Seu uso se dá de forma equilibrada entre homens e mulheres, sendo 

que essas superam os homens quando envolvidas em situações comunicativas de um grau 

elevado de intimidade. Os falantes utilizam o tu independentemente do tipo de relação, se 

simétrica ou assimétrica e essa forma é fortemente favorecida nos contextos de referência 

específica. 

Em relação ao subsistema você/tu sem concordância, Scherre et al. (2015, p. 145) 

destacam os estados de Roraima e do Acre. Já em Manaus, apresenta-se o subsistema tu/você 

com concordância baixa (entre 10% e 39%). Nessa região, especificamente, encontra-se o 

estudo de Babilônia e Martins (2011), que investigaram os pronomes tu/você na fala manauara. 

O corpus é constituído por 40 sujeitos do Projeto Fala Manauara Culta (FAMAC), sendo 24 

mulheres e 16 homens. A amostra foi estratificada de acordo com as faixas etárias 20-35; 36-

55 e 56 anos em diante. Dos dados gerais, foram registradas 492 ocorrências, em termos 

percentuais, têm-se 35% para tu e 65% para você. Em síntese, os resultados apontaram para o 
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fato de as mulheres fazerem mais o uso de tu, com 60% dos dados, ao passo que os homens 

possuem 40% dos dados. Quanto a concordância canônica observou-se as seguintes conclusões: 

na faixa etária 56 anos em diante a concordância ocorreu em 89% dos dados, ao passo que as 

faixas etárias de 36-55 anos e 20-35 anos correspondem apenas 31% e 1,6%, respectivamente. 

Os autores indicaram, diante dos resultados apresentados, uma possível mudança linguística em 

andamento. 

 É interessante observar que o Norte do Brasil possui um uso diversificado entre os 

pronomes de segunda pessoa. Dessa maneira, não se pode afirmar que nesse território brasileiro 

os falantes empregam mais o tu ou o você. Existem localidades em que a frequência do pronome 

tu é maior que a de você, ao passo que em outros locais a forma você é mais recorrente que o 

tu. As variantes ocê e cê também estão presentes no falar da região Norte, principalmente, no 

Tocantins, segundo os dados apresentados pelo professor Cícero Silva.  

 

B)  Região Nordeste 

De acordo com dados de Scherre et al. (2015, p.145), essa região é composta por 

variados subsistemas. Em Salvador (BA), por exemplo, tem-se o subsistema só você e, ainda, 

na Bahia, é possível encontrar também o subsistema você/tu sem concordância em Feira de 

Santana (BA)9 e algumas comunidades rurais, tais como Santo Antônio de Jesus e Poções10, 

comunidades rurais Sapé, Cinzento, Helvécia, Rio de Contas11,  

O Estado de Maranhão apresenta o subsistema tu/você com concordância baixa 

(menos de 10%) nas cidades de Pinheiro12, norte do estado e Imperatriz, a sudoeste. A pesquisa 

                                                           
9 Esta localidade também já foi alvo de outros estudos relacionados ao uso das formas tu e você, tais como Santana 

(2008), Assunção e Almeida (2008) e Nogueira (2013), esta última, realizou seu estudo em duas cidades – Feira 

de Santana e Salvador. 
10 Oliveira (2007) investigou a alternância tu e você nessas localidades. Os resultados apontaram para uma alta 

frequência da forma você (88%) e o pronome tu equivale a 12%; 
11 São comunidades rurais investigadas por Oliveira (2005). Em termos gerais, foram analisadas 710 ocorrências, 

o você corresponde a 88% das realizações, contra apenas 12% da forma tu. 
12 Esta localidade faz parte do estudo de Alves (2010). São apresentados mais dados dessa pesquisa nos escritos 

na seção Região Nordeste. Para Pinheiros, consideram-se os resultados encontrados pela autora quanto à 
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de Herênio (2006) é um dos destaques desse subsistema, a autora investigou a variação dos 

pronomes tu e você em duas regiões diferentes do país, Uberlândia (MG) 13e Imperatriz (MA). 

O estudo amparou-se na Teoria Sociolinguística e analisou os fatores linguísticos e 

extralinguísticos presentes nos discursos dos falantes adultos de ambas as cidades 

Em Imperatriz (MA) foram encontradas 530 ocorrências das formas pronominais, em 

termos percentuais, têm-se 27% para a forma tu e 73% para você. Um dos fatores analisados 

pela autora foi o paradigma número-pessoal do verbo e a variável dependente. Os resultados 

indicaram que a forma você é empregada em 100% de frequência com o verbo na 3ª pessoa do 

singular. Já o pronome tu apresenta as frequências de 7,7% para o verbo em 2ª pessoa e 92,3% 

para o verbo na 3ª pessoa do singular. 

Dando continuidade à representatividade pronominal no Maranhão, Scherre et al. 

(2015, p.145) ainda destacam, nesse Estado, os subsistemas tu/você com concordância média 

(entre 10% a 39%), na sua Capital, São Luís e o você/tu sem concordância em Bacabal e 

Tuntum (parte central) e em Balsas e Parnaíba, Sul do Estado. Para ambos os subsistemas, pode-

se destacar, sucintamente, os dados da pesquisa de Alves (2010), que investigou o uso de tu e 

você nas localidades citadas14. Foram consideradas as seguintes variáveis sociais: naturalidade, 

faixa etária, sexo e escolaridade. Quanto às variáveis linguísticas, considerou-se os fatores 

concordância, tipo de referência e tipo de relato. A amostra foi constituída a partir do banco de 

dados do Atlas Linguístico do Maranhão — Projeto ALiMA, sendo um total de 28 entrevistas 

realizadas com informantes de ambos os sexos — e estratificada em duas faixas etárias, a saber: 

18- 30 anos e 50-65 anos. Em termos gerais, foram encontradas 328 ocorrências, sendo 126 

(38,4%) de tu e 202 (61,6%) de você. Quanto ao fator concordância, em relação ao pronome tu, 

                                                           
concordância canônica da forma tu, que é de 3,2%, o que categoriza esse município como um dos representantes 

do subsistema tu/você com concordância baixa (menos de 10%) 
13 Os dados referentes a essa cidade estão descritos no tópico Região Sudeste. 
14 Trata-se de um estudo de uma abordagem geo-sociolinguística, que teve como objetivo fazer uma fotografia 

sociolinguística do português falado de Maranhão. 
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têm-se os seguintes resultados: São Luís 28,9% e Bacabal, Tuntum, Balsas Alto Parnaíba não 

apresentaram concordância. 

Os Estados de Piauí, Ceará, Paraíba e Pernambuco apresentam o subsistema tu/você 

com concordância média (entre 10% a 39%), conforme as projeções de Scherre et al. (2015, 

p. 145). O recente estudo de Guimarães (2014), realizado em Fortaleza (CE), pode indicar 

também a existência do subsistema tu/você com concordância baixa (menos de 10%) no 

Estado de Ceará. Um dos objetivos15 da autora foi investigar as formas tu, você, cê e senhor no 

falar fortalezense. Foram selecionados 53 informantes do banco de dados NORPOFOR (Norma 

Oral do Português Popular de Fortaleza). A amostra foi estratificada em função do gênero, da 

faixa etária (15 a 25 anos; 26 a 49 anos; a partir dos 50 anos) e da escolaridade (0 a 4 anos; 5 a 

8 anos; 9 a 11 anos). Encontraram-se um total de 1679 ocorrências, distribuídas da seguinte 

forma: tu com 792 ocorrências (47,2%), você com 780 realizações (46,5%), o(a) senhor(a) com 

73 dados (4,3%), o cê com 33 realizações (2%) e ocê somente com 1 ocorrência (0,1%). Esses 

dados indicaram que o cê ainda é muito escasso e o ocê praticamente não ocorre.  

Os resultados representativos desse estudo em Fortaleza (CE) foram os seguintes: a) 

em tu x você, a entonação (interrogativa) para o tu (76%,70), com indícios de uma mudança em 

curso; b) em tu x você +cê, tipo de fala, observações irônicas e brincadeiras (90,6%, 0,91), c) 

em cê x você, a escolaridade (a mais baixa) para o cê. A autora ressalta que a concordância 

canônica na fala dos fortalezenses é praticamente inexistente, dos 792 dados de tu, apenas 3 

(0,37%) são de concordância canônica. Desta maneira, pode-se considerar que, possivelmente, 

Fortaleza (CE) também é representada pelo subsistema tu/você com concordância baixa 

(menos de 10%). 

Os dados referentes à região Nordeste, assim como os da região Norte, apresentam um 

uso diversificado dos pronomes e um mosaico de subsistemas. Observa-se os índices mais altos 

                                                           
15 A autora também investigou as formas nominais macho, mulher, minha filha, cara e meu amigo no falar popular 

de Fortaleza (CE). Não relatamos os dados referentes à essas formas. 
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de você nos estudos citados, porém nota-se que o pronome tu também é bem produtivo na fala 

nordestina. No estado da Bahia é possível encontrar o subsistema só você e também o 

subsistema você/tu sem concordância. Já o Estado de Maranhão, demonstra que os níveis de 

concordância podem variar entre as cidades que o compõe, conforme verifica que a própria 

capital, São Luís, exibe o subsistema tu/você com concordância média (entre 10% a 39%); 

Bacabal (MA), Tuntum (MA), Balsas (MA) e Parnaíba (MA) representam o subsistema você/tu 

sem concordância, já as cidades de Pinheiros (MA), Imperatriz (MA) e Fortaleza (CE) 

apresentam o subsistema tu/você com concordância baixa (menos de 10%). 

 

C) Região Centro-Oeste 

 

Esta Região é caracterizada, segundo Scherre et al. (2015, p.143), pelo subsistema 

predominante só você, no entanto, a partir da década de 2000, pôde-se constatar a presença do 

subsistema você/tu sem concordância na cidade de Brasília (DF). Esta é uma área que passa 

por constantes fluxos migratórios. Lucca (2005), por exemplo, relaciona à entrada da ocorrência 

do pronome tu por falantes pertencentes à região administrativa Ceilândia, devido à grande 

quantidade de nordestinos, ou seja, as falas dos pais podem estar influenciando nas falas dos 

filhos.  

Andrade (2010)16 testificou a aquisição em tenra idade da forma tu com falantes aos 

cinco anos de idade, além de também constatar a indubitável influência da origem dos pais em 

sua amostra, que consiste em sujeitos de 7 a 15 anos, moradores da cidade de Brasília. Foram 

encontradas 835 ocorrências das formas pronominais, sendo o pronome tu o mais utilizado, 

com 48%, e as formas você e cê, com 26% e 26%, respectivamente. A autora destaca que o 

maior uso do tu entre as crianças tem relação com a origem nordestina dos pais, bem como o 

                                                           
16 A autora pesquisou a variação entre as formas você/cê/tu em Brasília. Sua amostra é composta 43 sujeitos, sendo 

34 moradores da Vila do Planalto, 4 do Lago Azul, 2 de Asa Norte e 3 do Sudoeste. 
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maior emprego da forma cê deve-se ao fato de os pais serem do estado de Minas Gerais. É 

importante ressaltar que os dados mostraram que o uso de tu em Brasília não se deve apenas às 

origens externas dos pais, a pesquisadora constatou também, na Vila do Planalto, que dois pais 

de origens brasiliense favoreceram o uso de tu.  

A autora ressalta que Brasília vem desenvolvendo suas características da oralidade, e 

o pronome tu faz parte desse processo.  Em suas conclusões Andrade (2010) apresenta a 

seguinte abordagem a respeito do tu na fala brasiliense: 

Brasília passa por processo de focalização, embora ainda passe por período dialetal, 

pois continua recebendo imigrantes e se expandido vertiginosamente. Ainda não 

temos registro de que a grande Brasília tenha características culinárias típicas, por 

exemplo, mas acreditamos que a variedade brasiliense já tem focalizado algumas 

características linguísticas, tanto lexicalmente quanto gramaticalmente, e o uso do tu, 

como um pronome marcado, figura como característica gramatical própria. (Andrade, 

2010, p.10) 

 

Uma das pesquisas pioneiras em registrar a forma tu em Brasília foi Lucca (2005). A 

autora estudou a variação dos pronomes tu e você em três regiões administrativas do Distrito 

Federal (Brasília, Taguatinga e Ceilândia). A amostra consiste em entrevistas realizadas com 

falantes jovens da região, sendo um total de 32 sujeitos (29 são do sexo masculino e 3 

pertencentes ao sexo feminino). As gravações eram ocultas e, geralmente, conversas 

interacionais entre amigos. A autora não considerou o fator idade, uma vez que os falantes 

tinham de 15-19 anos, sendo, praticamente, nesse aspecto, pertencentes à mesma faixa etária. 

Encontraram-se 453 ocorrências, sendo a forma tu com 72% (0,77 de peso relativo), 

apresentando um alto índice de uso, e a forma você17 com apenas 28% dos dados. Um dos 

resultados das análises das variáveis selecionadas, em relação ao pronome tu, indicaram que o 

gênero masculino favorece o uso de tu, com 78% e peso relativo de 0,77. Vale ressaltar que, 

aproximadamente, 90% dos dados são de falas masculinas. No que se refere aos territórios 

estudados, os dados apontaram que em Ceilândia favorece o uso de tu, com o peso relativo de 

                                                           
17 Casos da forma cê foram acoplados ao você. 
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0,68. Conforme já mencionado anteriormente, essa localidade tem como fator de influência do 

uso da forma tu o grande contingente de imigrantes nordestinos. 

Dias (2007) analisou as formas pronominais tu e você na região administrativa de 

Brasília. A amostra constitui-se de 18 sujeitos dos sexos masculinos e feminino e com faixas 

etárias entre 13-19 anos; 20-39 anos e 30 em diante. Em termos gerais, considerou-se 900 

ocorrências18. Os dados indicaram a alta frequência da forma cê, com 51,4%, já as formas você 

e tu totalizaram 26,5% e 10,6%, respectivamente. 

