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RESUMO 

 

Esta dissertação assume a análise sociolinguística da alternância entre as estruturas de 

imperativo associadas ao indicativo (tu) e ao subjuntivo (você) em cartas cariocas dos séculos 

XIX e XX como o seu principal objetivo, tendo em vista o estatuto variável das construções 

imperativas de 2a pessoa do singular no PB contemporâneo (SCHERRE, 2007; SCHERRE, 

2004; SCHERRE ET ALII 2000; PAREDES SILVA ET ALII, 2000). O foco desta análise 

metodologicamente orientada pelos princípios da sociolinguística quantitativa de base 

laboviana (LABOV, 1994, 2001) também está voltado para a depreensão de rastros do 

imperativo abrasileirado (PAREDES SILVA ET ALII, 2000) em sincronias passadas do PB. 

Com base em um conjunto de missivas pessoais (cartas de amizade, amorosas e familiares) 

produzidas por brasileiros cultos cujos perfis sociais foram reconstruídos na perspectiva da 

sociolinguística histórica (CONDE SILVESTRE, 2007; HERNÁNDEZ-CAMPOY; CONDE 

SILVESTRE, 2014), refletimos sobre as variáveis linguísticas (sujeito pronominal de 2a 

pessoa do singular, polaridade da estrutura, paralelismo fônico, número de sílabas) e sociais 

(relações sociais, tempo) que se mostraram relevantes à composição estrutural das 

construções de imperativo verdadeiro (tu), considerando o intuito de captação de evidências 

históricas do imperativo abrasileirado nos séculos XIX e XX. De um modo geral, 

confirmamos não só a prevalência das construções imperativas de 2a pessoa do singular 

vinculadas ao subjuntivo (você) em missivas de você-sujeito exclusivo – visto se tratar de 

missivas produzidas por escreventes cujo domínio da norma-padrão é alto – mas também 

levantamos, especialmente em missivas mistas (tu/você-sujeito) oitocentistas e novecentistas, 

algumas evidências históricas do imperativo abrasileirado. 

 

 

Palavras-chave: imperativo gramatical; alternância tu/você; sociolinguística histórica. 
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Dissertation (Master in Linguistic Studies) – Universidade Federal de Minas Gerais, Belo 
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ABSTRACT 

 

This dissertation assumes the analysis of the sociolinguistic alternation between the 

imperative structures associated with the indicative (tu) and with the subjunctive (você) in 

letters from Rio de Janeiro, from the 19th and 20th centuries, as its prime goal, considering the 

variable statute of 2nd person singular imperative constructions in the contemporary Brazilian 

Portuguese (SCHERRE, 2007; SCHERRE, 2004; SCHERRE ET ALII 2000; PAREDES 

SILVA ET ALII, 2000). The focus of this analysis, methodologically oriented by the 

principles of Labov’s quantitative sociolinguistics (LABOV, 1994, 2001) is also to identify 

tracks of the abrasileirado imperative (PAREDES SILVA ET ALII, 2000) in the Brazilian 

Portuguese past synchronies. Based on an ensemble of personal letters (friendship, love and 

family letters) produced by cultured Brazilians whose social profiles were reconstructed 

according to the historical sociolinguistics perspective (CONDE SILVESTRE, 2007; 

HERNÁNDEZ-CAMPOY; CONDE SILVESTRE, 2014), we reflected upon the linguistic 

variables (2nd person singular pronoun subject, the structure polarity, phonic parallelism, 

number of syllables)  and social variables (social relations, period of time) which were shown 

relevant to the structural composition of the legitimate imperative (tu), regarding the aim to 

obtain historical evidences  of the abrasileirado imperative in the 19th and 20th centuries. In 

general, we attested not only the prevalence of 2nd person singular imperative constructions 

tied to the subjunctive (você) in exclusive você-subject letters – considering the high mastery 

of the standard norm by the writers of the letters – but we also raised some historical 

evidences of the abrasileirado imperative, especially in mixed subject letters (tu/você-

subject). 

 

 

Keywords: grammatical imperative; tu/você alternation; historical sociolinguistics. 
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 Esta dissertação tem como tema geral a expressão gramatical variável do imperativo de 

2a pessoa do singular (doravante 2SG) no português brasileiro (doravante PB) de sincronias 

passadas (séculos XIX e XX). Tendo em vista o fato de a referência pronominal ao sujeito de 

2SG no PB falado atualmente assumir uma configuração sincrônica variável (tu versus você), 

cf. já discutido por Scherre et alii (2009), concentramos os esforços na análise das 

construções imperativas seja com formas de indicativo (vem comigo!), seja com formas de 

subjuntivo (venha comigo!). Além disso, voltamos o foco também para a detecção de pistas 

históricas das construções imperativas associadas ao indicativo em contexto discursivo de 

você-sujeito (“Vem prá Caixa você também”), cf. Paredes Silva et alii (2000), Scherre et alii 

(2000), Scherre (2004), Scherre (2007), Cardoso (2009), Rumeu (2016), Silva (2017). 

 Conjecturamos que o imperativo estruturado com formas de subjuntivo em cartas de 

você-sujeito de 2SG seja a opção assumida pelos brasileiros cultos em missivas movidas pela 

intimidade das relações interpessoais. Por outro lado, hipotetizamos que, já em sincronias 

passadas do PB (séculos XIX e XX), seja possível entrevermos pistas do uso do imperativo 

associado a formas de indicativo em contexto discursivo de você-sujeito (imperativo 

abrasileirado nos termos de Paredes Silva et alii, 2000), entendendo-o como uma das 

consequências da implementação do você no sistema pronominal do PB, cf. Lopes (2007), 

Lopes e Cavalcante (2011). De (a) a (c), apresentamos evidências das construções imperativas 

de 2SG. Optamos, neste trabalho, por expor em itálico a construção imperativa em análise. 

 
(a) “[...] Tudo n’ella me consolou tanto! até a linda lettra com que a escreveste. [...] agradeço de um modo 

especial a graça que quando pequenino de 2 mezes você alcançou n’este dia [...] Faze uma Communhão em 

reconhecimento a este favor, sim? [...]” (ZPAM. RJ, 27.11.1912. (carta de tu/você-suj., imperativo associado a 

forma de indicativo.)) 

 

(b) “[...] Immagine que cheguei até aonde se pode chegar. Minha Irmã, Você é toda minha e eu sou toda sua: 

creia, não tenho mais medo de nada [...] Ha tanto tempo não tenho as suas noticias. Escreve-me sim? Uma 

consolação que teve nossa Reverenda Madre foi a agua permanente na sua Conceição  [...]” (MLPCAM. PE, 

Olinda. 11.07.1920. carta de você-suj., imperativo associado a forma de indicativo.) 

 

(c) “[...] Recebe meu Irmão querido muitas lembranças de Nossa Madre [...] Fallei com Nossa Madre de ajudar a 

Você pagar a vida de Mamãe em Espanol, e ella deu licença até que termine de pagar, depois que acabe Você me 
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avisa por favor [...] De novo te abraço com todo nosso amor fraterno e me darás a benção [...]” (MRPCAM. 

Argentina, 13.02.1933. (carta de tu/você-suj., imperativo associado a forma de indicativo)) 

 

 Os dados das construções imperativas de 2SG levantados nas produções manuscritas 

por cariocas, entre os séculos XIX e XX, são estudados à luz das orientações teórico-

metodológicas da Sociolinguística Variacionista de base Laboviana, cf. Weinreich, Labov, 

Herzog (1968), Labov (1994), Labov (2001), Guy & Zilles (2007) Mollica & Braga (2004). 

Desse modo, o pacote de programas Goldvarb é a ferramenta metodológica utilizada para o 

cálculo das frequências de uso e dos pesos relativos das construções imperativas de 2SG. A 

análise dos dados de sincronias passadas se dá através do controle de variáveis linguísticas e 

extralinguísticas que já figuraram em estudos voltados para a interpretação da dinâmica 

variável do imperativo de 2SG e dos seus condicionamentos estruturais e sociais no PB 

contemporâneo (ANDRADE ET ALII, 2007; SCHERRE 2012; SCHERRE 2008; SCHERRE, 

2007; SCHERRE ET ALII, 2007; CARDOSO, 2006; CARDOSO, 2009; SCHERRE, 2004; 

SCHERRE ET ALII, 2000). 

 Tendo em vista o fato de as formas tu e você pronominais terem se mostrado alternantes 

nos eixos diatópico e sociointeracional1, as construções imperativas, por sua vez, também 

assumem, segundo Scherre (2007), uma distribuição variável entre as formas de indicativo e 

as formas de subjuntivo no PB contemporâneo. Os estudos evidenciam que as formas de 

imperativo associadas ao indicativo (deixa/recebe/abre/dá/diz/vai) são as privilegiadas nas 

regiões sul, sudeste e centro oeste, enquanto as formas verbais associadas ao subjuntivo 

(deixe/receba/abra/dê/diga/vá) prevalecem nas construções imperativas produtivas nas 

capitais nordestinas de Fortaleza, João Pessoa e Salvador, cf. Scherre (2007). 

 Considerando o fato de as amostras de missivas históricas terem sido escritas por 

cariocas cultos, em contextos de extrema intimidade (relações de amizade, amorosas e 

familiares), conjecturamos que as construções imperativas sejam preferencialmente 

produzidas com formas de subjuntivo em contexto de você-sujeito exclusivo e por formas de 

                                                                 
1 Os seis subsistemas pronominais discutidos por Scherre et alii (2009 [2015]) foram retomados e publicados em 

2015, ao descreverem as estratégias pronominais de tratamento da 2SG do PB atual, relacionando-as também ao 

fenômeno da concordância verbal (Tu e Você em concordância com formas verbais de 2ª e 3ª pessoas do 

discurso): Subsistema I: Predomínio de Você nas regiões Centro-Oeste, Sudeste, Sul e Nordeste; Subsistema II: 

Predomínio de Tu com concordância muito baixa nas regiões sul e norte; Subsistema III: Equilíbrio de Tu/Você 

com concordância muito baixa para o Tu na região sul; Subsistema IV: Predomínio de Tu com concordância 

média nas regiões Sul, Nordeste e Norte; Subsistema V: Uso variável de Você/Tu ou Tu/Você sem concordância 

nas regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Nordeste e Norte; Subsistema VI: Tu/Você ou Você/Tu com 

concordância médio-baixa nas regiões Sul e Nordeste. Os seis subsistemas tratamentais podem ser sintetizados 

em três, cf. Lopes e Cavalcante (2011, p. 39): o subsistema de você, o subsistema de tu e o subsistema da 

alternância tu/você. 
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indicativo em contexto de tu-sujeito exclusivo. Com base na intimidade das interações sociais 

acreditamos que seja possível depreender o nível de variação das construções imperativas seja 

com formas de indicativo, seja com formas de subjuntivo. Além desse intuito principal, 

levantamos as seguintes questões: 

(I) O você-sujeito se manteria com OSmaiores índices de produtividade em que tipo de 

construção imperativa de 2SG (orientadas por formas de indicativo ou de subjuntivo), visto 

que, cf. Sampaio (2001, p.61-62), em fins do século XX, os cariocas privilegiam as 

construções imperativas associadas ao indicativo? 

 

(II) Já estariam prenunciadas, na produção escrita culta do PB oitocentista e novecentista, 

evidências do imperativo abrasileirado? 

 Tendo em vista o objetivo geral, as hipóteses e as questões, assumimos, neste estudo, os 

seguintes objetivos específicos. São eles: 

(I) Descrever e analisar, qualitativa e quantitativamente, as construções variáveis do 

imperativo de 2SG em cartas cariocas oitocentistas e novecentistas (fale comigo!/fala 

comigo!) correlacionados aos pronomes-sujeito tu e você, tendo em vista também o fato de 

que o Rio de Janeiro mostrou-se como “área de alternância dos pronomes você/tu e tu/você, 

sem concordância com o pronome tu” com base em dados de falantes cultos (NURC) e de 

não-cultos (PEUL) da década de 90, cf. Sampaio (2001, p. 61-62, 109 apud SCHERRE, 2007, 

p. 192); 

(II) Monitorar também o nível de influência das variáveis extralinguísticas, tais como gênero 

(sexo), faixa etária, relações sociais e subgêneros das missivas pessoais (amorosa, amizade, 

familiar) travadas entre os missivistas não só no que se refere à expressão variável do 

imperativo gramatical no PB oitocentista e novecentista, mas também em relação à expressão 

do imperativo construído com formas de indicativo em contexto de você-sujeito (imperativo 

abrasileirado). 

 Em termos estruturais, esta dissertação está organizada em quatro capítulos. Tendo em 

vista as considerações iniciais, passamos, no primeiro capítulo, a uma revisão histórico-

descritiva das construções imperativas, ancorando-as em um breve recuo ao latim e ao 

português arcaico, passando ainda pelas abordagens prescritivista, descritivista e pela 

discussão do estatuto gramatical do imperativo no que se refere aos seus traços semânticos, 
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morfológicos e sintáticos. No segundo capítulo, passamos à fundamentação teórica e 

metodológica deste trabalho respaldada não só no que se refere ao encaixamento estrutural 

(WEINREICH, LABOV & HERZOG 1968) da alternância entre as construções imperativas 

associadas ao indicativo (imperativo verdadeiro - tu) e ao subjuntivo (imperativo supletivo - 

você), mas também no que se refere às particularidades de um estudo histórico em 

conformidade com as orientações de Conde Silvestre (2007), Hernández-Campoy & Conde 

Silvestre (2012). Coube, ainda neste segundo capítulo, uma subseção direcionada à descrição 

da metodologia que orientou o levantamento e a seleção das missivas (amizade, amorosas e 

familiares). Ainda em relação à fundamentação teórica expomos os critérios pragmáticos, 

morfológicos e sintáticos norteadores do levantamento das construções imperativas de 2SG 

nas cartas cariocas. Além disso, ainda nesse segundo capítulo, passamos à explicitação da 

noção de regra de frequência (BYBEE 2005) aplicada aos tipos sintático-semânticos dos 

verbos das construções imperativas de 2SG. Fechamos esse segundo capítulo com a 

pormenorização da variável dependente e das variáveis independentes linguísticas e 

extralinguísticas. Na sequência, discutimos, no terceiro capítulo, os resultados gerais 

conduzidos pelo makecell e, no quarto capítulo, a análise dos resultados que se mostraram 

estatisticamente relevantes com base no processo de rodada stepping up do Goldvarb. Nas 

considerações finais, sistematizamos os principais resultados, vinculando-os às hipóteses e 

aos objetivos norteadores deste trabalho acadêmico. 
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1. REVISÃO HISTÓRICO-DESCRITIVA: O IMPERATIVO NA LÍNGUA 

PORTUGUESA 

 Apresentamos, neste capítulo, uma breve revisão histórico-descritiva do tema em 

discussão nesta dissertação: o estatuto variável da configuração do imperativo de 2SG. A fim 

de acompanhar a evolução do imperativo, assumiremos como ponto de partida a sua história 

de formação na língua portuguesa desde o latim (FARIA, [1958] 1995; CÂMARA JR, 1976, 

passando pelo português arcaico (FAVARO, 2016), pelas abordagens prescritivista (ROCHA 

LIMA [1972] 2011; BECHARA, [1961] 2009, CUNHA E CINTRA, [1985] 2007) e 

descritivista (PERINI, 1993; CASTILHO, 2010; MATEUS ET ALII, 2006) até alcançarmos 

os resultados de alguns estudos linguísticos (SCHERRE, 2000; SCHERRE, 2004; SCHERRE, 

2007; SCHERRE, 2012; CARDOSO, 2009; RUMEU, 2016; SILVA, 2017) acerca do 

potencial variável das estruturas imperativas de 2SG no PB. 

 

1.1 O imperativo no latim: uma breve abordagem histórica. 

 Nesta subseção deste capítulo, encaminhamos uma breve reconstituição histórica da 

formação do imperativo em latim (FARIA, [1958] 1995; CÂMARA JR, 1976) e no português 

arcaico (FAVARO, 2016), visando a uma compreensão mais ampla da formação do fenômeno 

linguístico em análise. 

 Na sua Gramática superior da Língua Latina ([1958] 1995), Ernesto Faria esclarece 

que, no indo-europeu, o imperativo resguardava a semântica de ordem ou súplica (imperativo 

afirmativo), abstendo-se da semântica de proibição (imperativo negativo). Assim, o latim 

apresentava algumas estratégias para prover tal ausência, como o uso da partícula negativa ne 

atrelada ao imperativo (“ne timete” (T. Lív., 3, 2, 9) “não temais”), o uso do infinitivo 

presente antecedido do imperativo nolo2 (“noli uxori credere” (Plaut., Cas., 387) “não creais 

na esposa”) e o uso do perfeito do subjuntivo em contexto de precedência a uma negação 

(preferência no período clássico). 

 Em latim, o modo imperativo exprimia ordem ou pedido de realização imediata, como 

descreve Faria ([1958] 1995), podendo ser acompanhado por “expressões reforçativas” como 

“por favor”, “com tua licença”. Assim sendo, o imperativo assumia a semântica de uma 

projeção futura: próxima (presente) ou remota (futuro). O imperativo presente era usado para 

expressar a ideia de um futuro próximo, de realização imediata, sendo frequentemente 

                                                                 
2 Contração de ne + volo, exprimindo “não querer”. 
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acompanhado por expressões de reforço, tais quais “amabo ‘por favor’, quaeso ‘por favor, 

peço’, sis ou sodes ‘se te apraz, com tua licença’, obsecro ‘suplico, peço’, etc.” (FARIA, 

[1958] 1995, p. 336). Por outro lado, o imperativo de projeção remota (futura) latino era, por 

sua vez, produtivo em textos de lei voltados para a obrigatoriedade das ações, como se 

observa em “rem uobis proponam; uoseam suo, non nominis pondere penditote (Cic., Verr., 

4, 1); vou expor-vos o fato, quanto a vós, ponderareis a coisa em si e não pelo nome”, cf. 

Faria ([1958] 1995, p. 337). 

 Ernesto Faria também descreve a possibilidade de o contexto de subjuntivo presente 

poder ser usado com a semântica de imperativo (para ordenar) na 3a pessoa do imperativo 

positivo ou negativo e exclusivamente com a semântica de imperativo negativo para a 2a 

pessoa. Tais fatos podem ser observados nos dados a seguir expostos, respectivamente: “cedat 

consulari genere praetorium nec contendat cum praetorio equester locus (Cic., Planc., 15), a 

ordem pretória ceda à consular, e o lugar de cavaleiro não dispute com o do pretor”; “sequere 

illos, ne morere (Plaut. M. Glor., 1361), segue-os, não te demores”. Acrescente-se que o fato 

de a 2a pessoa em contexto de sujeito indeterminado licenciar o uso do subjuntivo presente é 

uma construção clássica, ao passo que a 2a pessoa com a referência ao interlocutor, valor que 

lhe é inerente mesmo, como é traço específico da linguagem familiar, cf. descrito por Faria 

(1995). 

 Câmara Jr. (1976), ao descrever o modo imperativo, em História e Estrutura da Língua 

Portuguesa, observa que na língua latina o subjuntivo estava correlacionado ao imperativo 

afirmativo especificamente para 3a pessoa (faça você) e 1a pessoa do plural (façamos nós) 

como traço de ordens, pedidos, súplicas. Com a semântica de proibição, o imperativo latino é 

estruturado com formas de subjuntivo diante da partícula ne. Nesse sentido, a forma ne feceris 

se deixa encaminhar em latim clássico, ao passo que, em latim vulgar, se manifesta como non 

facias forma responsável por gerar não faças, em português. A simplificação na formação do 

imperativo vigorou na passagem do latim vulgar ao português cf. Câmara Jr, visto que, em 

latim, já se distinguiam as formas de imperativo presente (ordens imediatas), remanescentes 

no português, em relação às formas de imperativo futuro (ordens a serem cumpridas a 

posteriori), formas inexistentes em português. 

O latim distinguia um imperativo presente, para ordens imediatas, e 

um imperativo futuro, para o que devia ser cumprido mais tarde. As 

formas de futuro eliminaram-se, e o imperativo presente passou a ser o 
único, indiferenciado. (CÂMARA JR., 1976, p. 136) 
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 Câmara Jr. ainda descreve a fluidez que existia – não apenas no latim vulgar, como 

também na linguagem culta coloquial – entre os usos do imperativo e subjuntivo para 

expressar desejo. Ao subjuntivo cabia a semântica de suavização dos efeitos de uma ordem 

dada, ao passo que ao imperativo cabia a semântica de ordem. 

 A ocorrência de imperativo com indicativo presente também em contextos de proibições 

no PB falado permite interpretar que Câmara Jr – na década de 70 do século XX – já observa 

o tu em construções de imperativo negativo (Não faz isso!)3. Interessante é o fato de Câmara 

Jr. atentar para a alternância entre as construções imperativas de tu (indicativo) e de você 

(subjuntivo), ainda que a tenha interpretado como evidência de “uma confusão de tratamento 

entre tu e você”, nos termos de Câmara Jr. (1976, p. 136), evidenciando assim que o 

posicionamento do linguista se equipara ao do gramático em relação à noção de “confusão de 

tratamento”. Na verdade, a ideia de “mistura de formas pronominais” ou “confusão de 

tratamento” conferida à convivência de formas de 2SG, vinculadas ao paradigma de tu, com 

formas de 3SG, vinculadas ao paradigma de você é improcedente, já que interpretamos tal 

fato, à luz de Lopes e Rumeu (2007), como evidências de idênticas estratégias pronominais 

em relação à pessoa semântica (2SG), ao fazerem referência ao sujeito de 2SG [-EU]. 

 Favaro (2016, p. 01) valeu-se das Cantigas de Santa Maria (CSM) para verificar se “a 

estrutura morfológica do imperativo, na época medieval, funcionava como modo 

independente ou não”, entre fins do século XII e meados do século XIV. Ainda que a tese de 

Favaro não seja sociovariacionista, a relevância do seu trabalho está não só no fato de se 

voltar para a estrutura morfológica do modo imperativo no PA (momento em que a língua 

portuguesa estava em formação), mas também para a inserção do pronome você e 

repercussões estruturais no sistema de conjugação verbal do PB. Com base em 420 Cantigas 

de Santa Maria de Afonso X à luz de edições interpretativas e fac-similadas, a autora 

constatou que as estruturas morfológicas do imperativo ainda eram preservadas no PA. Nos 

dados a seguir expostos, são ilustradas as formas verbais levade (com o sentido de levar) e 

acorre (com o sentido de socorrer, ajudar) estruturalmente idênticas às suas respectivas 

formas verbais no indicativo sem o “s”, respectivamente, na 2PL e na 2SG do imperativo no 

período trovadoresco, cf. Favaro (2016, p. 122) em conformidade com o que já funcionava em 

latim, cf. Câmara Jr (1976). 

                                                                 
3 Exemplo nosso. 
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(1) [...] e dizian assi: “ Varões, levade  
e a Santa Maria loores dade”. (CSM 134, v.45-46) 

 

(2) E logo tan toste o meirynno  

disse: “ Varões, levade-a já  

fora da vila cab’ o camĩo [...]” (CSM 255, v.98-100) 
 

(3) “Sennor, acorre a tua coitada” (CSM 16,v.58) 

(4) E chorando e tremendo | diss': “Ai, Virgen groriosa,  

acorre-m' a esta coita | tu que es tan piadosa  

que acorre-los coitados; | poren, Sennor preciosa,  

fais que est' erro que fige | que cáia en obridança”. (CSM 303, v.30-33)  

 
(5) Mais pois entrou na ygreja | daquesta Santa Reynna,  

chorando muit’ e dizendo: | “ Se[n]or, acorre-m’ aginna [...]” (CSM 357, v.16-17) 
 

 

 

(FAVARO 2016, p. 119) 

 Favaro (2016, p. 157) chegou aos seguintes resultados sobre o modo imperativo: (I) 

todas as formas verbais imperativas de 2PL e 2SG se mostraram morfologicamente marcadas 

pela ausência do morfe -s como já era produtivo desde o latim, cf. Faria ([1958]1995); (II) as 

formas verbais imperativas de 2PL e 2SG se mostraram mais profícuas em estruturas verbais 

cuja ordem é VC (verbo-complemento), apontando para a posição de sujeito sempre nula; 

(III) considerando que o vocativo foi interpretado como partícula ou sentença desvinculada da 

estrutura argumentativa do verbo, constatou a autora que as sentenças imperativas com o 

vocativo evidenciam a estrutura [Voc + Or] como default; (IV) o mapeamento das formas 

verbais imperativas com clíticos os evidenciou categoricamente pospostos ao verbo (ênclise) 

no português arcaico, permitindo interpretar que tal contexto de ênclise definitivamente não 

favoreceu a variação das formas imperativas, opondo-se ao que é observado por Scherre 

(2004, p. 11-12) em relação ao uso do imperativo verdadeiro em contexto discursivo de você 

aliado à forma pronominal proclítica me (“Não me empurra!”) em diálogos de discurso 

falado. Em suma, Favaro corroborou a hipótese de que os três modos verbais (indicativo, 

subjuntivo e imperativo) se mostravam produtivos no português arcaico como uma herança do 

indo-europeu, cf. exposto por Câmara Jr. A autora constatou a preservação das estruturas 

morfológicas do imperativo nas Cantigas de Santa Maria. Acrescente-se ainda o fato de a 
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autora ancorada em Borges (2004, p. 140) assumir que a atual ausência de produtividade das 

estruturas morfológicas imperativas o expor mais suscetível a ter o seu campo de atuação 

formalmente exercido por formas verbais no indicativo e no subjuntivo. Esse fato pode ser 

associado à inserção do você ao quadro pronominal do PB tão somente em meados do século 

XVIII, momento em que já se tem indícios da convivência das formas tu e você. 

 Considerando a descrição histórica do modo imperativo, passamos, na subseção 1.2, ao 

que é determinado pela gramática tradicional para o modo imperativo. 

 

1.2 O imperativo do português sob a perspectiva prescritivista 

 Nesta subseção, o imperativo é abordado à luz da gramática tradicional, visando à 

compreensão do que é prescrito acerca de tal modo verbal, direcionando inclusive o ensino 

formal de língua portuguesa. 