Os dados selecionados pelo programa GoldVarb X indicaram que, no fator linguístico 

tipo de fala, a categoria ironia/brincadeira (31,7% e 0,80) é que mais favorece o pronome tu. 

Em relação aos fatores extralinguísticos, têm-se os seguintes resultados: a) faixa etária – 13-29 

anos (29,8%, 0,76) favorece o pronome tu; sexo – os homens são mais adeptos a forma tu, com 

14,9% e 0,60 dos dados, ao passo que as mulheres possuem apenas 10,8% e 0,41de peso 

relativo. 

No que concerne ao uso das formas pronominais, a região Centro-Oeste não apresenta 

uma diversidade nos subsistemas. Observa-se a predominância do pronome tu sobre o você nos 

estudos de Lucca (2005) e Andrade (2010) e um menor emprego de tu em Dias (2007). Quanto 

aos resultados parciais indicados nos trabalhos citados, demonstraram que os homens dessa 

região fazem mais uso da forma tu do que as mulheres e esse pronome é, preferencialmente, 

usado entre os mais jovens. É interessante destacar que Brasília é uma cidade que passa por 

fluxos migratórios e muitos desses migrantes, como por exemplo, os nordestinos, podem estar 

favorecendo o uso de tu na região. Isso acontece devido a influência das falas dos pais nas falas 

dos filhos. Por outro lado, Andrade (2010) ressalta que na região de Vila Planalto há pais de 

origens brasilienses que também favorecem o uso de tu. 

 

                                                           
18 Foram encontrados 1080 dados, porém, a autora eliminou 124 dos pronomes nulos e 56 que estavam em posição 

de objeto, restando 900. 
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D)  Região Sudeste 

 

A região Sudeste, segundo Scherre et al. (2015), tem a presença predominante do 

subsistema só você, mas também exibe a presença do subsistema você/tu sem concordância 

no Rio de Janeiro, São Paulo e supreendentemente em Minas Gerais, na cidade de São João da 

Ponte, região Norte do estado. Evidentemente, diante da presente pesquisa é possível dizer que 

outros locais mineiros, possivelmente, exibem esse último subsistema, tanto na localidade 

estudada neste trabalho, Ressaquinha (MG), quanto em Alfredo Vasconcelos19, que se localiza 

na mesma região. Ressaltamos aqui que o foco de nossas pesquisas futuras é exatamente estudar 

outras localidades que fazem parte da Mesorregião Campo das Vertentes mineira para mais 

evidências da realidade pronominal no estado, bem como acrescentar dados para o mapeamento 

do uso dos pronomes de segunda pessoa no Brasil. 

Em relação à Região Sudeste, tem-se o subsistema só você com uso exclusivo das 

formas você, ocê e cê. Para Scherre et al.  (2015, p.147) as três capitais, a saber: Belo Horizonte 

(MG), São Paulo (SP) e Vitória (ES), exibem diferenças quanto ao uso das referidas formas 

pronominais. Em Belo Horizonte, a forma mais frequente é cê, em São Paulo, há um equilíbrio 

entre você e cê, já em Vitória, a forma mais privilegiada é você. Para mais detalhamento dos 

dados, expõem-se alguns estudos que ilustram a representação desse subsistema na região 

Sudeste, iniciando-se por Minas Gerais.  

Minas Gerais 

Coelho (1999) investigou o uso das formas você, ocê e cê na cidade de São Francisco, 

região Norte do Estado mineiro. A amostra foi constituída por meio de entrevistas orais 

realizadas com 24 sujeitos e estratificada da seguinte forma: procedência geográfica (zona rural 

                                                           
19 Esta cidade vem sendo estudada pelo Professor Dr. Clézio Gonçalves, atualmente na Universidade Federal de 

Ouro Preto. Fiz parte dessa pesquisa como bolsista de iniciação científica. E os dados que a representam constaram 

a presença da forma tu sem a flexão verbal correspondente em Alfredo Vasconcelos e, possivelmente, pode-se 

dizer que esse município faz parte do subsistema você/tu sem concordância. 
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e zona urbana), faixa etária (15-25 anos, 26-49 e 50 em diante), sexo/gênero (homem e mulher) 

e classe social (mais privilegiada e menos privilegiada). Em termos gerais, encontraram-se 622 

ocorrências, sendo 20% para você, 23% para ocê, 56% para cê e 1% de ancê, que foi eliminado 

devido à sua baixa frequência. 

Peres (2006) realizou estudo em tempo aparente e tempo real em Belo Horizonte, 

durante duas épocas distintas – 1982 e 2002. A autora investigou o uso das formas você, ocê e 

cê, considerando-se os fatores linguísticos (função sintática das formas na frase, contiguidade 

em relação ao verbo, comportamento nas construções de tópico, expressão da referência, tipos 

de frase em que aparecem e foco) e também 3 fatores extralinguísticos (idade, gênero e classe 

social). No corpus de 1982 foram encontrados 587 dados, sendo 93 ocorrências para você 

(15,9%), 39 para ocê (6,6%) e 455 para cê (77,5%). Já no corpus de 2002, identificaram-se 

1453 dados, sendo você com 23,5%, ocê, com 3,9% e cê com 72,6%. 

Gonçalves (2008) pesquisou as formas pronominais você, ocê e cê na cidade de Arcos 

(MG). O objetivo desse estudo era investigar fatores linguísticos e sociais que condicionam a 

variação pronominal. Os dados foram obtidos por meio de narrativas individuais espontâneas 

com 40 informantes de Arcos (MG), sendo 20 da área urbana e 20 da zona rural. Esse trabalho 

amparou-se nos pressupostos teóricos-metodológicos da Sociolinguística Variacionista, além 

de contar com suporte do programa GoldVarb 2001 para realização das análises. A amostra é 

constituída de 510 ocorrências pronominais, sendo você (113/510, 22%), ocê (120/510, 24%) e 

cê (277/510, 54%). 

Em vista do exposto, tem-se a seguinte distribuição, no gráfico 1, dos pronomes você, 

ocê e cê, em Minas Gerais. 
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Gráfico 1: Distribuição dos pronomes você, ocê e cê em Minas Gerais 

 

O gráfico 1 aponta com clareza a semelhança nos usos das formas pronominais você, 

ocê e cê em Minas Gerais. Observa-se uma alta frequência do pronome cê em todos locais 

pesquisados. Os dados de Gonçalves (2008) e Coelho (1999) têm grandes aproximações nos 

usos de todas as três formas analisadas. Vale ressaltar que ambos os estudos estratificaram suas 

amostras em função da procedência geográfica. Neste aspecto, os resultados dos autores 

assemelharam-se. Os dados de Coelho (1999, p.56), por exemplo, indicaram que na zona urbana 

de São Francisco a forma você é tipicamente empregada, o pronome ocê, por sua vez, ocorre 

mais na zona rural, já a forma cê apresenta-se com os maiores índices nas duas áreas 

geográficas. Os dados de Gonçalves (2008) mostraram que na zona urbana de Arcos (MG) o 

pronome você é preferencialmente usado, ao passo que na zona rural têm-se índices mais altos 

das variantes ocê e cê. 

 O estudo de Peres (2006), considerando as duas amostras (1982 e 2002), demonstra 

que houve pequeno aumento do uso da forma você durante os vinte anos em estudo, sendo em 

1982 - 15,9% e em 2002 - 23,5%. A variante ocê, por sua vez, demonstrou-se bastante escassa. 

Na amostra de 2002, por exemplo, o percentual não chega 3,9%. Confrontando os dois corpora, 
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a autora encontrou os seguintes resultados: a forma cê continua sendo a forma preferida entre 

os falantes; no emprego de cê na função objeto preposição, os percentuais dobraram, indicando 

uma possível mudança e o uso de cê tem como fator condicionador a idade, quanto mais novo, 

maior a frequência do uso dessa forma, indicando uma possível mudança em progresso. 

 As análises das três pesquisas quanto função sintática indicaram que a função sujeito 

é a que mais favorece o uso das três variantes (você, ocê e cê). Para esse fator têm-se os 

seguintes resultados em cada estudo:  Coelho (1999) com 569 dos 622 dados, 91,47%, Peres 

(2006) com 1396 dos 1453 dados, 96,07% e Gonçalves (2008) com 451 dos 510 dados, 

88,43%20. 

Resumidamente, passando-se por outros dados encontrados nessas pesquisas, pode-se 

constatar algumas semelhanças, tais como a forma cê é mais usada como interpretação 

indefinida; ocê é favorecido para expressar referência definida e as orações afirmativas 

favorecem o uso de você, ocê e cê. 

Além dos dados expostos, relata-se, em síntese, a pesquisa de Herênio (2006), que 

investigou os pronomes tu e você, em Uberlândia (MG) e Imperatriz (MA). Nos dados 

representativos apenas da cidade mineira a autora encontrou 529 ocorrências, sendo 100% do 

uso da forma você. Evidenciando que não há uso de tu21 nessa localidade. 

 

Espírito Santo e São Paulo 

Nos Estados de Espírito Santo e São Paulo (exceto Santos) também se configura pelo 

uso predominante das formas você e cê, conforme os dados apresentados nas pesquisas de 

Calmom (2010) e Nascimento (2011). Este último é um estudo realizado na cidade de São Paulo 

(SP), que analisou os pronomes você(s) e cê(s), baseando-se em dois corpora, NURC-SP-70 e 

                                                           
20 Esses resultados também se assemelham com a pesquisa de Ramos (1997), que encontrou na função sujeito 322 

dos dados, 94,15%.  
21 A autora destaca que embora não há ocorrência da forma tu, a referida cidade possui resquícios da segunda 

pessoa caracterizados por co-referentes te, ti, teu. 
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GESOL-SP-200022, sendo 18 e 36 entrevistas de cada corpus, respectivamente. Nas projeções 

gerais dos corpora registraram-se 4639 dados, sendo 54,3% para a forma você e 43% para cê.  

As rodadas foram analisadas por meio do programa computacional Goldvarb X. A 

autora comparou as amostras do GESOL e as amostras do NURC, identificando os fatores que 

favorece o uso de uma ou de outra variante. Desta maneira, os resultados indicaram que no 

GESOL a forma cê é favorecida pela escolaridade médio e fundamental, sendo (53,3%, 0,59 de 

peso relativo); pelas mulheres mais jovens e mais velhas, sendo 57%3%, 0,58 e (60,4%, 0,61de 

peso relativo), respectivamente, e também os homens mais jovens (56%, 0,54 de peso relativo). 

Já na projeção do NURC, destaca-se a faixa etária 20-32 anos que favorece o uso do cê, sendo 

47,6%, 0,64. 

No estudo de Calmon (2010), realizado em Vitória (ES), foram investigadas as formas 

você e cê, considerando duas amostras - PORTVIX (Português falado na cidade de Vitória) e 

Fala Casual. Em termos gerais, registraram-se 2363 ocorrências dos entrevistados e 2613 dados 

dos entrevistadores. 

Separando-se os corpora, os dados da amostra PORTIVIX indicaram que o pronome 

você é o mais utilizado, com 74% de uso entre os entrevistados e 76% dos dados dos 

entrevistadores, ao passo que cê possui percentuais mais equilibrado entre os entrevistados e 

entrevistadores, sendo 25,8% e 24%, respectivamente. Em relação aos fatores ao emprego do 

pronome você, ainda considerando o corpus PORTVIX, têm-se os seguintes resultados 

favorecedores à tal forma pronominal: a faixa etária dos mais velhos (95,1%, 0,823); o 

gênero/sexo feminino com 511/643 dos dados (79,5%, 0,558) e os menos escolarizados com 

78%, 0523%. 

                                                           
22 Na estratificação dos corpora, consideraram-se os fatores sexo/gênero (masculino e feminino) e faixa etária (20- 

32 anos, 35-45 anos e 50 anos em diante). No caso do GESOL, considerou-se a escolaridade – superior, médio e 

fundamental- já no corpus do NURC todos indivíduos possuem superior completo. 
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Quanto ao corpus da Fala Casual, os dados representativos indicaram que na primeira 

gravação o uso de cê é maior que o de você, sendo 68, 8% e 31,4%, respectivamente, e na 

segunda gravação o emprego de você é maior (63%), ao passo que cê é o menos utilizado com 

36,8%. 

A partir de agora, passa-se para a representação do subsistema você/tu sem 

concordância na região Sudeste, fez-se um detalhamento geral de todos os estados 

participantes desse subsistema, mencionando uma síntese dos dados de algumas pesquisas 

realizadas.  

Minas Gerais tem como registro o subsistema você/tu sem concordância, baseando-

se na pesquisa de Mota (2008), que tem sido constantemente mencionada neste presente estudo, 

por ser a única23, até então, a encontrar o uso da forma tu no Estado mineiro, mais 

especificamente, em São João da Ponte, região Norte. O corpus analisado pela autora é 

constituído de 24 entrevistas com falantes do Ensino Fundamental e foi estratificado em funções 

do sexo (feminino e masculino) e quatro faixas etárias (7-14; 15-25; 26-49 e 50 anos ou mais). 

Encontraram-se 509 ocorrências das formas pronominais, sendo 4924 (10%) ocorrências de tu 

e 460 (89%) de você. 

Assim como algumas pesquisas supracitadas, a função sujeito favorece o uso das 

variantes você, ocê e cê, das 460 ocorrências computadas dessas formas, 392 foram como 

pronome sujeito, dando um total de 82,2%. Ao passo que a forma tu é favorecida pela função 

pronome objeto, com um total de 27 dos 49 dados (55%) e, em segundo momento, pela função 

sujeito, somando-se 19 dos 49 dados (38%). A autora caracteriza o pronome tu como 

favorecedor da variável grau de intimidade e como um fenômeno da zona rural, sendo marcado 

pela faixa etária de 15 a 25 anos. 