 Rocha Lima ([1972] 2011), ao prescrever o modo imperativo afirmativo, interpreta tal 

modo verbal como um tempo misto, visto que está configurado com duas formas verbais do 

presente do modo indicativo e com as demais formas verbais do presente do subjuntivo. 

Nesse sentido, Rocha lima ([1972] 2011, p. 176) prescreve que “as duas formas da segunda 

pessoa (tu, vós) são tiradas às formas correspondentes no presente do indicativo, sem o s 

final; as duas outras (você, vocês) buscam-se ao presente do subjuntivo, sem alteração.”.  

 Acrescente-se ainda que a construção imperativa de 2ª pessoa pode se dar não só através 

da supressão do morfe -s das formas verbais do presente do indicativo, mas também através 

de formas verbais específicas como se observa, por exemplo, com o verbo ser: sê (tu), sede 

(vós). Há ainda há o fato de verbos terminados em -zer ou -zir poderem perder o e final nos 

casos em que o z não é precedido de consoante: faze ou faz, traduze ou traduz, cf. observado 

por Bechara ([1961] 2009, p. 237). Por outro lado, analogamente à configuração latina não 

existem, em português, formas próprias para o imperativo negativo, de modo que sua 

formação se dá por meio da anteposição da partícula não às formas verbais próprias do 

presente do subjuntivo. 

 Cunha e Cintra ([1985] 2007) já consideram o uso da 1PL em sentenças imperativas 

afirmativas, quando o falante visa a se inserir no cumprimento da ordem, conselho ou súplica 

que profere aos demais. Tomando o uso da 1PL como optativo, Bechara ([1961] 2009, p. 237) 

apresenta os paradigmas de imperativo afirmativo e de imperativo negativo configurados no 

quadro a seguir exposto. 
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IMPERATIVO AFIRMATIVO IMPERATIVO NEGATIVO 
– – 

canta tu não cantes tu 

cante você, o senhor não cante você, o senhor 

cantemos nós não cantemos nós 

cantai vós não canteis vós 

cantem vocês, os senhores  não cantem vocês, os senhores  

 

Quadro 01: Paradigmas do imperativo afirmativo e negativo, cf. Bechara ([1961] 2009, p. 237). 
 

 Deve-se ainda distinguir o imperativo de formas do presente do subjuntivo que não 

foram antepostas pela conjunção que. Cunha e Cintra ([1985] 2007) salientam a diferença 

entre tais formas, de modo que a primeira exprime ordem ou exortação, enquanto o subjuntivo 

indica desejo ou anelo. 

(6) Caiam de bruços! (Imperativo) 

 

(7) Caiam sobre vós as bênçãos divinas! (Subjuntivo)  

CUNHA E CINTRA ([1985] 2007, p. 490) 

 Tais autores entendem que tanto o imperativo afirmativo como o negativo são 

empregados em orações absolutas, principais ou coordenadas. Ainda que, originalmente, a 

palavra imperativo possua o significado de “comandar” (do latim imperare), a tradição 

gramatical revela diversos usos desse modo verbal, que vão além de ordens ou comandos, 

como a exortação, o conselho ou o convite (CUNHA E CINTRA [1985] 2007, p. 491-492): 

(8) Uma ordem, um comando: 

Cala-te, não lhe digas nada. (C. de Oliveira, AC, 98) 

 

(9) Uma exortação, um conselho: 

Sê todo em cada coisa. Põe quanto és 

No mínimo que fazes (F. Pessoa, OP, 239.) 

 

(10) Um convite, uma solicitação: 

Georges! anda ver meu país de romarias 

E procissões! (A. Nobre, S, 32.) 

(11) Uma súplica: 
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Não me deixes só, meu filho!... (Luandino Vieira, NM, 82.) 

 

 Cunha e Cintra acrescentam ainda que o imperativo pode ser também empregado para 

sugestão de uma hipótese, substituindo asserções condicionadas (se + futuro do subjuntivo):  

(12) Leia este livro, e conhecerá o Brasil. [Se ler esse livro, conhecerá o Brasil.] 

 
CUNHA E CINTRA ([1985] 2007, p. 492) 

 

 Uma vez exposto o modo imperativo à luz da norma-padrão, passamos, na próxima 

subseção deste capítulo, ao imperativo sob a perspectiva descritivista. 

 

1.3 O imperativo do português sob a perspectiva descritivista 

 Nesta subseção, conduzimos a discussão acerca dos tipos de estruturas imperativas que 

efetivamente funcionam na realidade linguística da língua portuguesa, conforme as atestações 

registradas em gramáticas descritivas da língua portuguesa (PERINI, 1993; CASTILHO, 

2010; MATEUS ET ALII, 2006). 

 Perini (1993, p. 64), em sua Gramática Descritiva do Português, interpreta o imperativo 

como um tipo de oração preferencialmente usual na expressão de ordens e pedidos. 

Sintaticamente, o autor descreve que as orações imperativas se caracterizam por não 

expressarem sujeito, o que não pode, no entanto, ser critério suficiente para defini-las, já que 

tanto as orações imperativas, quanto as não-imperativas podem ou não explicitar o sujeito, 

como se observa em (13). O linguista descreve, por outro lado, que o sujeito, em contexto de 

contraste, se mostra expresso em orações imperativas. 

(13) Você frite um ovo para o doutor; e vocês peguem o uísque no armário. (PERINI, 1993, p. 64) 

 

 Na Gramática da Língua Portuguesa, Brito, Duarte e Matos (2006 p. 449-458) 

discutem aspectos pragmáticos e morfossintáticos das frases imperativas da língua 

portuguesa.  

 As frases imperativas se caracterizam pelo ato ilocutório directivo. Ainda que a ordem 

evidencie o seu traço pragmático prototípico, é possível que perpassem pelas frases 

imperativas diversificados sentidos tais como pedido, exortação, conselho, instrução. 



 27 

 Do ponto de vista morfossintático, o modo imperativo evidencia duas formas verbais 

em frases afirmativas. São elas: a 2a pessoa do singular e a 2a pessoa do plural, como estão 

ilustrados em (14) e (15). As formas você e vocês são interpretadas como formas de referência 

à 2a pessoa que acionam concordância gramatical com formas verbais de 3a pessoa, ainda que 

imponham concordância com o conjuntivo (modo subjuntivo) como evidência do imperativo 

supletivo, cf. se observa em (16) e (17). 

(14)  (a) Canta tu! 

 (b) Cantai vós! 

 

(15)  (a) Vai-te embora! 

 (b) Ide-vos embora! 

 

(16) (a) Cante você! 

 (b) Cantem vocês! 

 

(17)  (c) Vá-se você embora! 

 (d) Vão-se vocês embora! 

 

 Do ponto de vista sintático, as frases imperativas são classificadas em diretas e 

indiretas. Enquanto estas estão no domínio da subordinação sintática, aquelas se mostram 

como orações independentes. Aliado ao domínio sintático está o fato de o ouvinte ser o 

próprio destinatário do ato ilocutório, ao passo que nas imperativas indiretas o caráter indireto 

do imperativo ser marcado pela evidência de o ouvinte ser o veículo do ato ilocutório, como 

se observa, respectivamente, em (18) e (19). 

(18) (a) Traga-nos o café, por favor! 

 (b) Não te sentes nessa cadeira! 

 

(19) (a) Diz-lhe que nos traga o café, por favor! 

 (b) Convence-o não se sentar nessa cadeira! 

 

 Acrescente-se ainda o fato de em estruturas de subordinação sintática haver a 

possibilidade de implementação do caráter direto da frase imperativa (discursivo), como se 

observa em (20), ainda que seja forçosa no PE, cf. Brito, Duarte e Matos (2006 p. 456-457), a 

presença do vocativo Tu, em (21). 

(20)  (a) Tu, que não te atrevas a contrariar-me! 

 (b) Que ninguém me diga nada! 
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(21) (a) (Ordeno) que tu não te atrevas a contrariar-me! 

 (b) ? Tu, (ordeno) que não te atrevas a contrariar-me! 

 

 Conforme a interpretação de Brito, Duarte e Matos (2006 p. 456-457), o sujeito das 

frases imperativas se mostra frequentemente não-expresso. Trata-se do ouvinte que pode ser 

representado por formas de 2a pessoa ou de 3a pessoa do discurso. Nas imperativas diretas, há 

o vocativo que pode ocorrer em posição pré-verbal, pós-verbal periférica à frase, cf. (22) e 

(23). Em posição pós-verbal não periférica, o sujeito encontra-se focalizado, cf. (24), podendo 

ainda se evidenciar em réplicas discursivas, cf. (25). 

(22)  (a) Tu, empresta-me esse livro? 

 (b) Você, arrume o carro no parqueamento! 

 (c) O senhor, arrume o carro no parqueamento! 

 

(23)  (a) Empresta-me o livro, tu! 

 (b) Arrume o carro no parqueamento, você! 

 (c) Arrume o carro no parqueamento, o senhor! 

 

(24) (a) Empresta-me tu o livro! 

 (b) Arrume você o carro no parqueamento. 

 (c) Arrume o senhor o carro! 

 

(25) A: Empresta-me o livro. 

 B: Empresta-mo tu! 

 

 É possível uma interpretação condicional nas sentenças imperativas diretas negativas 

com sujeitos (não-periféricos) pós-verbais, cf. (26) e (27). 

(26) Não me emprestes tu o livro! 

(27) (a) Não me emprestes tu o livro porque a Joana já mo emprestou! 

 (b) Não me emprestes tu o livro e vais ver o que te acontece! 

 

 Nas sentenças imperativas indiretas, por outro lado, o sujeito em posição não-periférica 

pré-verbal se dá no âmbito da subordinação, cf. se observa em (28b). 

(28) (a) Diz-lhe que traga o livro para casa! 

 (b) Diz-lhe que ela traga o livro para casa! 
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 Castilho (2011, p. 327), em sua Nova Gramática do Português Brasileiro, também 

distingue as sentenças imperativas em diretas e indiretas. As primeiras podem ocorrer quando 

o falante está em posição social superior ou equivalente àquela de seu interlocutor. No caso da 

posição socialmente superior, encontram-se sentenças que apresentam verbos ou advérbios 

como núcleo, como se observa em (29). 

(29) Vaza! Some! Dá o fora! Cai fora! (CASTILHO, 2010, p. 327) 

 

 Já em situações nas quais locutor e interlocutor estão equiparados socialmente, entende 

Castilho que o ato de fala perlocutório é responsável pela transmissão de sugestões ou 

conselhos, como está ilustrado em (30). 

(30) Pense desse modo... (CASTILHO, 2010, p. 327) 

 

 Por outro lado, as sentenças imperativas indiretas são empregadas quando o falante se 

encontra em uma posição social inferior à de seu ouvinte, cf. Castilho (2011, p. 327). 

(31) Eu lhe peço que fique lá fora. 

 

(32) Eu queria que o senhor saísse. 

 

(33) Eu quero que você faz isso pra mim. 

 

 Castilho (2010, p. 328) considera a discussão tematizada na literatura de que a forma do 

imperativo no PB não seria mais utilizada, sendo preferido o uso do indicativo e, 

secundariamente, do subjuntivo. 

 Uma vez exposta a descrição dos usos do modo imperativo no PB (PERINI, 1993; 

CASTILHO, 2010) e no PE (BRITO, DUARTE & MATOS, 2006), passamos à exposição 

dos resultados de pesquisas linguísticas acerca do estatuto gramatical do imperativo em 

função dos seus traços semânticos, morfológicos e sintáticos. 
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1.4 O estatuto gramatical do imperativo em língua portuguesa: aspectos semânticos, 

morfológicos e sintáticos em foco. 

 Análises linguísticas contemporâneas acerca do estatuto do imperativo têm contribuído 

para comprovar o seu uso variável no PB (SCHERRE 2004; SCHERRE 2007; SCHERRE 

2012; CARDOSO 2009; RUMEU 2016; SILVA 2017) seja com formas de subjuntivo, seja 

com formas de indicativo correlacionadas aos contextos dos pronomes-sujeito de 2SG (tu e 

você). 

 Ao se propor a discutir o imperativo singular (faz ~ faça, dá ~ dê) também em função da 

relação entre os conceitos de norma e uso no PB, Scherre (2004) o faz à luz da constatação de 

que tais formas verbais imperativas se mostram produtivas em contextos afirmativos e 

negativos de diálogos da fala e da escrita de você-sujeito. Nesse sentido, a pesquisadora a fim 

de tratar do estatuto variável do imperativo tendo em vista principalmente o fato de que a 

escrita tende a se aproximar da prescrição normativa (norma subjetiva), encaminha a sua 

discussão acerca da relação entre norma e uso com base nos diálogos escritos de 15 revistas 

da Turma da Mônica em contexto de você de fins do século XX (1988-1999). Dentre as 725 

estruturas imperativas levantadas – todas ligadas ao pronome você –, 88 não apresentaram 

variação, estando tais casos configurados com o subjuntivo. Já dentre as 637 estruturas 

encontradas em contexto variável, 57% eram de formas imperativas construídas com o 

indicativo em contexto do pronome você. Ao imperativo negativo coube, em 26% dos dados, 

dentre as 80 sentenças de polaridade negativa, a sua configuração com formas de indicativo. 