                                                           
23 Esse estudo de Mota (2008) tem status significativos em todo o Brasil, pela sua descoberta e registro do pronome 

tu em Minas Gerais. Seus dados são representativos e são comparados nos resultados deste estudo. 
24 As 49 ocorrências da forma tu foram contabilizadas da seguinte maneira: 22 ocorrências de tu, 25 de te, 1 de ti 

e 2 de tua. 
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Em Santos (SP), Modesto (2006) estudou a alternância tu/você, com apoio da 

metodologia da Sociolinguística Variacionista. O corpus é constituído por 20 gravações 

divididas em secretas e não secretas. A amostra foi estratificada, levando-se em consideração o 

fator gênero (homem/mulher), duas faixas etárias (15 a 20 anos e 21 anos ou mais) e a 

escolaridade (ensino médio ou superior).  Foram encontradas 708 ocorrências das formas 

pronominais, sendo 476 para você e 232 para cê. O autor ressalta que, apesar do pronome tu 

estar presente na fala santista, a forma você é preferida entre os falantes, sendo, em termos 

percentuais, você com 67% e tu com 32%.  

As análises25 realizadas pelo autor destacaram que os falantes com pouco grau de 

estudo usam mais a forma tu (40%, 0,6 de peso relativo) que os mais escolarizados (29%, 0,4 

de peso relativo). Os dados rodados, contrapondo gênero e escolaridade, demonstrou que as 

mulheres menos escolarizadas preferem o uso do tu (30/43, 70%) e as que têm mais graus de 

estudo tendem evitar o uso dessa forma, com 39/158, 25%. Em relação ao fator faixa etária, os 

resultados obtidos indicaram que a alternância entre as formas pronominais pode estar 

neutralizada (variável estável), sendo da primeira faixa etária (65/168 — 38%, 0.5 de peso 

relativo) e da segunda (167/540 — 30%, 0.5 de peso relativo).  

No Rio de Janeiro (RJ), especificamente, os dados apresentados por Sherre et al. (2015, 

p. 159-60) indicaram diferenças espaciais importantes dentro de uma mesma área geográfica e 

a característica imaginária de um “tu“ suburbano e /ou de classe social mais baixa26, explorado 

pela televisão brasileira nas novelas e nos programas humorísticos”. Para mais descrição do uso 

de tu na fala carioca, fez-se uma síntese dos estudos de Lopes et al. (2009) e Santos (2012) 

 Lopes et al. (2009) estudaram as formas pronominais tu/você com falantes das 

seguintes profissões:  ambulantes, vendedores e gerentes. A amostra foi obtida por meio de 

                                                           
25 Para as análises, o autor considerou os seguintes fatores: variáveis sociais (gênero, faixa etária, escolaridade); 

variável linguística (função sintática – função subjetiva ou função objetiva) e variáveis discursivas (referenciação, 

monitoramento e expressividade do ato comunicativo). 
26 Dados referentes ao estudo de Santos (2012). 
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entrevistas realizadas no centro da cidade, que consistem em perguntas do tipo: como faço para 

chegar em tal rua?. Os autores contabilizaram 129 ocorrências dos pronomes e suas análises 

apontaram que o pronome você é mais utilizado pelos falantes, sendo 65% e a forma tu com 

35%.  

 Em rodadas específicas, os dados indicaram que o pronome você é favorecido pelo 

sujeito pleno, com 61% dos dados, ao passo que tu tem 57%. Em relação ao sujeito nulo, a 

forma tu é mais usada sendo 43%, enquanto você, 39%. As variáveis sociais indicaram que o 

pronome tu é mais empregado pelos homens (80%) e as mulheres fazem mais uso da forma 

você (58%). Os dados ainda indicaram que as mulheres mais jovens preferem o uso do tu, com 

46%, seguido das adultas, com 13%. As idosas não fazem uso desta forma. 

Santos (2012) estudou as estratégias de referência à segunda pessoa do discurso na 

função sujeito de falantes da cidade do Rio de Janeiro (RJ). A autora baseou-se no método de 

pesquisa de Labov (1972), com o objetivo de colher dados espontâneos das formas 

pronominais. Foram consideradas as seguintes amostras temáticas para investigação do 

fenômeno de variação: Amostra Perfil Profissional e Amostra Almirante Barroso (realizadas 

em 2006); Amostra ‘Advogados’ (constituída no ano de 2008); Amostra zona Oeste e Amostra 

zona Norte (feitas em 2009).  

O corpus é composto de 52 informantes e foi estratificado considerando os fatores 

sexo/gênero (masculino e feminino), faixa etária (aproximadamente 18 a 30 e 31 a 55 e mais 

de 56 anos) e o grau de escolaridade (ensino fundamental, ensino médio e ensino superior). Em 

termos gerais, encontraram-se 648 ocorrências, sendo 318 (49%) de você, 251 (39%) sujeito 

nulo e 79 (12%) de tu.  

Os resultados27 apontaram que o pronome você é mais recorrente na zona Norte, com 

56%, o pronome tu é mais produzido na zona Oeste, com 21% dos dados. O pronome você tem 

                                                           
27 Vale ressaltar que a autora explora vários resultados fazendo rodadas no GoldVarb 2001. Considera-se, neste 

estudo, apenas esses já apresentados. 
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maior índice de uso entre as mulheres, com 53,9%, ao passo que os homens obtiveram 44,40%. 

As pessoas que têm ensino superior empregam mais a forma você, com 56,30%, enquanto o tu 

é favorecido pelas pessoas que possuem ensino fundamental (12%) e médio (12%). 

Tendo em vista os dados representativos da região Sudeste, é possível concluir que em 

tal território brasileiro as formas você e cê destacaram-se em alguns estudos. A variante cê, por 

exemplo, parece estar cada vez mais presente na fala mineira, já em São Paulo (SP) e, 

principalmente, em Vitória (ES) há um predomínio da forma você. A forma ocê aparece com 

mais frequência, até mais que o pronome você, nos estudos de Coelho (1999) e Gonçalves 

(2008), realizados em Minas Gerais. Em relação ao pronome tu, nota-se que ele também está 

presente no falar da região Sudeste, mais especificamente em Rio de Janeiro (RJ), Santos (SP), 

São João da Ponte (MG), Alfredo Vasconcelos (MG) e Ressaquinha (MG) e, em alguns casos, 

como nos estudos de Modesto (2006), Lopes et al. (2009) e da presente pesquisa, a frequência 

do pronome tu apresenta-se acima de 30%, demonstrando que tal pronome tem-se intensificado 

nessa região. É interessante destacar também que no Sudeste brasileiro o pronome tu é aliado 

da fala masculina, segundo dados apresentados pelas pesquisas realizadas, os índices mais altos 

da forma tu estão entre os homens. 

 

E) Região Sul 

Segundo Scherre et al. (2015, p.145) a Região Sul do país é um “mosaico linguístico” 

representado por uma diversidade de subsistema. O estudo de Loregian-Penkal (2004) ilustra, 

em partes, a diversidade dos subsistemas nessa região. Os resultados apontados pela referida 

autora mostram que o Sul não é apenas caracterizado pelo uso de tu. Em Paraná, por exemplo, 

a pesquisadora não encontrou ocorrência dessa forma pronominal, os dados apresentaram o uso 

categórico de você nas áreas monolíngues. Fato que possivelmente comprova que Paraná exibe 
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o subsistema só você. Diante do exposto, fez-se um breve comentário sobre a configuração dos 

pronomes você, ocê28e cê em Curitiba (PR) analisados por Loregian-Penkal e Menon (2012). 

Com bases nos pressupostos teórico-metodológicos da Sociolinguística Variacionista, 

as autoras analisaram uma amostra de 44 sujeitos (banco VARSUL29), estratificados de acordo 

com sexo, escolaridade e idade. Além das entrevistas do VARSUL, consideraram-se, também, 

algumas observações em situações espontâneas, como por exemplo: nos ônibus de Curitiba, 

reuniões de escola, lanchonetes e outros locais públicos passíveis de gravações. Esse método 

seguiu orientações de Labov (1972; edição de 2008, p.32). Os dados (2200 ocorrências) foram 

submetidos ao programa GoldVarb 2001. 

Os resultados encontrados pelas autoras evidenciaram que a forma você é mais 

recorrente entre os falantes curitibanos, sendo um total de 1533 dados para você e 667 para cê. 

A baixa ocorrência de cê em todas as faixas etárias analisadas, especialmente na fala dos jovens, 

evidenciam uma mudança em progresso. Os mais altos índices dos pronomes você e cê estão 

na função sintática sujeito com 68% e 32%, respectivamente. Os dados assinalam que a forma 

cê já está implementada na língua dessa região. 

Quanto ao uso da forma tu na Região Sul, pode-se citar a pesquisa de Loregian-Penkal 

(2004), que analisa a alternância pronominal tu/você, considerando os dados de duas amostras, 

tais como VARSUL dos estados do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina e BRESCANCINI30, 

da localidade de Ribeirão da Ilha. Um dos objetivos da pesquisa consistia em fazer uma (re) 

análise de Loregian (1996), verificando como a configuração da concordância verbal com o 

pronome tu nas localidades de Florianópolis, Porto Alegre e Ribeirão da Ilha, Chapecó, 

Blumenau, Lages, Flores da Cunha, Panambi e São Borja. 

                                                           
28 Não houve ocorrências de ocê(s)  nas duas amostras analisadas. 
29 Projeto Variação Linguística Urbana da Região Sul. 
30 Dados do Ribeirão da Ilha coletados por Cláudia Brescancini para composição de sua dissertação de mestrado. 
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Em termos gerais, na amostra trabalhada, analisaram-se dados de 195 sujeitos. As 

variáveis linguísticas consideradas pela autora foram a alternância pronominal tu/você, com um 

total de 6234 dados e a concordância verbal com o pronome tu, com 4090 dados. Por se tratar 

de um amplo conteúdo, não serão mencionados todos os resultados. Apresenta-se, a seguir, a 

alternância das formas tu/você, por localidade. 

 

Tabela 1 - Alternância tu/você por localidade na Região Sul (Loregian-Penkal, 2004) 

   Fatores Aplicação Total Percentual Peso Relativo 

Rodada geral com Florianópolis, Porto Alegre e Ribeirão da Ilha 

Florianópolis (SC) 585/767 76% 0,32 

Porto Alegre (RS) 764/819 93% 0,61 

Ribeirão da Ilha (SC) 445/462 96% 0,78 

Total 1794/2048 87%  

Rodada geral com Flores da Cunha, Panambi e São Borja 

Panambi (RS) 395/467 84% 0,30 

Flores da Cunha (RS) 654/784 83% 0,37 

São Borja (RS) 663/701 94% 0,76 

Total 1712/1952 89%  

Rodada geral com Chapecó, Blumenau e Lages 

Lages (SC) 189/1225 15% 0,30 

Blumenau (SC) 134/490 27% 0,61 

Chapecó (SC) 261/519 51% 0,82 

Total 584/2234 26%  

                Fonte: Loregian-Penkal (2004, p. 133) (com adaptações) 

Os dados que favorecem o pronome tu, indicados na tabela 1, apontaram pesos 

relativos acima de 0,60 em 05 localidades (Blumenau 0,61, Porto Alegre 0,61, São Borja 0,76, 

Ribeirão da Ilha 0,78 e Chapecó 0,82). Quanto à variável sexo, a autora destaca que as mulheres 

lideram todas localidades, em relação ao uso de tu. Em Porto Alegre, há uma diferença ainda 

mais acentuada, as mulheres dessa localidade apresentam 99% de uso de tu e apenas 1% de 

você. Os resultados do fator faixa etária, em geral, indicaram que os falantes de 25-49 anos 

lideram o emprego do pronome tu.  

Com intuito de ilustrar os subsistemas estabelecidos por Scherre et al. (2015) na 

Região Sul, apresenta-se, a seguir, a distribuição dos dados conforme a variável controlada 

concordância canônica em Loregian-Penkal (2004). 
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Tabela 2 - Concordância com o tu por localidade na Região Sul (Loregian-Penkal, 2004) 

Fatores Aplicação Total Porcentagem Peso Relativo 

Rodada geral com FLP, POA, RI e as três cidades do interior do RS 

Flores da Cunha (RS) 14/654 2% 0,20 

Panambi (RS) 12/395 3% 0,34 

Porto Alegre (RS) 54/764 7% 0,35 

São Borja (RS) 30/663 5% 0,36 

Florianópolis 251/585 43% 0,85 

Ribeirão da Ilha (SC) 268/445 60% 0,91 

Total 629/3505 18%  

Rodada geral com Chapecó, Blumenau e Lages 

Chapecó (SC) 2/261 8% 0,18 

Lages (SC) 27/189 14% 0,74 

Blumenau (SC) 51/134 38% 0,82 

Total 80/584 13%  

             Fonte: Loregian- Penkal (2004, p. 167) (com adaptações) 

 

Diante dos dados apresentados na tabela 2, é possível observar a maior probabilidade 

de concordância verbal com o pronome tu em Florianópolis e Ribeirão da Ilha, sendo 43% e 

60%, respectivamente. Flores da Cunha, Panambi, Porto Alegre, São Borja e Chapecó 

apresentam menos probabilidade de concordância (- 10%), sendo 2%, 3%, 7%, 5% e 8%, 

respectivamente. Já Lages e Blumenau sinalizam uma concordância de 10% a 40%, sendo, em 

termos respectivos, 14% e 38%.  

Dando continuidade à representação dos subsistemas estabelecidos no estudo de 

Scherre et al. (2015) para Região Sul, abordam-se os demais subsistemas que complementam a 

realidade pronominal nesse território brasileiro. Vale ressaltar que as localidades citadas abaixo 

não são só projeções do estudo de Loregian-Penkal (2004), para tais conclusões, os autores 

consideraram outras pesquisas que também foram realizadas na região Sul. 