Seguem abaixo alguns dados levantados pela pesquisadora através dos quais são constatadas 

as estruturas de imperativo associado a formas de indicativo (34) e a formas de subjuntivo 

(35), cf. Scherre (2004, p. 06). 

Imperativo expresso pela variante indicativa: 
(34) a. em estrutura afirmativa: “É agora, Tonicão, faz o Gol!” (Almanaque do Cebolinha – 54, Maurício de 

 Sousa, Editora Globo, dez/1999:75) 

 

 b. em estrutura negativa: “Psst! Não faz escândalo, Cebolinha!!” (Cebolinha – 141, Maurício de Sousa, 

 Editora Globo, ago/1998:7) 
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Imperativo expresso pela variante subjuntiva: 
(35) a. em estrutura afirmativa: “Faça essa bola se mexer AGORA!” (Almanaque do Cebolinha – 54, 

 Maurício de Sousa, Editora Globo, set/1999:75) 

 b. em estrutura negativa: “Não, seu monstro! Não faça isso!” (Almanaque do Cascão – 53, Maurício de 

 Sousa, Editora Globo, ago/1998:76) 

 

 Considerando que o foco de Scherre estava voltado para um fenômeno variável 

(imperativo de 2SG com formas de indicativo ou com formas de subjuntivo), a análise dos 

dados de imperativo de 2SG esteve circunscrita aos critérios linguísticos e não-linguísticos os 

quais permitem mensurar, à luz da Teoria da Variação Linguística, o sistema linguístico em 

equilíbrio instável (heterogeneidade ordenada), cf. Weinreich et alii (1968). Nesse sentido, a 

autora aponta as seguintes variáveis como as que se mostraram expressivas para as 

construções imperativas com o indicativo em contexto discursivo de você-sujeito: polaridade 

da estrutura; tipo, posição e pessoa dos pronomes; tipo de paradigma, de oposição verbal e 

paralelismo fônico; número de sílabas do verbo na forma infinitiva; presença de vocativo. Em 

relação à polaridade discursiva, foi constatado que enquanto a polaridade negativa 

desfavoreceu (0.23) o imperativo com formas de indicativo (“Da próxima vez não fale a 

verdade!”), a polaridade afirmativa (0,54) tendeu a favorecer as construções imperativas com 

o indicativo (“Faz de conta que você está andando pela rua...”). No que se refere ao tipo, 

posição e pessoa dos pronomes, Scherre constatou que não só o pronome cuja forma é reta 

posposta ao verbo (“Hum... Deixa eu ver...”) impulsionou o indicativo, bem como o pronome 

oblíquo me (1a pessoa) anteposto ao verbo tendeu relativamente a favorecer (0,62) o 

indicativo na configuração do imperativo (“Cebolinha! Me faz um favor!”). No que se refere 

ao tipo de paradigma verbal, constatou Scherre que verbos irregulares com oposição menos 

marcada (dá/dê; vai/vá; sai/saia; vem/venha; põe/ponha), assim como paradigmas regulares 

menos marcado de 1a conjugação com vogal precedente [+aberta] (fala/fale; olha/olhe; 

espera/espere) tenderam a favorecer ao imperativo com formas de indicativo. No que se 

refere ao número de sílabas, a pesquisadora constatou que os verbos de monossílabos (dar, ir, 

vir, ler, pôr, ver, ser) e dissílabos (olhar, deixar, ficar, dizer, abrir) se mostraram como 

contextos profícuos de expressão do imperativo com formas de indicativo. O vocativo 

mostrou-se também um fator relevante para as construções imperativas. Nesse sentido, 

observou Scherre, ainda que intensa variação com a ausência de vocativo, a sua presença se 

evidenciou como um contexto que tende a favorecer relativamente (0.58) o imperativo 

associado às formas de indicativo (“Psst! Não faz escândalo, Cebolinha!!”) nos Diálogos das 

histórias em quadrinhos da Turma da Mônica publicadas em 1998 e 1999. 
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 Scherre (2004) chama a atenção ao fato que se, por um lado, entre 1998 e 1999, o 

imperativo associado ao indicativo se deu em 57% dos dados, por outro lado, mostrou-se em 

tão somente 07% dos dados nos diálogos das dez primeiras revistas da também Turma da 

Mônica da década de 70 (conservadoramente republicadas em 2002), o que parece evidenciar 

uma fase anterior do fenômeno linguístico em análise (o status variável do imperativo) no PB. 

Essa constatação evidencia o olhar atento da pesquisadora para a história do imperativo, o que 

justifica o foco desta dissertação: descrição do nível de produtividade da expressão variável 

do imperativo de 2SG no PB escrito em sincronias passadas (XIX-XX) a fim de detectar 

pistas do imperativo abrasileirado. 

 Scherre, em 2007, discutiu sobre os aspectos sincrônicos e diacrônicos do imperativo 

gramatical passando pelos seus níveis de produtividade no Brasil, pela relação entre tais 

formas gramaticais imperativas e outras formas verbais portuguesas e latinas e por uma 

síntese dos contextos fomentadores da expressão variável do imperativo no PB. 

 Considerando que a inserção do pronome você no sistema do PB repercutiu na 

reorganização das formas imperativas em contexto do você (deixa/recebe/abre/dá/diz/vai), 

Scherre (2007, p. 199) registra o fato de que “essas formas imperativas eram utilizadas em 

latim em contexto de mais proximidade (ou menos distanciamento), da mesma forma que as 

formas verbais de segunda pessoa singular com morfologia expressa (...)”. Nesse sentido, 

Scherre alude ao estudo de Faraco (1986, p. 05) também em relação ao fato de a origem 

histórica das genuínas formas verbais imperativas figurar como consequência da perda do 

morfe final [-t] da 3SG do presente do indicativo latino (amare (infinitivo latino) → amas 

(2SG do presente do indicativo) → ama (2SG do imperativo afirmativo) → amat (3SG do 

presente do indicativo). Evidencia-se assim a instauração histórica de uma homofonia entre as 

formas “amat” > “ama” (3SG do presente do indicativo) e “ama” (2SG do imperativo 

afirmativo), formas morfologicamente idênticas, gerando a interpretação de que sentenças 

como, por exemplo, “Canta essa música agora!” e “Não canta essa música agora!” figuram 

como construções imperativas no PB, conforme discutido por Faraco (1986, p. 2, 6-8). 

 A associação de formas verbais do indicativo correlacionadas ao contexto discursivo do 

pronome você constitui o imperativo abrasileirado (deixa/recebe/abre/dá/diz/vai), interpretado 

por Scherre como um padrão que parece indicar uma mudança em progresso no PB. Esse 

abrasileiramento do imperativo é, segundo Scherre (2004), passível de ocorrer em textos 

escritos, uma vez que a expressão variável do imperativo não marca classe social, e, 

consequentemente, também não aciona processo algum de estigma ou de (auto)avaliação 
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negativa. Desse modo, falantes com alto ou baixo graus de escolarização se valem desse 

sistema naturalmente adquirido na comunidade idiomática do PB. Ainda que a configuração 

variável do imperativo não se dê em distribuição complementar, considerando as formas 

verbais indicativas ou subjuntivas em contextos dos pronomes-sujeito tu e você, foi possível à 

Scherre a sistematização dos seus condicionamentos (SCHERRE et alii. 1998, 2000a, 2000b, 

2004, 2007; SAMPAIO, 2001; LIMA, 2005; JESUS, 2006), cf. Scherre (2007, p. 207). Na 

sequência, reproduzimos as tendências gerais de uso das construções imperativas associadas 

ao indicativo e ao subjuntivo sistematizadas por Scherre (2007, p. 207). 

 
CO NDICIO NAMENTO S DAS FO RMAS  

IMPERATIVAS ASSO CIADAS AO  INDICATIVO  

(deixa/recebe/abre/dá/diz/vai) 

CO NDICIO NAMENTO S DAS FO RMAS  

IMPERATIVAS ASSO CIADAS AO  SUBJUNTIVO  

(deixe/receba/abra/dê/diga/vá) 
1) eventos de fala menos formais e de natureza 

explicitamente mais dialógica (SCHERRE et al., 1998, 

p.65, 68; LIMA, 2005, p.50-57; SCHERRE, 2007) 

1) eventos de fala mais formais e de natureza explicitamente 

menos dialógica (SCHERRE et al., 1998, p.65, 68; LIMA, 

2005, p.50-57; SCHERRE, 2007) 

2) Construções afirmativas (SCHERRE et al., 1998, 

p.66; SAMPAIO, 2001, p.96, 111) 

2) Construções com negação pré-verbal (SCHERRE et al., 

1998, p.66; SAMPAIO, 2001, p.96, 111; LIMA, 2005, p.82; 

JESUS, 2006, p.80) 

3) Contexto com tu explícito no contexto na fala de 

Recife (JESUS, 2006, p.80) ou sem você explícito no 

contexto na fala de Campo Grande (LIMA, 2005, p.82) 

3) Contexto com você explícito no contexto próximo 

(JESUS, 2006, p.80; LIMA, 2005, p.82) 

4) Construções com pronome na forma reta em posição 

de objeto: deixa eu ir/chama ele (SCHERRE et al., 

2000a; SCHERRE, 2004, p.242; SAMPAIO, 2001, p.88, 

113; LIMA, 2005, p.78; JESUS, 2006, p.94) 

4) Construções com pronome na forma oblíqua em posição 

de objeto: deixe-me ir/chame-o/aproxime-se (SCHERRE et 

al., 2000; SCHERRE, 2004, p.242; LIMA, 2005, p.78) 

5) paradigmas irregulares com posição menos marcada: 

dá/dê; vai/vá; vem/venha; põe/ponha (SCHERRE, 2004, 

p.249) ou verbos específicos: deixar e dar (JESUS, 
2006, p.107); 

5) paradigmas irregulares com posição mais marcada: 

faz/faça; diz/diga; sê/seja (SCHERRE, 2004, p.249; LIMA, 

2005, p.71; JESUS, 2006, p.107) e paradigmas regulares 
mais marcados (de 2a e 3a conjugações): esquece/esqueça; 

sobe/suba; come/coma (SCHERRE, 2004, p.249) 

6) Verbos de até duas sílabas: dar, ir, vir, ter, por; olhar, 

deixar, falar, ficar, abrir (SCHERRE, 2004, p.247; 251; 
LIMA, 2005, p.66) 

6) Verbos de mais de duas sílabas: esperar, apertar, 

perguntar, desculpar, respirar, imaginar, aproveitar 
(SCHERRE, 2004, p.251; LIMA, 2005, p.66) 

7) Verbos regulares da primeira conjugação com vogal 

precedente aberta: fala/ olha/ espera (SCHERRE et al., 
1998, p.67; SCHERRE, 2004, p.249; LIMA, 2005, p.71) 

7) Verbos regulares da primeira conjugação com vogal 

precedente fechada: use/ abuse/ imagine (Scherre et al., 1998, 
p.67; Scherre, 2004, p.249; Lima, 2005, p.71) 

8) Formas verbais em série precedidas de formas 

associadas ao indicativo (deixa/ recebe/abre/dá/diz/vai) 
(SAMPAIO, 2001, p. 88; LIMA, 2005, p.75; JESUS, 

2006, p.97) 

8) Formas verbais em série precedidas de formas associadas 

ao subjuntivo (deixe/ receba/abra/dê/diga/vá) (SAMPAIO, 
2001, p.88; LIMA, 2005, p.75; JESUS, 2006, p.97) 

9) Falantes mais jovens (SCHERRE et al.; 2000b; 

SAMPAIO, 2001, p.102, 121; LIMA, 2005, p.59) 

9) Falantes menos jovens (SCHERRE et al.; 2000b; 

SAMPAIO, 2001, p.102,121; LIMA, 2005, p.59) 

10) No Rio de Janeiro, falantes menos escolarizados; em 

Salvador e Recife, falantes mais escolarizados 

(SAMPAIO, 2001, p.104, 119; ALVES; ALVES, 2001, 
p.41; JESUS, 2006, p.65) 

10) No Rio de Janeiro, falantes mais escolarizados. Em 

Salvador Recife, falantes menos escolarizados (SAMPAIO, 

2001, p.104,119; ALVES; ALVES, 2001, p.38-40; JESUS, 
2006, p.65) 

Quadro 02 (SCHERRE, 2007): Tendências gerais de uso das construções imperativas associadas ao indicativo e 

ao subjuntivo elaboradas por Scherre (2007, p. 207). 

 

 Tendo em vista que um dos objetivos desta dissertação é buscar evidências históricas do 

estatuto variável das construções mais especificamente do imperativo abrasileirado em 

sincronias passadas (XIX-XX), é interessante trazermos à cena os resultados discutidos por 
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Scherre (2007) em relação às construções imperativas com formas de indicativo nos 

quadrinhos da Turma da Mônica no decorrer de 35 anos (desde 1970 até 2005), cf. tabela 01. 

 
Tabela 01 (SCHERRE, 2007): Aumento do imperativo as sociado à forma indicativa, em revistas em quadrinhos 

da Turma da Mônica entre a década de 70 e 1a década do século XXI, cf. Scherre (2007, p. 211). 
 