O subsistema mais tu com concordância baixa (menos de 10%) pode ser encontrado 

nas localidades de Porto Alegre, Flores da Cunha, Panambi, São Borja e Pelotas. Em 

Florianópolis e Ribeirão da Ilha (distrito de Florianópolis) apresentam o subsistema mais tu 
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com concordância alta (40% e 60%). Chapecó e Concórdia31 fazem parte do subsistema 

tu/você com concordância baixa (menos de 10%). Já Blumenau e Lages são representadas 

pelo subsistema tu/você com concordância média (entre 10% e 39%). (SCHERRE et al., 2015, 

p. 145-146). 

Tendo em vista o exposto, a região Sul brasileira é caracterizada por variados 

subsistemas. Nota-se que o pronome tu está presente em muitos locais sulistas e, em alguns 

lugares, tal forma se apresenta com índices maiores que 90%. Além disso, é interessante 

destacar também, nessa região, a probabilidade do emprego de tu com a flexão verbal que o 

corresponde. Em Ribeirão da Ilha (SC), por exemplo, a concordância chega a 60%. Apesar do 

pronome tu ser bem frequente, observou-se que o subsistema só você também se apresenta no 

falar paranaense, mais precisamente, na cidade de Curitiba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
31 Não apresenta registro de concordância 
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2. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Nesta seção, expõem-se os processos fundamentais da composição da amostra desta 

pesquisa e a metodologia de análise utilizada para as análises. Para tanto, são relatadas as 

seguintes subseções: Coleta dos dados, Seleção do sujeito, Transcrição dos dados, O suporte 

quantitativo, Catalogação dos dados e Variáveis trabalhadas. Inicialmente, para um 

conhecimento da comunidade de fala investigada neste trabalho, descreve-se, de forma sucinta, 

um histórico da localidade estudada, Ressaquinha (MG).  

 

2.1. Localidade 

 

Ressaquinha, um dos marcos da Estrada Real mineira, está localizada, 

aproximadamente, 129 Km da capital do estado de Minas Gerais, Belo Horizonte. A história 

do município tem seu início no final do século XVII. Na metade deste século, o território foi 

percorrido pelos bandeirantes paulistas que estavam em busca de ouro, pedras preciosas e índios 

para serviços. 

Era preciso abrir caminhos nas Minas para o escoamento de ouro e em 1699 o primeiro 

trecho, denominado Ressaca aos Campos, foi aberto. Neste mesmo local foi construída uma 

base para descanso dos operários, que, posteriormente, transformou-se na fazenda Costa da 

Mina e uma possível povoação começou a existir nessa localidade e se expandiu em torno da 

Estação Ferroviária de D. Pedro II, inaugurada em 12 de abril de 1882, que pertencia ao Distrito 

do Ribeirão de Alberto Dias e que, atualmente, é a cidade de Alfredo Vasconcelos e uma parte 

do município de Barbacena. 

Esse povoado foi se desenvolvendo. Em 1921, já contava com uma escola pública, 

Escola Municipal Belisario Moreira, que foi construída pelo governo de Minas Gerais. Outros 

pontos estruturais do Distrito também foram instalados, como:  telefone, energia elétrica, 
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calçadas nas ruas e abastecimento de água, sendo inaugurados em 1925, 1927 e 1928, 

respectivamente. 

Em 1943, os moradores dessa comunidade já cogitavam se emanciparem da tutela de 

Barbacena, que veio acontecer só em 08 de dezembro de 1953, quando foi autorizada a 

emancipação da cidade pela Assembleia Legislativa. Desta maneira, desta povoação formou-se 

a cidade de Ressaquinha, vizinha dos municípios de Alfredo Vasconcelos e Barbacena. 

Ressaquinha está localizada na Mesorregião Campo das Vertentes de Minas Gerais. 

Atualmente, segundo dados do IBGE (2016), a cidade tem uma população estimada em, 

aproximadamente, 5000 habitantes, considerando os moradores da zona urbana e zona rural. O 

município possui uma área total de 183, 062 Km² e é banhada pela nascente do rio Piranga, 

principal formador do Rio Doce.  

A zona rural de Ressaquinha é dividida por distritos, sítios e fazendas que totalizam a 

população. A principal fonte renda de Ressaquinha é o trabalho agrícola, proveniente das 

atividades rurais como o cultivo de morangos, verduras e vegetais. Além disso, a criação de 

gado, a venda de produtos derivados do leite e os empregos gerados pela prefeitura e outros 

estabelecimentos da cidade complementam o rendimento do município. 

Vale ressaltar a importância de Ressaquinha (MG) dentro da história de Minas Gerais, 

principalmente, pela extração de ouro que acontecera neste local durante os primórdios da 

independência do Brasil. Destaca-se também a igreja Matriz São José, considerada um dos 

principais pontos turísticos da cidade e tem grande prestígio nessa região. 
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Figura 1 

Localização geográfica da cidade de Ressaquinha (MG) 

 

          Fonte: Base cartográfica IBGE (2016) – Delimitado conforme as mesorregiões mineiras 

 

2.2. Coleta dos dados 

 

A presente pesquisa, como relatado anteriormente, tem como objetivo geral identificar 

o condicionamento da variação dos pronomes de segunda pessoa do singular (tu e você) em 

Ressaquinha (MG). O corpus foi constituído por meio de gravações com falantes do município 

entre o final de 2015 e começo de 2016, considerando os sujeitos residentes da zona urbana e 

zona rural. O conteúdo proposto para as entrevistas consiste em narrativas espontâneas guiadas 

por perguntas32 consideradas relevantes para a análise e confirmação dos dados coletados.  

Além do questionário, que tem como temática gêneros diferenciados, como por 

exemplo, receitas, instruções, aconselhamento, exemplificações, também foi solicitado a alguns 

sujeitos que narrassem fatos recontados ou experiências pessoais, pois, segundo Tarallo (1986), 

                                                           
32 O roteiro de perguntas está disponível nos anexos deste trabalho. 
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ao relatá-los, “o informante está tão envolvido emocionalmente com o que relata que presta o 

mínimo de atenção ao como”, e a narrativa torna-se mais espontânea.  

O objetivo era envolver o falante com naturalidade para que ele sentisse mais à vontade 

com o entrevistador e desta forma ocorreu. Em outras palavras, a medida que o questionário era 

aplicado, os sujeitos lembravam de fatos que aconteceram não somente com eles, mas também 

com seus parentes ou amigos, e os relatavam de forma parecer que a entrevista era apenas uma 

conversa simples. 

   Outro fator favorecedor nas gravações é a proximidade do documentador com os 

falantes, ou seja, a maioria das entrevistas foram realizadas por um morador de Ressaquinha33 

que tem certa intimidade com os sujeitos. Nesse sentido, a presença do gravador, em algumas 

entrevistas, parecia não ser notória, dessa forma, os diálogos fluíam sem qualquer intimidação.  

A coleta de dados só foi possível com o consentimento do falante ao assinar um termo 

autorizando o uso de seus dados com propósitos de estudos. Os locais estabelecidos para as 

gravações foram escolhidos pelos sujeitos, sendo em suas próprias casas ou outras localidades. 

As entrevistas foram realizadas nas zonas urbana e rural de Ressaquinha (MG). Os falantes 

selecionados da zona urbana são moradores do centro da cidade ou de alguns bairros próximos 

ao centro. Já os da zona rural residem no distrito de Moreiras e em alguns sítios da região, onde 

se encontram pequenos povoados, geralmente são familiares que trabalham juntos na lavoura. 

É importante ressaltar a relevância das entrevistas sociolinguísticas tanto para as 

análises atuais quanto para documentação dos dados de fala de uma comunidade. Sobre esse 

aspecto, Tarallo (1997, p. 18) afirma que “o fato sociolinguístico, o dado de análise, é ao mesmo 

tempo a base para o estudo linguístico: o acervo de informações para fins de confirmação ou 

rejeição de hipóteses antigas sobre a língua e também para o levantamento e o lançamento de 

novas hipóteses”.  

                                                           
33 Foram dois documentadores que participaram do processo de gravação, sendo um falante nativo de Ressaquinha 

e a pesquisadora, autora deste trabalho. 
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2.3. Seleção dos sujeitos 

Conforme mencionado anteriormente, a maioria das entrevistas foram realizadas por 

um documentador nativo de Ressaquinha (MG). Desta maneira, a escolha dos sujeitos partiu-

se desse documentador, principalmente por ele já ter conhecimento das pessoas que moram 

nesse município e conviver com elas. Vale ressaltar que a cidade em questão é pequena e, 

geralmente, há um grau de proximidade entre os moradores, ou seja, a maioria são parentes ou 

pessoas com laços de amizade e intimidade. Houve alguns momentos em que o próprio falante 

indicava pessoas para serem entrevistadas. Isso também enriqueceu o corpus desta pesquisa, 

pois, geralmente, eram sujeitos que não se intimidavam com as entrevistas e queriam falar o 

máximo possível. 

São garantidos sigilo e anonimato totais dos entrevistados, respeitando as normas 

éticas das pesquisas acadêmicas e propiciando uma segurança ao sujeito34.  

Em relação aos indivíduos, foram escolhidos sujeitos com perfis semelhantes, ou seja, 

todos falantes do português do Brasil, nascidos no estado de Minas Gerais e residentes de 

Ressaquinha (MG) por 10 anos ou mais. Realizaram-se, para esta pesquisa, 24 entrevistas 

estratificadas da seguinte forma:  

- Gênero: feminino (12, sendo 6 da zona urbana e 6 da zona rural) e masculino (12, 

sendo 6 da zona urbana e 6 da zona rural);  

- faixa etária: 1ª geração (20 a 35 anos); 2ª geração (36 a 50 anos) e 3ª geração (51 

anos ou mais).   

No quadro 5 expõe-se a descrição completa de cada sujeito. 

Quadro 5: Descrição dos sujeitos dos sujeitos entrevistados para constituição do corpus 

 

                                                           
34 Evidentemente, todas as entrevistas foram realizadas sem o conhecimento do falante a respeito do fenômeno 

linguístico, objeto de estudo deste trabalho. Foi esclarecido que se tratava de uma pesquisa que envolvia fatores 

culturais, sociais e linguísticos da região de Ressaquinha (MG). 
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Legenda: 1ª geração (20 a 35 anos); 2ª geração (35 a 50 anos); 3ª geração (50 anos ou mais). 

 

2.4. Transcrição dos dados 

 

Esta parte do estudo é considerada tão importante quanto trabalhosa. Importante 

porque é nas transcrições que estão os dados de análises da pesquisa, por isso se torna 

trabalhosa, pois consiste em fazer uma cópia fidedigna dos dados originais. Paiva (2004, p. 136) 

considera relevante para a transcrição transpor o discurso falado de uma forma fiel. Para a 

autora, “a fidelidade aos dados orais deve ser o objetivo de toda transcrição. Queremos registrar 

o que foi dito por um falante da forma como foi dito. Uma transcrição não é e não pode ser uma 

edição a fala do entrevistado”. Nesse sentido, a pesquisadora destaca que não existe uma 

transcrição de dados linguísticos perfeita e incontestável, pois há um componente subjetivo 

envolvido nessa prática.  

Sujeito Procedência 

Geográfica 

Faixa Etária 

 

Gênero 

 

Escolaridade Ocupação 

 

MU1 

MU2 

MU3 

MU4 

MU5 

MU6 

MR1 

MR2 

MR3 

MR4 

MR5 

MR6 

HU1 

HU2 

HU3 

HU4 

HU5 

HU6 

HR1 

HR2 

HR3 

HR4 

HR5 

HR6 

Urbana 

Urbana 

Urbana 

Urbana 

Urbana 

Urbana 

Rural 

Rural 

Rural 

Rural 

Rural 

Rural 

Urbana 

Urbana 

Urbana 

Urbana 

Urbana 

Urbana 

Rural 

Rural 

Rural 

Rural 

Rural 

Rural 

 

 

2ª geração 

3ª geração 

3ª geração 

2ª geração 

2ª geração 

3ª geração 

2ª geração 

2ª geração 

1ª geração 

1ª geração 

1ª geração 

2ª geração 

3ª geração 

1ª geração 

1ª geração 

2ª geração 

3ª geração 

1ª geração 

1ª geração 

3ª geração 

1ª geração 

3ª geração 

3ª geração 

2ª geração 

 

F 

F 

F 

F 

F 

F 

F 

F 

F 

F 

F 

F 

M 

M 

M 

M 

M 

M 

M 

M 

M 

M 

M 

M 

 

Ensino Médio 

1ª série/ E. F. 

3ª série/ E. F. 

Ensino Médio 

Ensino Fundamental 

Nunca estudou 

2ª série/ E. F. 

Ensino Fundamental 

4ª série/ E. F. 

3ª série/ E. F. 

Ensino Médio 

Ensino Fundamental 

Ensino Médio 

Ensino Médio 

Ensino Fundamental 

2ª série/ E. F. 

Ensino Médio 

Superior incompleto 

Curso técnico 

2ª série/ E. F. 

Ensino Fundamental 

Nunca estudou 

4ª série/ E. F. 

4ª série/ E. F. 

Doméstica 

Aposentada 

Aposentada 

Doméstica 

Doméstica 

Aposentada 

Lavradora 

Doméstica 

Lavradora 

Lavradora 

Serviços gerais 

Doméstica 

Serviços gerais 

Estudante 

Servente de obras 

Serviços gerais 

Salgadeiro 

Estudante 

Agricultor 

Agricultor 

Aux. topografia 

Aposentado 

Vendedor 

Serviços gerais 
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Diante desse fato, toda transcrição implica um conjunto de decisões que são definidas 

conforme os objetivos do pesquisador. Para as transcrições deste trabalho foram utilizadas 

algumas sugestões do Projeto NURC/SP- 1986, seguindo as adaptações e/ou modificações 

projetadas por Gonçalves (2008). Esse conjunto de normas tem como função auxiliar o 

pesquisador na descrição de um corpus oral. O quadro 6, a seguir, assinala as regras de 

transcrições seguidas neste trabalho. 

Quadro 6: Regras usadas para transcrição da amostra 

 

SINAIS OCORRÊNCIAS 

(  ) Incompreensão de palavras ou segmentos. 

(hipótese) Hipótese do que se ouve. 

/ Truncamento, corte de uma palavra ao meio. 

Maiúscula Entoação enfática. 

/MAIÚSCULA/ Fala do documentador. 

: Prolongamento de vogal e consoante. 

- Silabação. 

? Interrogação. 

... Qualquer pausa. 

((minúsculas)) Comentários descritivos do transcritor 

--     -- Comentários que quebram a sequência temática da exposição. 

{         } Simultaneidade de vozes. 

(...) Indicação de que a fala é tomada ou interrompida em determinado 

ponto, exceto em seu início ou término. 

== == == == Indicação de que é feito um corte na sequência da narrativa. Este sinal 

só é utilizado com o objetivo de separar os trechos de interesse dessa 

pesquisa, ou seja, aqueles em que ocorrem as formas “tu, te, ti, 

contigo, você, ocê e cê”. Procede-se assim, pelo fato de as narrativas 

apresentadas no anexo não serem transcritas na íntegra, mas apenas 

com os trechos em que ocorrem as formas pronominais, conforme já 

mencionado anteriormente.  

“ “ Palavra ou expressão de língua estrangeira. 

Trechos em negrito Situação em que o 2º documentador comenta ou responde algo que o 

falante pergunta. 
 

Fonte: Gonçalves (2008, p. 164) (adaptado) 

A transcrição das entrevistas é de suma importância para futura análise dos dados, no 

entanto, revelou-se ser uma fase bastante intensa pelo tempo consumido e devido à 

concentração exigida na anotação fidedigna das declarações dos falantes ressaquinhenses, que 

eram registradas ao mesmo tempo em que se ouvia o áudio. 

Durante a passagem das entrevistas para a escrita, procurou-se respeitar, dentro dos 

limites possíveis, as características próprias do registro oral. Todavia, consideraram-se certos 
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aspectos próprios da oralidade, como por exemplo: repetições de palavras, alguns níveis dos 

processos de concordância em gênero e/ou número35. Também foram uniformizados alguns 

aspectos fonológicos das conversas para evitar divergências a este nível36. Optou-se por 

transcrever apenas trechos de interesse desta pesquisa, mais precisamente, aqueles que ocorrem 

as formas “tu, você, ocê e cê. 

 

2.5. O suporte quantitativo 

 

A Sociolinguística tem como objetivo investigar o grau de estabilidade de uma 

variação ou de mudança linguística, descrevendo seus comportamentos por meio de estudos 

sistemáticos que analisam, interpretam e caracterizam esses fenômenos que se efetivam em uma 

determinada comunidade de fala.  

Para tanto, essa corrente teórica tem como método de pesquisa o modelo quantitativo. 

Em descrição, Guy e Zilles (2007, p. 101), acreditam que essa metodologia é uma “teoria 

linguística que procura explicar as possibilidades linguísticas (na terminologia chomskiniana, 

as produções gramaticais em uma língua) e tentamos entendê-lo para explicar também os 

padrões quantitativos de uso dessas possibilidades através de um modelo matemático”. 

Um estudo baseado nesse modelo tem duas finalidades: primeiramente, estimar 

parâmetros (pesos, probabilidades)37 para cada efeito linguístico, grupo de falantes, ou estilo a 

ser estudado, e segundamente, relacionar esses valores com os modelos e teorias sociais e/ou 

linguística que se dispõe para explicação do fenômeno. (GUY e ZILLES, 2007, p. 104). 

                                                           
35 Optou-se por deixar alguns termos usados pelos falantes, se com concordância ou não. É importante ressaltar 

que as formas do verbo “estar” foram consideradas conforme o falante a pronunciava, por exemplo: “tá”, “to”, 

“tamos” e “tão”, que são correspondentes às formas verbais “está”, “estou”, estamos e estão, respectivamente.  
36 Nesse caso, cita-se como exemplo “mexeno”, que foi formalizado, na transcrição, para “mexendo”. 

Uniformizou-se também os verbos no infinitivo quando pronunciado sem o “r” final. 
37 Segundo Guy e Zilles (2007, p. 239), o peso relativo de um fator é um valor calculado pelo Varbrul “que indica 

o efeito deste fator sobre o uso da variante investigada”, já a probabilidade de evento indica a chance dele 

acontecer. 
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Para os autores, não se sabe com antecedência quais os fatores significativos de uma 

investigação linguística. O que é feito a respeito são inferências com bases em observações 

preliminares, hipóteses por meio de modelos teóricos, indicações de estudos prévios. Dessa 

maneira, consegue-se estabelecer fatores para investigação empírica. 

Para o processo da análise quantitativa, cada ocorrência do fenômeno em estudo de 

um corpus é codificada pelos fatores que se deseja investigar como, por exemplo, “a identidade 

e as características sociais do informante, os contextos sociais e os contextos linguísticos 

relevantes ao fenômeno estudado.” (GUY e ZILLES, 2007, p. 103). 

Desta forma, em uma análise quantitativa, segundo Guy e Zilles (2007, p.20), é 

importante considerar três fases principais:  

 Coleta de dados -  fase da constituição da amostra mais representativa possível 

da comunidade de fala que se deseja observar, o que é mais facilmente obtido através da coleta 

aleatória;  

 Redução dos dados – reduzir os dados de modo a garantir um panorama geral do 

fenômeno, sem distorcer os dados originais, mas minimizando detalhes insignificantes. Isto se 

consegue através de ferramentas estatísticas, como as medidas de tendência (média, mediana e 

moda), as medidas comparáveis (proporção ou porcentagem) e os índices e, assim também, 

através da sua posterior apresentação, com o uso de gráficos e tabelas; 

 Interpretação dos dados - momento em que o linguista parte para a análise do 

fenômeno em estudo.  

Para se obter um quadro explicativo desta presente pesquisa, será utilizado o suporte 

estatístico Pacote de Programas Estatísticos de Regras Variáveis -  Varbrul, versão X: 

GoldVarb, que segundo Guy e Zilles (2007, p. 105) “é um conjunto de programas 

computacionais de análise multivariada, especificamente estruturado para acomodar dados de 

variação sociolinguística.”. Além disso, segundo os referidos autores, a análise é considerada 
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multivariada porque “permite investigar situações em que a variável linguística em estudo é 

influenciada por vários elementos do contexto, ou seja, múltiplas variáveis independentes”.  

O programa permite medir separadamente o efeito de um fator e avaliar a interação 

entre vários grupos de fatores. Para além, facilita e enriquece o trabalho do pesquisador, dando 

a ele oportunidade de testar várias hipóteses para que se possa eliminar o que não é relevante. 

Isto possibilita ao linguista uma análise mais concisa e geral do fenômeno em estudo, mostrando 

as evidências que auxiliam o pesquisador na conclusão de seu trabalho.  

O Varbrul oferece ainda duas opções de como fazer as rodadas dos fatores, separando 

os mais relevantes na amostra estudada, tais como one level e step-up/step-down. Segundo Guy 

e Zilles (2007, 164), a rodada step, utilizada neste trabalho, testa a significância de cada grupo 

de fator, além de produzir várias páginas dos resultados e seleciona os melhores. O step up testa 

os grupos de fatores individualmente e os adiciona um a um, já o step down, retira os grupos de 

fatores da análise um por um. O step-up e o step down escolhem os mesmos grupos de fatores 

significativos. Desta forma, geralmente, a melhor rodada de cada procedimento será igual. 

A rodada step-up/step-down foi um dos processos para a análise dos dados deste 

estudo. A princípio, codificou-se a amostra para submeter os dados ao programa GoldVarb X. 

Em seguida, inseriu-se os dados codificados no programa, para que ele selecionasse as melhores 

rodadas. Esses procedimentos são detalhados na próxima seção, Catalogação dos Dados 

 

2.6. Catalogação dos dados 

Após o processo de transcrição das gravações, a próxima etapa configurou-se em 

catalogar os dados de cada entrevista. Desta forma, foram contabilizadas todas as ocorrências 

dos seguintes pronomes: tu, você, ocê ecê.  

O corpus tem, aproximadamente, 17 horas de gravação e foi realizado com o propósito 

exclusivo de ser usado nesta pesquisa. Obteve-se um total de 579 ocorrências dos pronomes de 
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segunda pessoa do singular em estudo. Com relação aos fatores escolhidos para análise, a 

princípio, consideramos os seguintes grupos: contexto sintático, contexto frasal, área 

geográfica, sexo, faixa etária e escolaridade. Ao rodarmos os dados no programa GoldVarb X, 

que é o suporte quantitativo desta pesquisa, houve um problema de diferença nas rodadas step-

up e step-down e os fatores área geográfica e sexo pareciam exatamente iguais. 

 Diante disso, fizemos uma rodada sem esses dois fatores, mas os resultados não 

contribuíram para interpretação dos pronomes. Então, acrescentamos mais três fatores (grau de 

intimidade, tipo de referência e tipos de discursos) e fizemos mais duas rodadas, sendo uma 

com todos os grupos de fatores e outra sem os fatores sexo e área geográfica. Em ambas as 

rodadas os fatores escolaridade e grau de intimidade foram excluídos. Desta maneira, 

realizamos uma última rodada com os seguintes fatores: contexto sintático, contexto frasal, tipo 

de referência, tipo de discurso, sexo, área geográfica e faixa etária, sendo esses os grupos de 

fatores que foram considerados para análise desta pesquisa. 

Atribuímos os seguintes códigos aos grupos de fatores: 

Quadro 7: Código dos grupos de fatores para análise no programa computacional 

Variáveis dependentes 

Pronome tu 0 

Pronome você 1 

Variáveis Independentes Internas 

Contexto Sintático s 

c 

p 

Sujeito 

Complemento com preposição 

Complemento sem preposição 

Contexto Frasal a 

i 

n 

 

Afirmativa 

Interrogativa 

Negativa 

 

Tipo de Referência o 

z 

Genérica 

Específica 

Tipo de Discurso x 

y 

Direto 

Relatado 

Variáveis Independentes Externas 

Sexo m 

f 

Masculino 

Feminino  

Área Geográfica u 

r 

Zona Urbana 

Zona Rural 

Faixa etária q 

t 

v 

20-35 anos 

36- 50 anos 

51 anos ou mais 
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Na rodada step-up e step-down, os fatores contexto frasal, sexo e área geográfica foram 

excluídos pelo programa. No entanto, na descrição da análise dos dados, foram detalhados 

alguns resultados relevantes sobre esses grupos não selecionados. A seguir, apresentam-se as 

variáveis analisadas neste estudo. 

 

2.7. Variáveis Analisadas 

 

2.7.1. Variáveis dependentes 

Esta pesquisa tem como variável dependente, os pronomes de segunda pessoa do 

singular e como variantes as formas tu e você. É importante ressaltar que, além pronomes tu e 

você, os falantes ressaquinhenses também fazem uso das variantes ocê e cê. No entanto, para 

análise dos dados, conforme já mencionado anteriormente, todas as ocorrências das formas 

você, ocê e cê foram acopladas, sendo constituinte de uma única variável linguística (você), 

como demonstra o quadro 8: 

Quadro 8: Variáveis dependentes 

Variável Variantes 

 

Segunda pessoa do singular 

Tu 

Você 

 

2.7.2. Variáveis independentes 

 Neste trabalho, as variáveis testadas foram escolhidas com base em fatores já analisados 

em pesquisas do mesmo tipo, tais como Andrade (2010), Guimarães (2014), Martins (2010), 

Mota (2008), entre outros. Para interpretação do fenômeno variável foram considerados os 

seguintes grupos de fatores: 

- Grupos de fatores linguísticos: contexto sintático, contexto frasal, tipo de referência e 

tipo de discurso;  

- grupos de fatores extralinguísticos: área geográfica, faixa etária e sexo.  
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Cada fator considerado tem sua peculiaridade e ajudam a entender acerca do percurso 

da variação no tempo, no espaço geográfico, bem como o significado social em que a variação 

está inserida. Desta forma, apresenta-se, na próxima subseção, tais variáveis, seguidas de 

exemplos, que tem como fonte os dados da amostra deste estudo. 

2.7.2.1. Fatores Linguísticos 

 

1) Contexto sintático  

Por meio desse fator propõe-se identificar o contexto sintático mais propenso para 

variação pronominal em Ressaquinha (MG). Acredita-se que o pronome tu seja mais recorrente 

na função sujeito, já que essa referida forma exerce a função de sujeito nas orações. No entanto, 

espera-se que o tu também esteja presente nos demais contextos, conforme se verifica no estudo 

de Mota (2008) a presença do pronome tu na função objeto.  

A seguir, expõem-se os contextos sintáticos que são analisados nesta pesquisa, bem 

como seus respectivos exemplos, que são trechos retirados da amostra deste trabalho. 

a) Sujeito 

[6] [...] se você gosta dele tenta conversar com ele...MR6 

[7] [...]ocê tem que amar ela também...MR5 

[8] [...]Cê tem que ter fé. HU1 

[9] [...]tu tá fazendo falta...HU5 

 

b)  Complemento com preposição 

 

 [10] [...]se eu votei em você ou não... HU5 

 [11] [...]eu cheguei perto d’ocê... HU5 

 [12] [...]É iSSO que é o sonho que eu sonhei pra tu? MU1 

 

c) Complemento sem preposição 

 

[13] [...]eu te faço tu feliz... MU6 

[14] [...]Deus não vai deixar você desamparado... MR6 

 

2) Contexto frasal 

 

Em relação a esse fator, busca-se identificar em qual tipo de frase o uso da forma tu é 

mais recorrente. Esta variável também foi estudada por Andrade (2010) e Guimarães (2014). 