 Constata-se um aumento gradual e progressivo do modo imperativo com formas de 

indicativo no decorrer do tempo: 1970-71 (07%, 0.04), 1983 (18%, 0.08), 1985-88 (57%, 

0.37), 1998-99 (57%, 0.44), 2001-2004 (72%, 0.62%). Nessa análise em tempo real das 

décadas de 70, 80 e 90 do século XX e da primeira década do século XXI, Scherre (2007, p. 

210) constatou que o imperativo abrasileirado “a partir de 1983, há uma mudança clara de uso 

da forma imperativa nos diálogos das revistas analisadas, da forma associada ao subjuntivo 

para a forma associada ao indicativo, no contexto discursivo do pronome você.” 

 Dentre as tendências gerais e específicas do PB analisadas por Scherre (o uso de 

pronomes átonos, do futuro do presente perifrástico, da expressão pronominal a gente, da 

concordância verbal, especialmente os casos de sujeito de estrutura complexa em dados 

escritos e os usos de pronomes pessoais de 2a pessoa na fala de Brasília), em 2012, a 

pesquisadora também voltou o foco para a expressão gramatical do imperativo 

(experimente/experimenta, liga/ligue, acorda/acorde) como um fenômeno abaixo da 

consciência social, sem estigma social algum, à luz de uma síntese de diversos estudos sobre 

o tema (SCHERRE ET AL., 1998; 2000; SCHERRE, 2004; 2007; 2008; ANDRADE ET ALL, 

2007). 
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Gráfico 01 (SCHERRE, 2012): Distribuição do imperativo gramatical no eixo geográfico em diálogos de líng ua 

falada, cf. Scherre (2012). 
 

 Com base no gráfico 01 (SCHERRE 2012), observa-se o traçado de uma isoglossa para 

o uso do imperativo no Brasil. Nas regiões sul, sudeste e centro-oeste parecem prevalecer 

construções imperativas vinculadas às formas verbais indicativas (fala/diz/vai), ao passo que, 

no nordeste, parece sobressair a configuração do imperativo com formas verbais no 

subjuntivo (fale/diga/vá). 

 Cardoso (2009) voltou o foco para o processo de variação e mudança no uso do modo 

imperativo no PB com base na análise de grupos de falantes de Fortaleza e do Distrito 

Federal, deixando-se conduzir por duas hipóteses: (I) o gênero funciona como um fator 

representativo no estudo da mudança linguística no nível inter-regional; (II) a rede de contatos 

familiares tendem a operar no uso do imperativo gramatical, cf. Cardoso (2009, p. 4). A 

pesquisadora se valeu de registros orais de falantes de Fortaleza e do Distrito Federal, 

especialmente os fortalezenses que teriam migrado para o Distrito Federal, estado da região 

Centro-Oeste, a fim de ponderar sobre a mudança em nível inter-regional. A autora pretendeu 

analisar propriedades morfossintáticas e semânticas do modo imperativo na fala de pessoas 

que se mudam de um estado onde o imperativo com formas verbais do subjuntivo 

predominava – fale, venha, faça – a outro estado onde mais ocorrências do imperativo com 

indicativo eram registradas – fala, vem, faz. Considerando que a produtividade do imperativo 

com formas verbais no indicativo na capital cearense é de 40% e de mais 90% na fala do 

Distrito Federal, a pesquisadora verificou que os falantes oriundos de Fortaleza incorporaram 
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a variante do imperativo com o indicativo (“vem cá”, “pega o livro”) aos poucos, após sua 

mudança para o Distrito Federal.  

 A análise multivariável com base no cruzamento de fatores morfossintáticos, 

semânticos e sociais dos dados de imperativo evidenciou a relevância do controle do 

paralelismo discursivo, uma vez que o imperativo construído com formas de indicativo 

favorece outra forma da mesma natureza na sequência discursiva, assim como ocorre o 

imperativo com formas de subjuntivo. Também se mostraram relevantes as variáveis 

polaridade afirmativa da estrutura e ausência/presença e tipo de pronome como contextos 

que favoreceram o imperativo com formas de indicativo, ao passo que as estruturas negativas 

tenderam a impulsionar as formas verbais no subjuntivo para a formação do imperativo. 

Importante também se mostrou o controle das formas tu e você. Nesse sentido, Cardoso 

constatou que a forma você conduz o imperativo com formas de subjuntivo, à medida que o 

indicativo se restringiria aos contextos de tu. Ainda em relação às variáveis linguísticas 

relevantes à análise estatística, têm-se a presença e a posição de elementos discursivos 

(âncoras discursivas): vocativo e advérbio. Nesse sentido, constatou que o vocativo posposto 

ao verbo tende a impulsionar o imperativo com formas de indicativo. Em relação ao advérbio, 

constatou a autora que advérbios pospostos ao verbo (“Davi, por favor, JOGA a chave aí.” 

(CARDOSO, 2009, p. 134) como um contexto que favorece as formas indicativas na 

construção do imperativo. 

 No que se refere às hipóteses vinculadas à influência do fator gênero no processo de 

mudança linguística, Cardoso (2009) verificou que a mudança sofrida na fala das mulheres foi 

mais rápida, se comparada à mudança gradual percebida na fala masculina. A pesquisadora 

relaciona tal resultado ao fato de as mulheres se adaptarem mais facilmente às situações novas 

nas quais se encontram (CARDOSO, 2009, p. 151). Outros fatores extralinguísticos 

considerados relevantes à variação foram os seguintes: a interação entre os falantes, 

conforme sua faixa etária. Nesse sentido, Cardoso constatou que, ao se voltarem para os 

interlocutores mais velhos, os mais jovens preferem o imperativo com formas indicativas. Por 

outro lado, os falantes mais idosos, ao se dirigirem aos mais jovens, desprivilegiam o uso das 

formas indicativas nas construções imperativas. Entre os adultos e as crianças a preferência é 

pelas formas indicativas na configuração das construções imperativas, cf. Cardoso (2009, p. 

139). 
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 No âmbito da diacronia, algumas pesquisas voltaram o foco para o nível de variação na 

expressão do imperativo de 2SG tendo em vista o caráter variável deste fenômeno linguístico 

na fala brasileira. Na impossibilidade de se obter registros de língua oral em séculos passados, 

pesquisadores se valem de corpora escritos, como missivas pessoais. Os estudos de Rumeu 

(2016) e de Silva (2017) embasaram-se em corpora constituídos por cartas pessoais 

produzidas por missivistas cariocas entre os séculos XIX e XX. 

 Em relação ao comportamento das formas verbais imperativas oitocentistas e 

novecentistas, observou-se nos dois trabalhos um alto nível de variação entre construções 

configuradas com indicativo ou subjuntivo. Rumeu (2016) averiguou um total de 545 

estruturas imperativas de 2SG, tendo o imperativo com o indicativo representado em 45% dos 

dados (242 ocorrências), enquanto as formas com subjuntivo se deram em 55% dos dados 

(302 ocorrências). 

 

 

 

 

         Quadro 03 (RUMEU 2016): O imperativo 

         construído com formas de indicativo em cartas 
         de tu-suj., de você-suj. e mistas (tu/você-suj.). 

Gráfico 02 (RUMEU 2016): As frequências de uso das formas verbais de indica tivo e de subjuntivo nas 

construções de imperativo de 2P distribuídas no decorrer de fins do século XIX (1877) até a 1a metade do século 
XX (1948). 

 As distribuições das construções imperativas com formas indicativas (57%, 56%) e 

subjuntivas (46%, 47%) no eixo do tempo (1870-1949) ilustraram a acirrada variação do 

imperativo, especialmente nas fases I (1870-89) e III (1910-29), respectivamente. A partir de 

1930, as formas com subjuntivo (77% entre 1930 e 1939 e 94% entre 1940 e 1949) 

começaram a suplantar as correspondentes indicativas (23% entre 1930 e 1939 e 06% entre 

1940 e 1949), o que se mostrou como uma repercussão da inserção e consequente 

consolidação do pronome você no PB, cf. Rumeu (2016, p. 324) à luz de Lopes (2007). Em 
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relação aos índices probabilísticos, constatou a autora o fato de o contexto de sujeito (nível de 

significância: .000) ter contribuído para a aplicação das formas de indicativo nas construções 

imperativas de 2SG, cf. exposto, respectivamente, no gráfico 01 e no quadro 02 expostos por 

Rumeu (2016, p. 324 e 326). Em relação especificamente aos índices probabilísticos, 

evidenciou a autora o fato de o contexto de sujeito ter se mostrado como a primeira variável 

independente relevante para a aplicação das formas de indicativo nas construções imperativas 

de 2SG nas cartas cariocas analisadas. Nesse sentido, a autora verificou que as cartas 

estruturadas na variação tu/você para a referência ao sujeito de 2SG (com índice probabilístico 

de 0.534) mostraram-se como contextos favorecedores das formas indicativas nas construções 

imperativas também de 2SG, o que parece apontar para pistas diacrônicas do imperativo 

abrasileirado conforme a discussão de Scherre (2004, 2007, 2012) tendo em vista o estudo de 

Paredes Silva et alii (2000) acerca da noção de imperativo abrasileirado. 

 No que diz respeito ao cruzamento do gênero e da faixa etária dos missivistas, Rumeu 

constatou, de um modo geral, a convivência de formas indicativas e subjuntivas nas 

construções imperativas da escrita carioca em sincronias passadas. Enquanto os jovens 

empregaram majoritariamente o imperativo com indicativo (homens jovens, 56%; mulheres 

jovens, 51%), os idosos, por outro lado, preferiram as formas subjuntivas para as construções 

imperativas de 2SG (homens idosos, 63%; mulheres idosas, 86%). Assim sendo, foi possível 

a autora constatar que os jovens cariocas estariam encabeçando a instauração do imperativo 

abrasileirado na escrita carioca analisada, ao se encaminharem historicamente rumo a um 

quadro de variação e mudança em progresso, cf. Scherre (2007), já entre fins do século XIX e 

1a metade do século XX. 

 Ao discutir as formas imperativas de segunda pessoa no português brasileiro, Silva 

(2017) o fez com base na análise de missivas cariocas produzidas entre 1840 a 1980. De um 

modo geral, a autora atestou, em 50,8% dos dados (400/787), o imperativo com formas de 

indicativo, ao passo que, em 49,2% dos dados (387/787), as formas subjuntivas atuaram na 

configuração das construções imperativas dos séculos XIX e XX. A distribuição dos dados de 

imperativo de tu e de imperativo de você pelo eixo do tempo levou a autora às seguintes 

generalizações: (I) a prevalência do imperativo de tu em fins do século XIX; (II) a 

convivência das formas indicativas e subjuntivas na configuração das construções imperativas 

de 2SG na passagem do século XIX para o século XX; (III) o progresso do imperativo de tu 
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bem no início do século XX; (IV) o declínio do tu a partir da década de 40 do século XX 

suplantada pelo imperativo de você nas cartas cariocas, cf. Silva (2017, p. 53-54). 

 Silva (2017) também constatou a relevância tanto de fatores linguísticos como 

extralinguísticos que, por sua vez, já haviam se mostrado relevantes à expressão variável do 

imperativo no PB atual, cf. Scherre (2004), Scherre (2007). A rodada geral realizada por Silva 

(2017, p. 59) revelou alguns grupos considerados mais influentes na variação presente nas 

missivas em questão. Foram os seguintes: paralelismo discursivo, conjugação verbal, tipo de 

oração, regularidade do verbo, período da missiva e gênero do informante. O paralelismo 

discursivo foi o fator que se mostrou mais relevante, tanto em uma primeira rodada geral dos 

dados, quanto em rodadas parciais cujo valor de aplicação foi o imperativo associado ao 

subjuntivo (você). O paralelismo discursivo, 1a variável independente selecionada pelo 

Goldvarb, foi controlado por Silva à luz da hipótese de que a configuração verbal de 

imperativo com indicativo seria seguida por outra também indicativa e o mesmo se aplicaria, 

pois, às ocorrências de imperativo com subjuntivo. 

Os resultados da rodada geral com todos os dados apresentados na 

tabela do grupo paralelismo discursivo revelam uma maior ocorrência 

de imperativo de você quando há dados da mesma forma verbal 

anteriormente expressos na carta. Assim, 183 ocorrências de 209 de 

imperativo de você ocorreram precedidas de imperativo referente à 

mesma forma pronominal, com 87% de frequência. Além disso, o 

peso relativo desse fator já demonstra o favorecimento de imperativo 

subjuntivo (de você) quando antecedido de um imperativo similar. 

(SILVA, 2016, p. 62) 
 

 Os resultados das análises linguísticas acerca da variação dos usos das construções 

imperativas no PB embasam esta pesquisa. Nesta dissertação, muitos dos fatores linguísticos e 

extralinguísticos testados nesses estudos linguísticos sobre o imperativo são levados em conta, 

visto que se pretende descrever e discutir os contextos estruturais e sociais que sedimentam o 

estatuto variável das construções imperativas de 2SG nas cartas cariocas oitocentistas e 

novecentistas. 
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SÍNTESE DO CAPÍTULO  

 Neste capítulo, retomamos o imperativo desde o latim, passando pelos traços 

morfológicos das construções imperativas entre fins do século XII e meados do século XV 

(português arcaico), pelas abordagens prescritivista, descritivista até alcançarmos os 

resultados das pesquisas linguísticas em relação aos traços semânticos e morfossintáticos do 

imperativo no PB. 