 
 

70 
 

Nesses trabalhos os enunciados interrogativos favoreceram o uso da forma tu. Diante disso, 

acredita-se que, possivelmente, a fala ressaquinhense segue a mesma tendência.  

Para análise deste fator, foram adotados os seguintes tipos de frases: 

a) Afirmativa 

 

[15] [...]tu sabe lá do meu tio e tal... MU2 

[16] [...]e tenho certeza que talvez agora ele não fará falta pra você. MU1 

[17] [...]a couve ocê faz do jeito que ocê quiser. MU3 

[18] [...]cê está acabando contigo. HU1 

 

b) Interrogativa 

 

[19] [...]ah tu vai na igreja do pastor lá? HR6 

[20] [...]tem como você voltar? MR6 

[21] [...]ocê casou com quantos anos? HU1 

[22] [...]cês me espera?...MR1 

 

c) Negativa 

 

[23] [...]tu não pode falar nada com ele que é ignorante. HU3 

[24] [...]você num usa maldade com nada. HU5 

[25] [...]não é difícil pr’ocê. HU5 

[26] [...]cê não tenta mudar o seu jeito..HR1 

 

 

 

3) Tipo de referência 

 

 A variável tipo de referência foi escolhida para esta pesquisa tendo como base 

alguns estudos, tais como Martins (2010) e Guimarães (2014). Com o propósito de analisar o 

tipo de referência que mais favorece o uso da forma tu, estabeleceram-se duas classificações 

para as referências, sendo elas a referência específica ─ a fala direta com quem o falante se 

dirige a alguém próximo do discurso ─ e a referência genérica ─ a que não se refere apenas a 

um interlocutor, mas uma forma de se integrar todos que cabem dentro de uma informação. 

Para mais detalhes a respeito, a seguir, são expostos os tipos de referências com seus respectivos 

dados retirados da amostra. 

  

a) Genérica 
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[27] [...]tu não pode falar nada com ele que é ignorante... HU3 

[28] [...]acredito que você sem Deus... você é apenas um inseto vegetando por                                       

aí. HR5 

 [29] [...]cê vai sempre aprender com alguém alguma coisa. HR1 

 

        

b) Específica 

 

[30] [...]pode ir direto tu vai/ vai entrar dentro da rua..HU5 

[31] [...]e você eu tô conhecendo agora... HU5 

[32] [...]a couve ocê faz do jeito que ocê quiser... MU3 

[33] [...]cê não repara não que eu moro sozinho aqui... HR4 

 

4) Tipos de discurso 

 

A escolha por esse fator deve-se ao fato de que algumas temáticas, nas entrevistas, 

partiam-se do contexto de relato. Isto é, algumas perguntas realizadas durante as gravações 

tinham identificação com algo já acontecido com o falante, desta forma, ele relatava os fatos. 

Já outras direcionavam o entrevistado a uma exemplificação de algum possível aconselhamento 

diante de temas como uso de bebida alcóolica, drogas, prostituição.  Em outro momento, era 

solicitado ao falante que contasse algum relato sobre fatos curiosos e acontecimentos a respeito 

da cidade de Ressaquinha (MG). Diante disso, decidiu-se analisar se o tipo de discurso que 

favorece o uso do pronome tu no falar ressaquinhense. Para a análise dessa variável, 

controlaram-se dois discursos, direto e relatado, que são descritos a seguir.  

1) Direto 

Considerou-se como discurso direto aquele que se dirige diretamente ao interlocutor, 

conforme vemos nos exemplos abaixo. 

               [34] [...]tu já tem que entrevistar quantas pessoas? MR4 

               [35] [...]você: não tem maldade... MR4 

               [36] [...]que ocê é não saco de pancada pra ficar aguentando não... MU3 

               [37] [...]cê tá formando em?... HU5 

 

2) Relatado 
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Como discurso relatado, considerou-se algum relato reportado pelo entrevistado, 

sendo um acontecimento que ele narra e/ou, até mesmo, um possível discurso dele ao dar 

conselhos para alguém. Isto é, conforme já mencionado anteriormente, fez-se o uso de 

questionário linguístico para auxiliar as entrevistas. Sendo assim, algumas perguntas pediam 

para que o sujeito exemplificasse a forma com que ele se dirigiria a algum interlocutor, 

aconselhando-o, conforme vê-se a seguir. 

 

Se você tivesse um amigo, pai de família, alcoólatra (que não sai da porta do boteco), com 

cinco filhos pequenos e uma esposa desempregada, o que você diria pra ele?38 

 

A questão acima foi retirada do questionário linguístico desta pesquisa. Dessa forma, 

segue um trecho da transcrição, que faz parte da amostra. É uma pequena parte de um relato do 

sujeito HR1 referente à pergunta supracitada.  

 

[38] [...]eu falei assim tu gosta da tua família?... falou gosta... e teus filho tu gosta 

deles? Então pensa... pensa que tem gente que depende d’ocê pra viver... agora se ocê 

não quer viver... também não atrapalha os outro viver né... É.. se ocê não tá gostando 

do cê pondo tanto álcool pra dentro né... então quem vai gostar... HR1 

 

Tendo em vista que o estudo de Mota (2008), realizado na cidade de São João da Ponte 

(MG), que apontou o discurso relatado como fator favorecedor no uso de tu nessa localidade, 

conjectura-se que, em Ressaquinha (MG), esse dado não seja diferente, sendo o discurso 

relatado como o tipo de discurso que mais favorece a forma tu nesse município. Fundamentou-

se tal hipótese pelo fato de que ambas as cidades estão situadas no mesmo Estado ─ Minas 

Gerais ─ e, sendo assim, possivelmente, os resultados referentes ao uso do pronome tu nos 

locais citados podem ter aproximações. 

 

2.7.2.2. Fatores Extralinguísticos 

 

1) Área geográfica 

                                                           
38 Essa pergunta faz parte deste trabalho questionário linguístico, que está nos anexos deste trabalho. 
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Por meio desse fator propõe-se investigar se a área geográfica em que os falantes 

residem influencia em suas falas, favorecendo ou não o uso do pronome tu. É importante citar 

o fato dessa variável não ter sido selecionada pelo software GoldVarb X durante o processo de 

análise da rodada step-up/step-down39. Desta forma, não será possível exibir o peso relativo 

desse fator. Porém, na análise dos dados, expõem-se as frequências das formas pronominais em 

estudo, tu e você, em cada área geográfica. Para a investigação do fenômeno variável 

estabeleceram-se os seguintes espaços geográficos: 

a) Zona Urbana 

b) Zona Rural   

2) Faixa etária 

A variável faixa etária tem vital importância nos estudos sociolinguísticos, uma vez 

que a partir dela consegue-se identificar indícios de uma possível mudança linguística em curso 

ou uma variação estável. Partindo-se da significância desse fator para análise dos fenômenos 

variáveis, selecionaram-se, para este trabalho, três faixas etárias, sendo elas: 20-35 anos; 36- 50 

anos e 50 anos ou mais. A primeira faixa etária contempla os falantes mais jovens, que estão 

ainda estudando ou prestes a se inserir no mercado de trabalho. A segunda faixa refere-se à fase 

mais adulta, aos que, possivelmente, já estão inseridos no mercado de trabalho. A terceira faixa 

diz respeito aos falantes mais velhos, que viveram em tempos com costumes diferentes das 

demais faixas etárias e que, provavelmente estão aposentados. 

Em relação ao uso do pronome tu em Minas Gerais, o estudo de Mota (2008), realizado 

na cidade da São João da Ponte, demonstrou que os mais jovens,15 a 25 anos, são os que mais 

empregam tal forma pronominal. Partindo-se disso, decidiu-se ampliar esses dados no Estado, 

controlando a variável faixa etária também na cidade de Ressaquinha (MG).  

3)  Sexo 

                                                           
39 A step-up e step-down é uma rodada oferecida pelo programa GoldVarb X. Conforme já mencionado na 

subseção “O suporte Quantitativo”, a rodada step testa a significância de cada grupo de fatores. 
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A variável sexo é constantemente controlada em muitos trabalhos sociolinguísticos. 

Santos (2012, p. 86), baseando-se em Ficher (1958), Labov (1966), entre outros, assinala que 

os homens e as mulheres têm comportamentos linguísticos diferenciados devido às “diferenças 

em seus processos de socialização e da forma de construção dos papéis feminino e masculino”. 

Essas divergências, em ambos os sexos, se refletem no uso de uma ou outra forma pronominal, 

fazendo com que essa variável seja apontada como relevante para ocorrência da variação. 

Em se tratando dos pronomes de segunda pessoa no Brasil, Scherre e Yacovenco 

(2011, p.135) associam o uso mais recorrente de tu por parte das mulheres quando “esse 

pronome for um traço mais geral ou de registro e marcar a identidade geográfica do falante”, 

conforme acontece nas regiões Nordeste, e Norte e Sul do Brasil. Na região Sul, por exemplo, 

no trabalho de Loregian-Penkal (2004), observa-se um uso expressivo da forma tu pelas 

mulheres, ao passo que os homens dão preferência ao pronome inovador você. Já nas outras 

regiões, Scherre e Yacovenco (2011) destacam a liderança das mulheres no uso de tu no interior 

do Estado da Bahia (Nordeste Brasileiro) e no interior do Estado da Amazônia (Norte 

Brasileiro). 

No caso das regiões Sudeste e Centro Oeste, as autoras assinalam que há um uso mais 

frequente de tu na fala dos homens, isso quando esse pronome for de um traço mais específico, 

marcando uma interação solidária ou de maior proximidade entre os falantes (SCHERRE e 

YACOVENCO, 2011, p.135). No que se refere a alguns dados dos estudos da região Sudeste, 

Lopes et al. (2009) e Santos (2012) constataram um favorecimento do pronome tu nas falas 

masculinas. Diante disso, por meio da variável sexo (masculino e feminino), pretende-se 

averiguar se os homens ressaquinhenses são os que mais empregam a forma tu, acompanhando 

a tendência dessa região brasileira, sendo essa uma das hipóteses deste trabalho. 
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Ressalta-se que a variável sexo não foi selecionada pelo programa GoldVarb X, porém 

seus resultados foram expostos para fins de comparação com os dados já encontrados na região 

Sudeste a respeito desse fator. 
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3. DESCRIÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

Esta seção encontra-se dividida em três subseções que expõem os resultados 

representativos das análises dos dados deste presente estudo. Em primeira instância, apresenta-

se a distribuição geral da amostra com as frequências brutas das formas pronominais 

observadas─tu e você. Em seguida, são descritos alguns resultados relevantes dos grupos de 

fatores que não foram selecionados pelo programa quantitativo GoldVarb X, tais como: 

contexto frasal, área geográfica e sexo. Na seção posterior, aborda-se a análise multivariacional 

dos dados dos grupos de fatores selecionados pelo programa computacional em ordem de 

relevância. 

3.1. Panorama geral da amostra 

 

No corpus que compõe esta pesquisa foram computadas 579 ocorrências das formas 

pronominais de segunda pessoa do singular. No gráfico 2, expõe-se a distribuição geral dos 

pronomes tu e você na amostra.  

 

Gráfico 2 – Percentual da distribuição geral da amostra 

 

 

223/579
38,5%

356/579
61,5%
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O gráfico 2 demonstra que o pronome você é o mais usado pelos falantes 

ressaquinhenses, com índice percentual de uso de 61,5%. No entanto, é importante destacar a 

produtividade do pronome tu em Ressaquinha, com incidência de 38,5%. Tal fenômeno é um 

fato revelador em Minas Gerais, principalmente, por ser um Estado em que o pronome você é 

predominante, conforme já indicaram alguns estudos realizados, tais como Coelho (1999), 

Gonçalves (2008), Herênio (2006), Peres (2006) e Ramos (1997). Um trabalho que, até então, 

certificou a presença do pronome tu na fala mineira foi desenvolvido por Mota (2008) no 

município de São João da Ponte. Nessa localidade, a autora constatou percentuais de uso de 

10% da forma tu e 89% do pronome você.  

Com relação ao pronome tu no Estado mineiro, pode-se citar ainda a presença dessa 

forma pronominal na fala dos moradores da cidade de Alfredo Vasconcelos40, município 

vizinho de Ressaquinha. É possível que a forma tu possa ser usada em outras localidades de 

Minas Gerais ainda não delimitadas. 

No que se refere aos dados da distribuição geral dos pronomes estudados, o resultado 

exposto no gráfico 2 corrobora a hipótese inicial de que o uso de você é maior do que o tu em 

Ressaquinha, seguindo a tendência de alguns estudos realizados na região Sudeste, conforme 

indica o gráfico 3. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
40 Esse município mineiro é estudado pelo Prof. Doutor Clézio Roberto Gonçalves e seus orientandos da 

Universidade Federal de Ouro Preto. No corpus desse trabalho, em andamento, foi possível identificar o uso 

frequente do pronome tu entre os falantes de Alfredo Vasconcelos (MG). 
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Gráfico 3 – Percentual de tu e você na região Sudeste 

 

Com base no gráfico 3, fica tão claro a supremacia do pronome você sobre o tu na 

região Sudeste. No entanto, as pesquisas demonstram que o pronome tu também é produtivo 

nessa região. Observa-se que nos estudos de Modesto (2008), Lopes et al. (2009) e os dados de 

Ressaquinha (MG) apresentam o uso de tu acima de 30%. No estudo de Santos (2012), a autora 

considera também o pronome nulo, que, nesse trabalho, tem índice maior do que o tu. 