 Recuando ao latim, foi possível verificar que a semântica de ordem ou súplica bem 

como de proibição acompanhado das expressões reforçativas “por favor”, “com tua licença” 

já se faz presente em latim, cf. Faria ([1958] 1995, p. 336), bem como a existência de 

estratégias em latim para garantir a semântica de negação ao imperativo tais como a partícula 

negativa ne, o uso do infinitivo presente precedido do imperativo nolo e o uso do perfeito do 

subjuntivo precedido por negação (preferência no período clássico), cf. Faria ([1958] 1995). 

Descreve ainda Faria o fato de o contexto de subjuntivo presente poder ser usado com a 

semântica de imperativo (para ordenar) na 3a pessoa do imperativo positivo ou negativo 

(“cedat consulari genere praetorium nec contendat cum praetorio equester locus (Cic., 

Planc., 15), a ordem pretória ceda à consular, e o lugar de cavaleiro não dispute com o do 

pretor”) e exclusivamente com a semântica de imperativo negativo para a 2a pessoa (“sequere 

illos, ne morere (Plaut. M. Glor., 1361), segue-os, não te demores”). Ainda na perspectiva de 

retomada do imperativo em latim Câmara Jr (1976) reforça que o imperativo latino dotado da 

semântica de proibição é estruturado com formas de subjuntivo diante da partícula ne. Nesse 

sentido, a forma ne feceris se encaminhou em latim clássico, ao passo que, em latim vulgar, se 

expressou como non facias que é a forma que impulsiounou a construção imperativa não 

faças, em português. 

 Constatamos também que as formas do imperativo presente, interpretadas como ordem 

imediatas, mostraram-se como remanescentes do latim. No que se refere ao PA (FAVARO, 

2016), constatamos que as estruturas morfológicas das formas verbais imperativas 

resguardam sua expressão através das formas verbais no indicativo sem o “s” para a expressão 

do imperativo verdadeiro tanto em relação à 2SG (“acorre”), quanto no se refere à 2PL 

(“levade”). Ainda em termos formais, temos, à luz de Faraco (1986), a constatação de que a 

homofonia entre as formas “canta” (2SG do imperativo afirmativo), “canta” (3SG do presente 

do indicativo) foi historicamente instaurada a partir da perda morfe final [-t] da 3SG do 
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presente do indicativo latino (amat (presente do indicativo latino) > ama (3SG do presente do 

indicativo)). Em termos sintáticos, constatamos, à luz de Favaro (2006), que as construções 

imperativas se mostraram mais produtivas em estruturas verbais movidas pela ordem VC 

(verbo-complemento) com a posição de sujeito vazia, bem como se mostraram profícuas em 

presença do vocativo em estruturas [Voc + Or] como default. Além disso, evidenciamos que 

as construções imperativas no PA se mostraram categoricamente com formas pronominais 

enclíticas à construção imperativa de 2SG. 

 Aos gramáticos (ROCHA LIMA, 1972; CUNHA E CINTRA, 1985; BECHARA, 1961) 

coube a reprodução do pensamento da tradição gramatical em relação ao imperativo 

verdadeiro (indicativo) e ao imperativo supletivo (subjuntivo), expondo o imperativo como 

um modo verbal que não possui formas próprias. Por outro lado, os descritivistas (PERINI, 

1993; CASTILHO, 2010; BRITO, DUARTE & MATOS (2006) mostraram-se mais atentos 

aos reais usos das construções imperativas, entendendo-as, em primeira instância, como 

movidas pelo ato ilocutório directivo em contextos de ordem, pedido, exortação, conselho e 

instrução. Sintaticamente, as construções imperativas são classificadas como diretas (oração 

independente) e indiretas (subordinação sintática). Nas construções imperativas diretas, o 

sujeito apresenta-se frequentemente não-expresso e o vocativo, por outro lado, pode assumir 

as posições pré-verbal, pós-verbal. As construções imperativas negativas podem, por outro 

lado, assumir uma interpretação condicional com sujeito pós-verbal, ao passo que, nas 

construções imperativas indiretas, o sujeito se evidencia pré-verbal em contexto sintático de 

subordinação. 

 Retomamos ainda os resultados de algumas pesquisas linguísticas (SCHERRE, 2007; 

CARDOSO, 2009; RUMEU 2016; SILVA, 2017) que evidenciaram, de um modo geral, o 

estatuto variável do imperativo no PB consubstanciadas por meio das construções imperativas 

associadas ao indicativo (imperativo verdadeiro) ou ao subjuntivo (imperativo supletivo). O 

controle da expressão variável do imperativo no PB falado evidenciou, à Scherre (2007, p. 

206), as seguintes tendências gerais para a expressão do imperativo associado ao indicativo 

em contexto discursivo de você-sujeito. São elas: a polaridade da estrutura, a 

presença/ausência de tu/você no contexto, o tipo/a posição/a pessoa do pronome, o tipo de 

paradigmas verbais e de oposições verbais, a natureza aberta/fechada da vogal precedente 

em verbos de 1a conjugação, o número de sílabas do verbo em sua forma não-finita, o 

paralelismo discursivo, a faixa etária e a escolaridade dos informantes.  
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 Esta dissertação visa, portanto, a também controlar esses condicionamentos estruturais e 

extralinguísticos, com o intuito de detectar não só o potencial variável das construções 

imperativas de 2SG em cartas íntimas escritas entre os séculos XIX e XX, mas também de 

levantar evidências históricas de construções imperativas estruturadas com o imperativo 

verdadeiro (paradigma de tu) no contexto discursivo do você-sujeito. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICO-METODOLÓGICA 

 Os estudos em linguística histórica visam a analisar as línguas humanas em distintas 

fases da sua história (interna e externa), assumindo os potenciais de variação e mudança como 

especificidades da expressão das línguas humanas (LABOV, 1994, 2001). O potencial 

deflagrador da mudança linguística presente em realidades linguísticas pretéritas continua 

atuante na atual sincronia das línguas humanas (The uniformitarian principle), cf. Labov 

(1994, p.21). Uma vez pressuposto o princípio do uniformitarismo da mudança linguística, 

entendemos que, ao assumirmos o presente como ponto de partida para a depreensão e a 

interpretação da expressão variável do imperativo de 2SG em sincronias passadas do PB, o 

concebemos como uma evidência do paradoxo diacrônico (Historical paradox), cf. Labov 

(1994, p. 11). 

 Considerando que as análises no âmbito da sociolinguística histórica primam por voltar 

o foco para sincronias passadas em cotejo com a realidade linguística atual, constata-se a 

relevância da fidedignidade das fontes históricas em relação ao momento histórico que 

representam. Ao linguista-pesquisador cabe o trabalho de compor as suas próprias amostras 

de textos históricos, o que lhe exige atenção redobrada em relação ao “problema dos filtros” 

(ROMAINE, 2010) visto que as interpretações teóricas acerca de realidades linguísticas 

pretéritas se embasam em textos históricos remanescentes no interior dos arquivos públicos e 

privados (CONDE SILVESTRE, 2007; ROMAINE, 2010; HERNÀNDEZ-CAMPOY; 

CONDE SILVESTRE, 2014). Considerando que a descrição e a análise de realidades 

linguísticas pretéritas depende dos registros escritos que resistiram à ação do tempo, cabe 

também ao linguistica-pesquisador a capacidade de separar traços da língua oral que tendam a 

se misturar com traços da língua escrita (AGUILLAR, 1998). Isso posto, justificamos o fato 

de o linguista-pesquisador ter de fazer-se acompanhar de critérios a fim de selecionar, 

levantar e organizar homogêneas amostras de textos históricos atentado não só em relação à 

certeza sobre a origem da tinta que escorre da pena responsável pelo manuscrito (brasileira ou 

portuguesa), cf. Tarallo (1993), mas também em relação à reconstrução do perfil social do 

escrevente, o que consiste na depreensão da sua filiação, idade, nível de escolaridade, 

profissão inspirados em Rumeu (2013) e Lobo (2001). 

 Tendo em vista a apresentação de alguns dos pressupostos básicos da sociolinguística 

aplicados aos estudos diacrônicos, passamos à pormenorização da metodologia para o 

trabalho com missivas pessoais dos séculos XIX e XX. 
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2.1 Os procedimentos metodológicos e as amostras históricas: a importância das análises 

no âmbito da sociolinguística histórica com base em missivas pessoais (sécs. XIX e XX) 

 Antes de passarmos à exposição dos procedimentos metodológicos para o tratamento de 

dados históricos, é importante justificarmos não só o trabalho com cartas pessoais, mas 

também o recorte temporal (séculos XIX e XX) assumido nesta dissertação. 

 Considerando que o trabalho com dados históricos se restringe aos documentos 

remanescentes no interior dos arquivos públicos e privados, ficamos fadados ao trabalho com 

textos oficiais ou com textos pessoais produzidos por informantes cultos, tendo em vista para 

estes o seu renome histórico e para aqueles a relevância das relações político-comerciais. Uma 

vez que o nosso intuito é contribuir para a descrição da norma objetiva (CUNHA, 1985, p. 52) 

do PB em sua expressão escrita culta e cotidiana, a preferência por cartas pessoais é 

justificada assim pela busca por textos cuja vinculação com a rigidez da norma-padrão é bem 

menor. O recorte temporal, por sua vez, é justificado pelo fato de que, no século XVIII, o  

você ainda se mostrava como uma forma pronominal de tratamento, cf. Rumeu (2004), 

levando a conjecturarmos que, em fins do século XIX, evidenciássemos rastros da inserção do 

você no sistema pronominal do PB e, consequente, repercussão na estruturação do modo 

imperativo. 

 Uma vez justificado o trabalho com cartas pessoais e, mais ainda, cartas produzidas 

entre fins do século XIX e XX, passamos à descrição dos procedimentos metodológicos 

assumidos nesta dissertação.  

 À luz de Romaine (1988 apud HERNÀNDEZ-CAMPOY E SCHILLING, 2012), cabe 

ao linguista-pesquisador manter um posicionamento ético e responsável perante sua pesquisa, 

especialmente por estar sempre sujeito a se deparar com problemas relacionados à 

constituição de corpora históricos. Dentre as sete questões (a representatividade, a validade 

empírica, a ideologia padrão, a invariação, a autoria, a autenticidade e a validade social e 

histórica) que precisam ser observadas numa pesquisa sociolinguística de caráter histórico 

(HERNÁNDEZ-CAMPOY & SCHILLING, 2012, p. 63), abordaremos mais detidamente três 

delas – autoria, autenticidade, validade social e histórica –, visto que interferem diretamente 

nas análises linguísticas com base em dados levantados em manuscritos históricos. 

 A questão da autoria dos textos escritos consiste na certeza acerca do fato de o texto ter 

sido escrito pela própria mão de quem o assina (texto autógrafo) ou se teria sido escrito por 

um punho distinto daquele que o assina (cópia de época ou não). Nesse sentido, o 

levantamento de amostras linguísticas históricas deve passar também por uma cuidadosa 
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análise paleográfica do curso das letras com base também na comparação entre as assinaturas 

dos textos autógrafos produzidos por um mesmo autor. Assim sendo, cabe atentar a relevância 

da perspectiva interdisciplinar ancorada nas áreas da crítica textual e da filologia como um 

auxílio necessário ao trabalho de edição de corpora históricos. Neste trabalho, optamos pelo 

levantamento, transcrição (na maior parte) e análise de missivas pessoais (amizade, amorosas 

e familiares) que se mostrassem produzidas e assinadas por escreventes nascidos no espaço 

geográfico do Rio de Janeiro. 

 Ainda que as missivas pessoais apresentem traços característicos de uma interação 

dialógica4, a variação atestada nos corpora pode não retratar fidedignamente o vernáculo 

propriamente dito. A questão da autenticidade linguística discutida por Hernàndez-Campoy e 

Schilling (2012) se deixa evidenciar também em função de o registro escrito se mostrar 

propício à expressão da norma-padrão, o que se expõe, por outro lado, nas evidências de 

possíveis hipercorreções, mistura dialetal e erros do escriba cf. Labov (1994 apud 

HERNÀNDEZ-CAMPOY E SCHILLING, 2012). Assim sendo, cabe ao linguista-

pesquisador distinguir o que é reflexo do vernáculo do missivista daquilo que pode ser 

expressão de hipercorreção ou do que pode ser evidência do cumprimento da norma-padrão. 

Acreditamos que as missivas amorosas, de amizade e familiares cariocas tendem a expor o 

vernáculo do PB dos séculos XIX e XX, visto que as temáticas exploradas nas cartas pessoais 

denotam a intimidade das interações travadas entre os missivistas. A autenticidade das 

missivas também não pode deixar de ser interpretada sem que consideremos o alto nível de 

escolaridade dos missivistas, ainda que o nível de intimidade das relações sociais seja 

clarividente e, portanto, muito promissor às análises linguísticas acerca da expressão da 

norma objetiva do PB (CUNHA 1995) em sincronias passadas. 