É interessante observar que, quando detalhamos41 a amostra, isto é, separamos as 

ocorrências das formas tu, você, ocê e cê, individualmente. Os resultados apontam que o 

pronome tu tem índice de uso maior que os demais. Tal evidência é exposta na tabela 3 abaixo.  

Tabela 3- Detalhamento da amostra 

PRONOMES OCORRÊNCIAS % 

TU 223/579 38,50 

VOCÊ 58/579 10,00 

OCÊ 99/579 17,10 

CÊ 199/579 34,40 

TOTAL 579/579 100 

 

                                                           
41 Detalhamos a amostra para se ter uma visão mais clara da incidência do pronome tu  em Ressaquinha (MG). É 

importante demonstrar como essa forma tem se intensificado entre os falantes ressaquinhenses.  
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Conforme se observa na tabela 3, das 579 ocorrências computadas, 223 (38,50%) foram 

da forma tu. Esta evidência torna-se um fato revelador de que em Ressaquinha o uso de tu é 

maior que a forma você e suas variantes ocê/cê, isoladamente. Tal resultado demonstra uma 

expressiva produtividade do pronome tu na fala ressaquinhense, que, até então, não tinha sido 

comprovada em outras localidades de Minas Gerais. 

Com relação aos dados das formas pronominais você, ocê e cê expostos na tabela 3, 

observa-se que o cê é o segundo pronome mais utilizado pelos falantes ressaquinhenses, com 

199\579 (34,4%) do total das ocorrências. A alta produtividade do pronome cê também se 

confirma nos resultados encontrados pelos autores Coelho (1999), Gonçalves (2008) e Peres 

(2006), que também constataram que a forma cê é preferencialmente usada entre os falantes 

mineiros de São Francisco, Belo Horizonte e Arcos, conforme demonstra a tabela 4 a seguir. 

 

Tabela 4 – Percentual de Você/Ocê/Cê em algumas cidades de Minas Gerais 

Cidade/autor Você Ocê Cê 

São Francisco (MG) / Coelho (1999) 20 % 23% 56% 

Belo Horizonte 2002 / Peres (2006) 23,5% 3,9% 72,6% 

Arcos / Gonçalves (2008) 22% 24% 54% 

Ressaquinha (MG) 10,0% 17,1% 34,4% 

                     

A tabela 4 indica confirma que o uso da forma cê é mais frequente nas referidas 

cidades, sendo 56% em São Francisco, 72,6% em Belo Horizonte, 54% em Arcos e 34,4% em 

Ressaquinha, demonstrando a ascensão dessa variante no falar mineiro.  Verifica-se também a 

baixa frequência do pronome você em Ressaquinha, com índice de uso de 10%. Já a forma ocê 

tem mínimo percentual em Belo Horizonte (3,9%), seguido de Ressaquinha (17,1%). 

Os resultados exibidos, até então, dizem respeito as análises sobre a distribuição gerais 

da amostra. Nas seções seguintes, expõem-se dados referentes aos grupos de fatores analisados 

neste presente estudo.  
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3.2. Análise dos fatores não selecionados 

 As análises citadas posteriormente referem-se aos três fatores não selecionados pelo 

programa computacional Goldvarb X, área geográfica, contexto frasal e sexo. É pertinente a 

exibição desses dados, uma vez que eles também retratam a realidade do uso dos pronomes de 

segunda pessoa do singular no falar ressaquinhense. Salienta-se que, para realização dessas 

análises, os dados de você, ocê e cê foram acoplados, formando-se uma única variante (você). 

a) Área geográfica 

No gráfico 4, tem-se a incidência dos pronomes tu e você em cada área geográfica 

estudada. 

Gráfico 4: Distribuição da amostra: área geográfica 

 

 

Verifica-se, com base nos resultados do gráfico 4, que a frequência do pronome você 

é maior nas duas áreas geográficas, sendo 59,70% para a zona urbana e 63,50% para zona rural. 

O percentual do pronome tu é maior na zona urbana, com 40,30%, já na zona rural tem-se 

36,5%.  

b) Contexto frasal 

A tabela 5 apresenta os resultados dos pronomes tu e você em relação à variável 

contexto frasal.  
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Tabela 5 – Frequência do contexto frasal na amostra 

Contexto Frasal Tu % Você % 

Afirmativa 171/453 37,7 282/453 62,3 

Negativa 20/66 30.3 46/66 69.7 

Interrogativa 32/58 53,3 28/58 46,7 

 

A tabela 5 mostra que os enunciados interrogativos são os mais favoráveis ao uso do 

pronome tu em Ressaquinha (MG), com 53,3%. Nas frases afirmativas e negativas, têm-se 

percentuais de 37,7% e 30.3%, respectivamente. Quanto à forma você, verificou-se um índice 

mais alto nas frases negativas, com 69,7%. Já nos contextos afirmativos e interrogativos os 

percentuais de uso de você são, em termos respectivos, 62,3% e 46,7%. 

Com relação ao favorecimento do pronome tu nos enunciados interrogativos, é 

possível observar que tal resultado também foi constatado nos estudos de Andrade (2010) e 

Guimarães (2014). Esta última considerou, em seu trabalho, o fator entonação, que se divide 

em frase interrogativa e frase declarativa/exclamativa. Esse foi o primeiro grupo de fator 

selecionado pelo programa e indicou que as frases interrogativas são as que mais favorecem o 

uso de tu, de forma expressiva, sendo 76% de uso e 0,701 de peso relativo. Quanto aos 

enunciados declarativos/exclamativos, os resultados relativos ao uso dessa forma pronominal 

foram 43,5% e 0,438 de peso relativo. Em nota, a autora explica a marcante presença do tu nas 

frases interrogativas  

                                      Considerando que as diferenças entre os enunciados possa se dar entre informação 

completa e incompleta há necessidade de uma maior interação para que o outro possa 

“acabar” o enunciado de seu interlocutor. Dessa forma, entende-se o uso do pronome 

tu ter sido mais evidente nesse contexto de menor monitoramento e de maior grau de 

intimidade entre os interlocutores. (GUIMARÃES, 2014, p. 136) 

 

Quanto ao estudo de Andrade (2010), a autora dividiu os enunciados em frases 

interrogativas e frases não interrogativas (ou afirmativas e exclamativas), os resultados das 

análises indicaram a frase interrogativa como favorecedora da forma tu, com 46,7% e 0,73 de 

peso relativo, ao passo que os contextos não interrogativos inibem o emprego da forma tu, com 

29,9% e 0,42 de peso relativo.  
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Em ambos os trabalhos citados, nota-se a proximidade dos pesos relativos nas frases 

interrogativas, sendo bastante expressivos. Na presente pesquisa em questão, apesar de não se 

ter resultados em pesos relativos, é possível dizer, pelas indicações dos dados percentuais na 

tabela 5, que a fala ressaquinhense segue a mesma tendência dos estudos citados, tão somente 

pelos índices maiores da forma tu nos contextos interrogativos. Esse tipo de enunciado, 

conforme assinala Andrade (2010), são mais expressivos e emotivos e o falante tende a 

pronunciá-lo de forma mais cantada, desta forma, escolhem o pronome tu como sujeito desse 

tipo de frase. 

c) Sexo 

 

Tabela 6 – Frequência da variável sexo na amostra 

Sexo Tu % Você % 

Feminino 80/210 38,1 130/210 61,2 

Masculino 143/369 38.8 226/369 61.9 

 

Com base nos dados da tabela 6, é possível perceber a semelhança dos índices de usos 

dos pronomes tu e você nessa variável. Observa-se que as porcentagens entre ambos os sexos 

são equilibradas e seus dados se aproximam. Há uma incidência maior do pronome tu no sexo 

masculino, com 38,8%. No entanto, o percentual das mulheres quase se iguala ao dos homens, 

sendo 38,1%.  O mesmo acontece quanto ao uso da forma você. Nota-se que as mulheres, com 

61,9%, utilizam mais esse pronome, mas a diferença para o sexo masculino não chega a 1%, 

sendo 61,2%. 

A nossa hipótese inicial era a de que os homens faziam mais o uso do pronome tu do 

que as mulheres na fala dos moradores ressaquinhense, seguindo, dessa maneira, a tendência 

de alguns estudos da região Sudeste, mais especificamente, nos trabalhos de Lopes et al (2009) 

e Santos (2012), realizados no Rio de Janeiro (RJ). Em ambas as pesquisas encontraram-se um 

uso maior do tu entre o sexo masculino.  Embora os resultados da tabela 6 apontam o emprego 

maior de tu entre os homens, com diferencial mínimo de 0,7%, não se pode dizer que em 
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Ressaquinha a fala masculina tende a favorecer o uso do pronome tu, devido ao equilíbrio entre 

o uso das formas pronominais tu e você em ambos os sexos. Tal resultado também não nos 

habilita afirmar que o tu seja estigmatizado pelos falantes ou que tal pronome seja o de prestígio. 

O que se observa nessa cidade mineira é que a forma tu parece ser de uso geral e bem aceita 

por toda comunidade, indicando ser um fenômeno que não depende do sexo do falante. 

 

3.3. Análise Multivariacional dos Dados 

 

Nesta subseção, apresentam-se os resultados obtidos pelo programa computacional 

GoldVarb X para análise binária tu x você. Sete grupos de fatores foram submetidos ao 

programa, sendo quatro fatores linguísticos (contexto sintático, contexto frasal, tipos de 

referências e tipos de discursos) e três fatores extralinguístico (sexo, área geográfica e faixa 

etária). No processamento da análise da rodada step up /step down, conforme já mencionado 

anteriormente, os fatores contexto frasal, área geográfica e sexo foram excluídos pelo programa 

e suas frequências brutas já foram expostas na subseção anterior. O GoldVarb X revelou que o 

melhor step up foi o 23 (Input 0.352, Log likeood = -342.378, Significance= 0.014). Nessa 

mesma rodada, o programa selecionou os seguintes grupos de fatores em ordem de relevância: 

(1º) tipos de referência, (2º) contexto sintático, (3º) tipos de discurso e (4º) faixa etária. A seguir, 

expõem-se os resultados de cada variável selecionada por ordem de relevância. 

 

a) Tipo de referência 

Esse foi o primeiro grupo de fator selecionado pelo programa. Na tabela 7, apresentam-

se os resultados dessa variável para aplicação do tu na amostra.  

Tabela 7 -  A atuação do tipo de referência sobre o pronome tu (tu x você) 

Tipo de Referência Aplicação /Total % P.R. 

Genérica 24/141 17,0 0.216 

Específica 199/438 45,4 0.602 
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Tendo em vista a tabela 7, nota-se que o pronome tu é favorecido quando usado de 

forma específica, sendo 0,602 seu peso relativo e 45,4% de frequência. Por outro lado, o tu 

apresenta-se desfavorecido quando é empregado como referência genérica, sendo 0,216 de peso 

relativo e 17,0% de frequência. Esses resultados se assemelham com os trabalhos de Oliveira 

(2007, 2005) e Andrade (2010), na região Centro-Oeste; Martins (2010), na região Norte; 

Franceschini (2011), na região Sul e Guimarães (2014), na região Nordeste, que também 

revelaram o favorecimento do pronome tu na referência específica.  

Quanto à essa variável, pode-se também ressaltar que o tipo de referência genérica 

favorece o uso do pronome você, consideravelmente. Para Menon e Loregian-Penkal (2002) 

esse contexto é o mais suscetível para entrada do você no sistema dos falantes que tem o tu. Tal 

afirmativa se fortalece nos estudos supracitados, bem como no trabalho de Nogueira (2013) que 

apresenta um uso categórico da forma você como referência genérica. 

 

b) Contexto Sintático 

Tabela 8 - A atuação do contexto sintático sobre o pronome tu (tu x você) 

Contexto Sintático Aplicação /Total % P.R. 

Sujeito 221/542 40.8 0.544 

Complemento de verbo com preposição 1/25 4.0 0.052 

Complemento de verbo sem preposição 1/11 8,3 0.127 

 

Diante dos dados expostos na tabela 8, verifica-se que o contexto sintático sujeito é o 

que mais favorece o uso de tu, com peso relativo de 0,544 e 40,8 pontos percentuais. Resultado 

que vai ao encontro com o estudo de Guimarães (2014), que também constatou, em seu trabalho, 

o favorecimento de tu na função sujeito, sendo 52,5% e 0,516 de peso relativo. Nas demais 

funções, complemento de verbo com preposição e complemento de verbo sem preposição, têm-

se pesos relativos de 0,052 e 0,127 e percentuais de 4% e 8,3%, respectivamente. Esses 

resultados, possivelmente, estão associados ao baixo uso do pronome tu em ambos os contextos 

sintáticos, sendo 1 ocorrência apenas para cada função, conforme se observa nos exemplos [39] 

e [40] a seguir. 



 
 

85 
 

 [39] [...]que eu te faço tu feliz e tu me faz eu feliz. MU6 

 [40] [...]É iSSO que é o sonho que eu sonhei pra tu? MR2 

Nota-se, no exemplo [39], o uso do pronome tu na posição de complemento verbal sem 

preposição. Em relação ao exemplo [40], a mesma forma pronominal é utilizada como 

complemento verbal com preposição. Tal fenômeno também pode ser visto no estudo de Mota 

(2008). A autora, destaca que, em São João Ponte (MG) umas das constatações reveladoras sua 

amostra é o uso da forma plena tu como posição de objeto42.  

c) Tipos de discurso 

 

Tabela 9 - Atuação dos tipos de discurso sobre o pronome tu (tu x você) 

Tipos de Discurso Aplicação /Total % P.R. 

Direto 172/429 40,1 0.548 

Relatado 51/150 34.0 0.367 

 

A tabela 9 revela que o discurso direto é o que mais favorece o uso de tu, com 40,1% 

e 0,548 de peso relativo, ao passo que o discurso relatado tem 34,0% e 0,367 de peso relativo. 