 Nos estudos de sociolinguística histórica, faz-se necessária a reconstrução dos perfis 

sociais dos informantes, a fim de interpretarmos os padrões de variação em relação ao 

contexto social. No entanto, nem sempre a tarefa de assegurar a validade social e histórica da 

pesquisa é algo simples, tendo em vista que “geralmente sabemos muito pouco sobre a 

posição social dos informantes, e não mais acerca da estrutura social da comunidade”5 

(LABOV, 1994 apud HERNÀNDEZ-CAMPOY E SCHILLING, 2012, p. 70). Voltando o 

foco especificamente para as cartas íntimas que embasam a análise dos dados deste trabalho, 

constatamos que os acervos pessoais de ilustres escreventes se mostram como profícuas 

                                                                 
4 ELSPASS (2012, p. 162). 
5 Tradução livre, do original: “we usually know very little about the social position of the writers, and not much 

more about the social structure of the community”.  
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fontes de trabalho, já que o elevado prestígio social dos missivistas justifica o fato de missivas 

íntimas oitocentistas e novecentistas terem sido cuidadosamente resguardadas por largos 

períodos de tempo no interior de arquivos públicos e privados. Isso quer dizer que uma vez 

que as cartas pessoais foram produzidas por renomados escreventes, torna-se muito mais fácil 

reconstruirmos os perfis sociais dos escreventes, assegurando a validade socio-histórica da 

pesquisa. Com o intuito de dar validade socio-histórica à pesquisa, o processo de reconstrução 

da história de vida dos missivistas está intimamente relacionado ao fato de as cartas serem 

originais autógrafas, já que é com base em tal constatação de caráter linguístico-paleográfico 

que se passa a ter certeza acerca da autoria do manuscrito. 

 Considerando que uma investigação sociolinguística numa perspectiva histórica só pode 

se valer essencialmente de corpora escritos, é preciso ponderarmos acerca do(s) gênero(s) 

textual(is) mais propícios à revelação do vernáculo do PB. Retomando o modelo de Koch e 

Oesterreicher (1985, 1994 apud ELSPASS, 2012), é possível encaixar os gêneros textuais do 

meio escrito no continuum delineado entre os polos dos textos do ‘imediatismo’, como uma 

conversa íntima, e da ‘distância’, tal qual um contrato em termos legais. A fim de identificar 

traços de variação e mudança em sincronias passadas, entendemos que o gênero textual cartas 

pessoais e os seus subgêneros familiares, amorosas e de amizade estejam mais próximas da 

“língua do imediatismo”, havendo maior probabilidade de exporem traços linguísticos do 

vernáculo do PB. Interpretamos, por outro lado, que cartas formais, cartas de recursos 

(“letters of appeal”, cf. ELSPASS, 2012) ou diários criados com intuitos institucionais 

apresentam padrões de um discurso formalizado, em função não só das específicas situações 

comunicativas, mas também das relações assimétricas travadas entre os interlocutores sempre 

em contextos de interações formais. 

 Retomando Koch e Oesterreicher (1985, 1994 apud ELSPASS, 2012), assumimos que 

os documentos da esfera privada, como missivas pessoais e diários sejam os tipos de textos 

que melhor serviriam às análises que buscam descortinar evidências da norma de uso de uma 

dada comunidade idiomática em sincronias passadas, visto que se trata de textos escritos mais 

próximos da reprodução de traços do discurso falado (SEVIC, 1999 apud ELSPASS, 2012). 

Considerando as missivas pessoais e os diários, Elspass (2012) destaca que as cartas pessoais 

como as que seriam ainda mais adequadas às investigações acerca de fenômenos de variação e 

mudança linguísticas já que se deixam evidenciar como uma prática social entre os seus 

correspondentes (BARTON E HALL, 2000 apud ELSPASS, 2012), enquanto os diários 

privados são monológicos. Por esse motivo, mesmo que os diários evidenciem um estilo de 
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escrita informal e menos planejado que as cartas, a sua natureza monológica não exige 

máxima cooperação por parte do escrevente, de modo que pode expor menos traços da 

oralidade que as missivas privadas. Assim sendo, optamos por utilizar missivas pessoais que 

como um gênero textual movido pelo seu caráter dialógico tende a expor traços da oralidade 

principalmente nos contextos de pedidos ou ordens ao seu interlocutor. 

 Na próxima subseção deste capítulo, passamos a descrever o corpus desta dissertação 

tendo em vista os três distintos acervos, a fim de apresentá-los como fontes válidas a análises 

no âmbito da sociolinguística histórica. 

 

2.2 Descrição das amostras de missivas históricas: as missivas e os informantes 

 Neste trabalho, trazemos, à análise linguística, duzentos e vinte e seis (226) missivas 

distribuídas entre a 2a metade do século XIX e 2a metade do século XX (1869-1980) 

levantadas em três acervos brasileiros: o Arquivo Nacional (AN-RJ), o Acervo de Escritores 

Mineiros (AEM) e a Coleção Carlos Lacerda (CL). Considerando as missivas pessoais 

levantadas nos seus respectivos acervos, constatamos que, dentre as 226 missivas analisadas, 

cento e sessenta e cinco (165) delas são cartas trocadas entre familiares, quarenta e sete (47) 

são missivas de amizade e catorze delas (14) são amorosas. Passemos, na sequência, à 

descrição pormenorizada das amostras de missivas pessoais em relação aos seus respectivos 

acervos. 

 

2.2.1 As missivas pessoais do Arquivo Nacional - RJ (1869-1948) 

 As cartas oitocentistas e novecentistas do Arquivo Nacional – RJ (AN-RJ) são 

representadas por cento e quarenta e seis (146) missivas trocadas entre os familiares da 

Família Pedreira Ferraz-Magalhães (1879-1948) editadas por Rumeu (2016). Em análise estão 

missivas produzidas pelos integrantes letrados, visto que se trata de missivas produzidas por 

homens que concluíram algum Curso Superior e por mulheres também interpretadas como 

representantes da escrita culta, visto que nasceram “no seio de uma abastada família brasileira 

oitocentista.” que muito valorizava a leitura, a escrita, o aprendizado de línguas (RUMEU, 

2013, p. 55). Às 146 cartas editadas por Rumeu (2013) foram adicionadas mais doze (12) 

missivas familiares também pertencentes ao AN-RJ, compondo um total de 158 missivas da 

Família Pedreira Ferraz-Magalhães. 
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 A Família Pedreira Ferraz-Magalhães tem João Pedreira do Couto Ferraz (Conselheiro 

Pedreira, Dr. Pedreira ou Pai Pedreira) como seu patriarca, nascido em 1826, no Rio de 

Janeiro. Bacharel em Direito pela Academia de Olinda (1848), foi nomeado Moço da Câmara 

pelo Imperador Dom Pedro II, promovido a Veador da Casa Imperial, chegando a Secretário 

do Supremo Tribunal Federal - cargo exercido por mais de 50 anos. Em 1856, casou-se com 

Elisa Amália de Oliveira Bulhões, com quem teve seis filhos (Maria Teresa, Zélia, João, José, 

Antonio e Guilhermina). Em suas missivas, Dr. Pedreira escrevia aos seus filhos, netos (filhos 

de Zélia) e também ao genro, Jerônimo de Castro Abreu Magalhães (nascido em 1851 na 

cidade de Magé, RJ), que casado com Zélia Pedreira de Abreu Magalhães, deu origem à 

família Pedreira Ferraz-Magalhães. Nasceram da união entre “Zélia” e “Jerônimo” uma 

família composta por treze filhos (Maria Elisa, Maria Rosa, Maria Leonor, Maria Bárbara, 

Maria Teresa, Maria Joana, Maria Amália, Maria de Lourdes, Jerônimo, Francisco José, 

Fernando, João Maria e Luis) que optaram pela consagração à vida religiosa como 

missionários cristãos, conservando uma rede de interações entre familiares através das 

correspondências, principalmente, no decorrer da 1a metade do século XX (RUMEU 2013). 

 Levantamos ainda, no Arquivo Nacional do Rio de Janeiro (Arquivo Privado, Coleção 

Polidoro da Fonseca Quitanilha Jordão), mais duas (02) missivas de amizade produzidas por 

Francisco Otaviano de Almeida Rosa. Nascido no Rio de Janeiro, em 1826, o informante 

Francisco Otaviano acumulou, no período de 1867 a 1889, o exercício das funções públicas 

de Deputado e de Senador do Império do Brasil além de também ter assumido as funções de 

advogado, jornalista, diplomata e poeta, o que permite interpretá-lo como um informante 

culto. Falecido a 28 de junho de 1889, também no Rio de Janeiro, tornou-se patrono da 

cadeira n.13 da Academia Brasileira de Letras, indicado por Visconde de Taunay6. 

                                                                 
6 “FRANCISCO OTAVIANO era filho do Dr. Otaviano Maria da Rosa, médico, e de Joana Maria da Rosa. Fez os 

primeiros estudos no colégio do professor Manuel Maria Cabral, e no decorrer da vida escolar dedicou -se 

principalmente às línguas, à História, à Geografia e à Filosofia. Matriculou-se na Faculdade de Direito de São 

Paulo em 1841, na qual se bacharelou em 1845. Regressou ao Rio, onde principiou a vida profissional na 

advocacia e no jornalismo, nos jornais Sentinela da Monarquia, Gazeta Oficial do Império do Brasil (1846-48), 

da qual se tornou diretor em 1847, Jornal do Comércio (1851-54) e Correio Mercantil. Foi eleito secretário do 

Instituto da Ordem dos Advogados, cargo que exerceu por nove anos; deputado geral (1852) e senador (1867). 

Como jornalista, empenhou-se com entusiasmo nas campanhas do Partido Liberal e tomou parte preponderante 

na elaboração da Lei do Ventre Livre, em 1871. Já participara da elaboração do Tratado da Tríplice Aliança, em 

1865, quando foi convidado pelo Marquês de Olinda para ocupar a pasta dos Negócios Estrangeiros, mas não a 

aceitou, ficando em seu lugar Saraiva. Por ocasião da Guerra do Paraguai, foi enviado ao Uruguai e à Argentina, 

substituindo o Conselheiro Paranhos na Missão do Rio da Prata. A ele coube negociar e assinar, em Buenos 

Aires, em 1º de maio de 1865, o tratado de aliança ofensiva e defensiva entre o Brasil, a Argentina e o Uruguai, 

no combate comum a Solano Lopez, do Paraguai. Recebeu o título do Conselho do Imperador e do Conselho 

Diretor da Instrução Pública.”, cf. biografia exposta em http://www.academia.org.br/academicos/francisco-

otaviano/biografia [Acesso em 15.01.18] 

http://www.academia.org.br/academicos/francisco-otaviano/biografia
http://www.academia.org.br/academicos/francisco-otaviano/biografia
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 O quadro 04 correlaciona as cartas pessoais do AN-RJ aos seus subgêneros (amizade, 

amorosa, familiar) e aos lapsos temporais específicos distribuídos também por informantes 

para os quais também foram expostas as referências ao local e à data de nascimento, com o 

intuito de comprová-los como informantes nascidos no Rio de Janeiro em fins do século XIX. 

 

NOME DO MISSIVISTA 

 

LOCAL E DATA DE 

NASCIMENTO DO 

MISSIVISTA 

PERÍODOS DAS 

CARTAS COM 

DADOS DE 

IMPERATIVO DE 

2SG 

Nº DE CARTAS PESSOAIS POR SUBGÊNERO 

(AMIZADE, AMOR, FAMILIAR) 

AMIZADE AMOR FAMILIAR 

João Pedreira do Couto 
Ferraz (Dr. Pedreira) 

Rio de Janeiro 
(RJ), 10.08.1926. 

1872 - 1896 
- - 23 

Jerônimo de Castro Abreu 
Magalhães 

Magé (RJ), 
26.06.1851. 

1896 - 1909 
- - 05 

Zélia Pedreira de Abreu 
Magalhães 

Niterói (RJ), 
05.04.1857. 

1912 - 1919 
- - 05 

Maria Teresa de Jesus 
Bulhões Pedreira 

Rio de Janeiro 
(RJ), 15.10.1863. 

1912 - 1926 
- - 04 

Fernando Pedreira de 
Castro Abreu Magalhães 

Petrópolis (RJ), 
04.09.1893. 

1919 - 1933 
- - 27 

Jerônimo Pedreira de 
Castro Abreu Magalhães 

Andarahy (RJ), 
19.12.1881. 

1905 - 1931 
- - 12 

Maria Amália Pedreira de 
Castro Abreu Magalhães 

Fazenda Santa Fé 
(RJ), 13.11.1887. 

1909 - 1928 
- - 02 

Maria Bárbara Pedreira de 
Castro Abreu Magalhães 

Fazenda Santa Fé 
(RJ), 02.08.1883. 

1911 - 1926 
- - 07 

Maria Elisa Pedreira de 
Castro Abreu Magalhães 

Tijuca (RJ), 
27.04.1877. 

1915 - 1938 
- - 14 

Maria Joana Pedreira de 
Castro Abreu Magalhães 

Andarahy (RJ), 
29.07.1886. 

1912 - 1947 
- - 27 

Maria Leonor Pedreira de 
Castro Abreu Magalhães 

Andarahy (RJ), 
28.09.1880. 

1913 - 1933 
- - 16 

Maria Rosa Pedreira de 
Castro Abreu Magalhães 

Tijuca (RJ), 
09.07.1878. 

1908 - 1948 
- - 16 

Francisco Otaviano de 
Almeida Rosa 

Rio de Janeiro 

(RJ), 26.06.1826. 