Resultado que não confirma a hipótese inicial de que o discurso relatado é o que mais favorece 

o pronome tu em Ressaquinha (MG). É importante destacar que tal hipótese baseou-se não 

somente nas temáticas das entrevistas que direcionavam os sujeitos a reportarem algum relato 

— sendo um aconselhamento, acontecimentos ou fatos curiosos do município — como também 

no resultado encontrado por Mota (2008). Ao estudar a fala dos moradores da cidade mineira 

de São João da Ponte, a referida autora constatou o favorecimento da forma tu no discurso 

relatado, sendo 23% dos dados e 0.85 de peso relativo. Desta maneira, acreditava-se que 

Ressaquinha, por se situar no mesmo Estado, seguiria a mesma tendência. 

                                                           
42 Segundo Mota (2008, p.61), em sua amostra encontrou-se 2 ocorrências da forma tu como objeto de 

verbo, a saber: 

( ) Eu vô mandá tu pros quinto dos infernos. (E 4 p. 17)  

( ) Eu vô jogá tu dend’água. (E 11 p. 38) 
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Para Mota (2008), uma das explicações para o favorecimento de tu no discurso relatado 

é o envolvimento do falante com o que ele relata, ou seja, ao pronunciar esse tipo de discurso o 

interlocutor se distância do fato narrado, produzindo um enunciado em um estilo mais informal. 

Em Ressaquinha (MG), observa-se um uso do pronome tu mais presente nas falas diretas, para 

se referir ao interlocutor que estar perto. Tal fenômeno também acontece em fatos narrados nas 

falas que reportam aconselhamento, porém é menos recorrente.   

 

d) Faixa etária 

A faixa etária foi a quarta variável selecionada pelo programa GoldVarb X. Os dados 

representativos desse fator estão expostos na tabela 10. 

 

Tabela 10 - Atuação da faixa etária sobre o pronome tu (tu x você) 

Faixa Etária Aplicação /Total % P.R. 

20 a 35 anos 55/111 49,5 0.623 

36 a 50 anos 48/116 41,4 0.523 

51 anos ou mais 120/352 34,1 0.453 

 

Observa-se na tabela 10 que o uso da forma tu é favorecido na faixa etária dos mais 

jovens (20 a 35 anos), com 49, 5% de frequência e 0.623 de peso relativo. Seguido dos adultos 

(36 a 50 anos) e da faixa etária dos mais velhos (50 anos ou mais), sendo, respectivamente, 

41,4% de frequência e 0.523 de peso relativo e 34,1% de frequência e 0,453 de peso relativo. 

Em alguns estudos brasileiros também é possível observar que os falantes mais jovens 

favorecem o uso do pronome tu como, tais como as pesquisas de Martins (2010), Alves (2010), 

Andrade (2010), Rocha (2010), Lopes et al. (2009), Mota (2008), Paredes Silva (2008), Santana 

(2008), Dias (2007), Oliveira (2005) e Guimarães (2014). 

No entanto, é interessante citar que o fato da forma tu ser mais recorrente entre os 

falantes mais jovens deve-se, em maior porcentagem, aos dados da zona urbana. Isto é, quando 

se realizou o cruzamento da faixa etária com a área geográfica, identificou-se que há um uso 

categórico de tu na faixa etária de 19 a 35 anos, na zona urbana, ao passo que o mesmo não 
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acontece entre os falantes da zona rural, em que o maior percentual de tu está entre os adultos, 

conforme se observa na tabela 11. 

Tabela 11 – Percentuais do uso de tu no cruzamento da faixa etária com área geográfica 

Faixa Etária Zona Urbana Zona Rural 

19 a 35 anos 26/26 =100% 29/85 = 34% 

36 a 50 anos 13/29 = 45% 35/87 = 40% 

51 anos ou mais 84/250 = 34% 36/102 = 35% 

 

Os dados da tabela 11 comprovam um uso categórico da forma tu entre os falantes 

mais jovens da zona urbana, evidenciando como esse pronome está se intensificando nessa faixa 

etária. Por outro lado, os dados da zona rural não se apresentam da mesma forma, sendo apenas 

34%, demonstrando que o você é preferido entre jovens dessa área geográfica. Além disso, os 

resultados da zona rural apontam que o pronome tu está mais presente entre os adultos (36 a 50 

anos), com 40%. Já na faixa etária dos mais velhos, o uso de tu quase se iguala em ambas as 

áreas geográficas, sendo 35% e 34% na zona rural e na zona urbana, respectivamente. 

No contato com a comunidade do município, notou-se que o pronome tu é utilizado 

por toda população ressaquinhense. Embora a faixa etária dos menores de 18 anos não ter sido 

alvo deste estudo, observou-se que o uso da referida forma pronominal também é recorrente 

entre adolescentes e crianças. Martins (2010, p. 64), apesar de apresentar poucos dados, 

constatou em Tefé (MA) o uso de tu no tratamento de crianças e adolescente com os pais, 

evidenciando uma possível mudança no tratamento entre pais e filhos, tios e sobrinhos. Em 

Ressaquinha (MG), embora não haja dados a respeito, pode-se dizer, com base na convivência 

com algumas famílias, que esse tipo tratamento entre pais e filhos também acontece. Fato que 

merece um estudo exclusivo para se ter mais evidências sobre tal fenômeno e assim poder 

constatar se estar ou não ocorrendo uma possível mudança nas formas de tratamento familiar 

no falar ressaquinhense.  
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Este estudo teve como objetivo investigar a variação dos pronomes de segunda pessoa 

do singular (tu e você) na cidade mineira de Ressaquinha. É importante ressaltar que, para as 

análises deste trabalho, todas as ocorrências de você, ocê, e cê foram acopladas, formando uma 

única variante ─ você. Diante disso, considerando a distribuição geral da amostra, verificou-se 

que o pronome você é o mais utilizado pelos falantes ressaquinhenses. Resultado que se 

aproxima de outros estudos que também foram realizados na região Sudeste brasileira e 

constataram a predominância do você sobre o pronome tu, tais como Modesto (2006), Mota 

(2008), Lopes et ali (2009) e Santos (2012). 

Durante o processo de análise dos dados, 3 fatores não foram selecionados pelo 

programa GoldVarb X, a saber: área geográfica, contexto frasal e sexo. No entanto, os 

resultados que correspondem a essas variáveis foram exibidos para se ter mais clareza sobre o 

uso das formas pronominais de segunda pessoa do singular em Ressaquinha (MG).  

Desta maneira, os dados da variável área geográfica apontaram que o pronome você é 

predominante tanto na zona urbana quanto na zona rural e o índice maior da forma tu encontra-

se presente na zona urbana. Quanto ao fator contexto frasal, verificou-se que a frase 

interrogativa favorece o uso de tu. Resultado que vai ao encontro dos estudos de Andrade 

(2010), em Brasília (DF) e Guimarães (2014), em Fortaleza (CE). No que se refere à variável 

sexo, apesar da análise indicar um percentual maior de tu nas falas masculinas, o diferencial em 

relação à porcentagem das mulheres é mínimo, apenas 0,7%. Diante desse fato, não se pode 

afirmar que os homens fazem mais uso de tal pronome, conforme previa a hipótese inicial, pois 

o que se observa em Ressaquinha (MG) é um equilíbrio do uso da forma tu, bem como do 

pronome você entre ambos os sexos. Além disso, por meio desse resultado, também não é 

possível dizer que o pronome tu seja estigmatizado pelos falantes de Ressaquinha (MG), assim 
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como seja a forma de prestígio. Conclui-se que o pronome tu é de uso geral no falar 

ressaquinhense e que tal fenômeno parece independer da variável sexo. 

Em relação à análise multivariacional dos dados, o programa GoldVarb X selecionou 

primeiramente o fator tipo de referência, indicando o favorecimento do uso de tu nas referências 

específicas, e, por meio desse resultado, ainda é possível inferir que as referências genéricas 

favorecem o uso de você. Em relação aos dados da variável contexto sintático, a segunda 

selecionada pelo programa computacional, notou-se a predominância do pronome tu na função 

sujeito. Tal fato, deve-se, evidentemente, pelo alto índice de ocorrências do tu como sujeito, 

porém, essa forma também aparece como complemento verbal sem preposição e complemento 

verbal com preposição, sendo uma ocorrência em cada uma dessas funções.  

Os resultados ainda apontaram que o discurso direto favorece a forma tu 

ressaquinhense, dado que refuta a hipótese sobre a preferência do uso de tu no discurso relatado, 

conforme já foi constatado no estado de Minas Gerais, mais especificamente, em São João da 

Ponte (MG). Em relação à variável tipo de discurso, ainda pode-se citar o favorecimento da 

forma você no discurso relatado.  

Os dados referentes à variável faixa etária, sinalizou o uso mais frequente da forma tu 

entre os mais jovens, seguido dos adultos e idosos, respectivamente. É importante destacar que 

há um uso categórico do tu na fala dos jovens da zona urbana, indicando como esse pronome 

vem se intensificando no falar ressaquinhense.  

Finalmente, é interessante citar a expressividade da presente pesquisa para o falar 

mineiro, principalmente, por constatar o uso do pronome tu pelos falantes ressaquinhenses e 

demonstrar seus frequentes contextos de uso. Diante de tal fenômeno, pode-se dizer que, 

possivelmente, Minas Gerais tenha mais locais, ainda não delimitados, onde o tu também é 

umas das formas de referência ao interlocutor. No entanto, é necessário que se realize mais 

pesquisas sobre a mesma temática para obter mais clareza sobre o uso dos pronomes de segunda 
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pessoa do singular no Estado. Desta forma, manifestamos o nosso interesse, como estudos 

futuros, em ampliar esta pesquisa em Ressaquinha (MG).  Uma sugestão é fazer as análises sem 

acoplar as variantes você, ocê e cê com a finalidade de obtermos mais clareza da variação aqui 

pesquisada. Além disso, objetivamos também expandir este estudo para outras cidades da 

Macro Região Central mineira, que já evidenciam o uso de tu. Desta forma, estaremos 

contribuindo para o mapeamento linguístico no Brasil que tem como objeto de estudo os 

pronomes de segunda pessoa. 
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 ANEXOS 

 

Neste tópico estão disponíveis alguns dados de composição da amostra desta 

pesquisa, tais como roteiro da entrevista, ficha dos sujeitos e transcrição dos dados. Além disso, 

algumas curiosidades, como: fotos e mapa de Ressaquinha. 

 

A) Roteiro das Entrevistas 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO 

INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS  

DEPARTAMENTO DE LETRAS 

PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM LETRAS 

 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA 

1. O que você mais gosta de comer? 

2. E como se faz esse prato? 

3. Tem algum outro prato predileto? 

4. E como preparar esse prato? 

5. Qual o doce que você mais gosta? 

6. Como é feito? 

7. Se alguém, lá em Alfredo Vasconcelos, perguntasse a você: como faço para chegar a 

Ressaquinha? Como você orientaria? 

8. Você acha que quando era criança a vida era bem mais fácil do que hoje em dia? Por quê? 

9. Se você encontrasse uma pessoa amiga muito triste na sua frente, o que você falaria para ela 

para confortá-la ou animá-la? 

10. Se você soubesse que seu melhor amigo ou amiga estivesse doente, o que você falaria pra 

ele (a)? 

11. Se você fosse vítima de um assalto e na delegacia tivesse oportunidade de falar com o 

assaltante ali, na sua frente, o que você falaria pra ele? 

12. Se você tivesse que consolar uma criança que acaba de perder os pais em um acidente de 

trânsito, o que você diria pra ela? 

13. Você sabe que há muitos jovens e adolescentes que se prostituem ou usam droga. Se você 

tivesse uma filha nessa situação, o que você diria pra ela? 
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14. Se você tivesse um amigo, pai de família, alcoólatra (que não sai da porta do boteco), com 

cinco filhos pequenos e uma esposa desempregada, o que você diria pra ele? 

15. Qual sua religião? 

16. Digamos que você tenha a missão de evangelizar alguém, falar de Deus para essa pessoa, o 

que você diria pra ela? 

17. Se você tivesse que convencer alguém a visitar Ressaquinha, o que você diria? 

18. Você conhece alguém que parou de estudar muito novo e hoje se arrepende? 

19. Se você tivesse um filho (a), neto (a) ou irmão (a) que fosse uma criança que resolveu parar 

de estudar, o qual conselho você daria para ele? 
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B) Ficha dos Sujeitos 

 

FICHA INFORMATIVA 

I. DOCUMENTADOR: 

1. Nome: I 

2. Data:  

3. Local do inquérito:  

II. INFORMANTE: 

1. Nome: 

2. Sexo:  

3. Idade:  

4. Naturalidade:  

5. Endereço:  

 

6. Viagens:  

7. Formação Escolar: 

8. Conhecimentos de línguas estrangeiras: Sim     Não  

9. Ocupação profissional: 

10. Estado civil:  

11: Nível sócio-cultural: A) Baixa    B) Média     C) Alta  

12. Naturalidade do pai:  

13. Naturalidade da mãe: 

14. Naturalidade do cônjuge:  

15. Ocupação do pai:  

16. Ocupação da mãe:  
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17. Ocupação do cônjuge:  

18: Quantos filhos: 

III. Grau de intimidade entre informante e documentador:  

A) Grande             B) Médio              C) Pequeno 

 

Obrigado pela sua colaboração e por merecer sua confiança. 

 

 

C) Mapa de Ressaquinha (MG) 

 

 

Fonte: Site da Prefeitura de Ressaquinha-MG 

 

 

D) Fotos de Ressaquinha (MG) 
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Fonte: Site da prefeitura de Ressaquinha / Igreja Matriz de São José 

 

 

Fonte: site da prefeitura de Ressaquinha /Estação Ferroviária de Ressaquinha  

 

 

 