1869 
02 - - 

 

 
02 - 158 

160 cartas 

Quadro 04: Distribuição das cartas pessoais em relação aos seus subgêneros e aos informantes do AN – RJ. 
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2.2.2 As missivas pessoais do Acervo dos Escritores Mineiros (1933-1965) 

 Dentre as missivas pessoais resguardadas pelo Acervo dos Escritores Mineiros (AEM), 

trouxemos à análise trinta e quatro (34) delas produzidas por missivistas cariocas entre os 

anos de 1933 e 1965, distribuídas entre 29 cartas de amizade e 05 cartas familiares. 

 Na Coleção Henriqueta Lisboa do AEM, tivemos cinco (05) cartas familiares enviadas 

à escritora por seu pai, João de Almeida Lisboa. Nascido na cidade de Macaé (Rio de 

Janeiro), em 1870, o missivista tem uma história de vida marcada pelo seu ingresso na 

política, em 1921, mais especificamente entre 1921 e 1923, no exercício do cargo de prefeito 

de Lambari. Na sequência, assumiu a função de Deputado Federal por Minas Gerais, em 

1924. Como foi reeleito permaneceu em atuação na esfera Legislativa até dezembro de 1929. 

Ao casar com Maria Rita Vilhena Lisboa, João de Almeida Lisboa teve oito filhos mineiros7, 

cf. discutido por Figueiredo (2013). Levantamos ainda dados em dez (10) missivas trocadas 

entre Cecília Meireles e Henriqueta Lisboa. Nascida no Rio de Janeiro, a 07 de novembro de 

1901, a missivista Cecília Meireles troca, entre 1937 e 1947, correspondências pessoais com 

Henriqueta Lisboa, confirmando o laço de amizade entre as duas poetas brasileiras. Ainda no 

interior do AEM, levantamos, cartas pessoais produzidas por Marques Rebello8 e Stella 

Leonardos9. Nos períodos de 1941 a 1965 e em 1980, respectivamente, esses dois escritores 

cariocas mantém correspondências de amizade com o também escritor mineiro Murilo 

Rubião. 

 No quadro 05, relacionamos as missivas pessoais do AEM aos seus subgêneros e aos 

recortes temporais pelos quais estão distribuídas por escreventes. Apresentamos ainda as 

informações acerca de local e da data de nascimento extraídas das fichas biográficas10 dos 

                                                                 
7 São eles: João Lisboa Júnior (Político), Maria de Jesus Lisboa Bacha (Diretora do Grupo Escolar de Lambari, 

MG), Henriqueta Lisboa (Professora Universitária na Universidade Católica de Minas Gerais e Professora de 

Literatura Geral da Escola de Biblioteconomia da UFMG e Poeta mineira), José Carlos Lisboa (Professor 

catedrático e emérito da UFMG e da UFRJ), Alaíde Lisbôa de Oliveira (Escritora e Professora da UFMG), 

Abigail Lisboa Valladão. 
8 MARQUES REBELLO (Edi Dias da Cruz) nasceu no Rio de Janeiro, no ano de 1907, e faleceu em 1973. Viveu a 

sua infância nos bairros cariocas de Vila Isabel e Trapicheiro e também em Barbacena, onde concluiu o curso 

primário, cf. Bosi ([1994] 2008, p.409). Autor de contos, crônicas, romances, contribuido para a expressão 

literária do Brasil novecentista também pertence à Academia Brasileira de Letras. 
9 STELLA LEONARDOS nasceu em 1o de agosto de 1923. Apresenta não só uma trajetória marcada por sua atuação 

como poeta, romancista, teatróloga (aos públicos adulto e infantil), mas também como célebre alvo de alguns 

prêmios literários, cf. Carvalho e Almeida (2004, p.238). 
10A confecção de fichas biográficas, com base na reconstrução dos  perfis sociohistóricos dos informantes, foi 

também tarefa realizada em iniciação científica. Para tal trabalho, recorremos também aos seguintes títulos:  

MARTINS FILHO, A. V. Novo Dicionário Biográfico de Minas Gerais: 300 anos. Belo Horizonte: Instituto 

Cultural Amilcar Martins, 2013. 

MENEZES, R. Dicionário literário brasileiro ilustrado . São Paulo: Saraiva, 1969, 2 volumes. 
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escreventes, o que os expõe como informantes nascidos no Rio de Janeiro entre fins do século 

XIX e a 1a metade do século XX. 

 

NOME DO 

MISSIVISTA 

 

LOCAL E DATA DE 

NASCIMENTO DO 

MISSIVISTA 

 

PERÍODOS DAS CARTAS 

COM DADOS DE 

IMPERATIVO DE 2SG 

Nº DE CARTAS PESSOAIS PORSUBGÊNERO 

(AMIZADE, AMOR, FAMILIAR) 

AMIZADE AMOR FAMILIAR 

João de Almeida 

Lisboa 

Macaé (RJ), 04.10.1870 1933 - 1945 - - 05 

Cecília Meireles 

 

Tijuca (RJ), 07.11.1901 1937 - 1947 10 - - 

Marques Rebello Rio de Janeiro (RJ), 

06.01.1907 

1941 - 1965 18 - - 

Stella Leonardos Rio de Janeiro (RJ), 

01.08.1923 

1980 01 - - 

 

 

 

29 - 05 

34 cartas 

Quadro 05: Distribuição das cartas pessoais em relação aos seus subgêneros e aos informantes do AEM. 

2.2.3 As missivas pessoais da Coleção Carlos Lacerda 

 As cartas pessoais produzidas por Carlos Lacerda (CL) com as quais trabalhamos nesta 

dissertação está circunscrita às décadas de 30 e 70 do século XX (1936-1975). Mello e Souza 

& Coelho (2014) organizaram, editaram cuidadosamente e publicaram tais missivas que, por 

sua vez, estão em distintos acervos brasileiros.11 Valemo-nos de trinta e duas (32) dessas 

cartas, sendo quatorze (14) amorosas (escritas a Letícia Lacerda, esposa de Carlos Lacerda), 

duas (02) familiares (escritas à esposa e ao filho Sérgio) e dezesseis (16) cartas de amizade 

(escritas a amigos escritores e políticos12). 

 O informante Carlos Frederico Werneck de Lacerda nasceu na cidade de Vassouras 

(RJ), a 30 de abril de 1914. O início de sua trajetória profissional se deu, em 1929, com a 

produção de artigos para o Diário de Notícias, ingressou, em 1932, na Faculdade de Direito 

da UFRJ. Atuou ainda no Correio da Manhã, contribuindo para a seção “Tribuna da 

imprensa” que, por sua vez, constituiu o nome do Jornal por ele mesmo fundado, em 1949 . 

                                                                 
11 As cartas de Carlos Lacerda foram publicadas em 2014 sob a organização de Claudio Mello e Souza e 

Eduardo Coelho. Para a composição da edição das Cartas de Lacerda, os seus organizadores fizeram consultas ao 

arquivo pessoal de Carlos Lacerda na Universidade de Brasília, ao Arquivo -Museu de Literatura da Fundação 

Casa Rui Barbosa, à Fundação Biblioteca Nacional, ao Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade de São 

Paulo, ao Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil da Fundaçao Getúlio 

Vargas e ao Acervo de Escritores Mineiros da UFMG, cf. exposto por Mello e Souza & Coelho (2014, p.v). 
12 Cartas aos amigos Olímpio Guilherme, José Osório de Moraes Borba, Marcelo Garcia, Afonso Arinos, 

Fernando Veloso, Juraci Montenegro, Sylvia Nabuco, Mário de Andrade, Diná de Queiroz, Josué Montelo, 

Daniel Joaquim Pereira, Heitor Grilo, Otto Lara Resende e Érico Veríssimo. 
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Em termos bem gerais, é possível considerarmos que Lacerda constituiu uma considerável 

carreira política que o levou, em 1960, a tomar posse como Governador do Estado da 

Guanabara. No que se refere à sua vida pessoal, casou-se, em 1935 com Letícia Abuzzini de 

Lacerda e teve com ela três filhos, cf. Dicionário Histórico Biográfico Brasileiro pós 193013. 

No quadro 06, correlacionamos as missivas de CL correlacionadas aos seus respectivos 

subgêneros (amizade, amorosa, familiar) e aos períodos de sua produção (1933 a 1975).  

 
 

NOME DO 

MISSIVISTA 

 

LOCAL E DATA DE 

NASCIMENTO DO 

MISSIVISTA 

 

PERÍODOS DAS CARTAS 

COM DADOS DE 

MPERATIVO DE 2SG 

Nº DE CARTAS PESSOAIS POR SUBGÊNERO 

(AMIZADE, AMOR, FAMILIAR)  

AMIZADE AMOR FAMILIAR 

Carlos Lacerda RJ, 30.04.1914 1933 - 1975 16 14 02 

 32 cartas 

Quadro 06: Distribuição das cartas pessoais em relação aos seus subgêneros e à produção textual de Carlos 

Lacerda. 

 Em síntese, as missivas provenientes das três amostras descritas totalizam assim 226 

cartas, escritas entre 1869 e 1980, sendo 165 cartas familiares, 47 de amizade e 14 amorosas. 

 

2.3 As estruturas imperativas de 2SG: aspectos pragmáticos, morfológicos e sintáticos. 

 O modo imperativo em língua portuguesa é marcado pela diretividade do ato ilocutório 

voltado para as expressões de ordens, pedidos, sugestões, cf. Searle (1969 apud FARIA 2006, 

p. 73-74) em relação à tipologia dos actos ilocutórios. Nesse sentido, Faria (2006) expõe com 

base em Searle (1969 e 1975) os seguintes objetivos iloctórios aos atos diretivos. 

 

Tentar que o alocutário realize futuramente uma acção, verbal ou não 

verbal, que reflicta o reconhecimento, por parte desse mesmo 

alocutário, do conteúdo proposicional do enunciado proferido pelo 

locutor. (FARIA 2006, p. 74 apud MATEUS ET ALII 2006). 

 

 Como se trata de um modo verbal que evidencia o propósito comunicativo do falante 

em relação ao seu interlocutor, entendemos que as formas verbais imperativas são mesmo as 

de 2a pessoa gramatical, ainda que o falante possa se aliar à força ilocucionária de quem 

                                                                 
13 No seguinte endereço eletrônico http://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/AEraVargas2/biografias/carlos_lacerda , 

é possível pesquisarmos sobre a história de vida de “Carlos Lacerda” que, por sua vez, tem como fonte a 

seguinte obra: Dicionário Histórico Biográfico Brasileiro pós 1930 . 2ªed. Rio de Janeiro: Ed. FGV, 2001. 

[Acesso em 15.01.18] 

http://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/AEraVargas2/biografias/carlos_lacerda
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realmente implementa o imperativo (ordem, pedido, súplica) como expressão do imperativo 

em relação à 1PL (façamos), cf. Câmara Jr. (1999 [1986], p.142). Passamos à descrição dos 

traços morfológicos e sintáticos do modo imperativo para a 2a pessoa gramatical. 

 Morficamente, o modo imperativo em sua versão afirmativa é estruturado com as 

formas específicas para a 2a pessoa gramatical para o singular (faz/faze (tu)), e para o plural, 

(fazei (vós)), retiradas do presente do modo indicativo com a queda do morfe [-s] do corpo 

das DNPs das formais verbais vinculadas ao tu (tu fazes) e ao vós (vós fazeis). Para as demais 

pessoas do discurso do imperativo afirmativo, observamos que a sua expressão se dá a partir 

do resgate pleno das formas verbais do presente do modo subjuntivo (façamos, façam), 

alcançando, inclusive, a forma você através da forma verbal faça. Se o imperativo afirmativo 

carrega para a 2a pessoa gramatical as formas que lhes são específicas, verificamos, por outro 

lado, que a expressão do imperativo negativo é totalmente resgatada do paradigma do 

presente do subjuntivo (não faças, não faça, não façamos, não façais, não façam). Assim 

sendo, interpretamos que as formas genuínas do modo imperativo afirmativo (36) se deixam 

explicitar tão somente para a 2a pessoa gramatical (imperativo verdadeiro = faz/faze, fazei), 

cabendo ao imperativo negativo (37) a sua interpretação como imperativo supletivo, cf. Brito, 

Duarte & Matos (2006 p. 449-458 apud Mateus et alii, 2006). 

 

(36) “[...] Penso escrever a elles todos os mezes, faz o mesmo minha querida Jane. [...]” (MLPCAM. PE, 

17.10.1920.) 

 

(37) “[...] Tua excellente Mãe quer ir commigo. Não faças cerimônia, podendo eu dormir na sala [...]” (JPCF. 

RJ, 23.06.1893.) 

 

 Sintaticamente, as construções imperativas se deixam expressar prioritariamente através 

da ausência de sujeito explícito como também observado por Cardoso (2006). Nesse sentido, 

em sentenças “como Faz a lição de casa em oposição a Você faz a lição de casa, percebe-se 

nesta sentença uma leitura assertiva, ao passo que, naquela, há uma interpretação imperativa”, 

cf. Rumeu (2016, p. 316), o que evidencia o sujeito nulo é como um traço morfossintático que 

acentua o potencial ilocucionário das construções imperativas. No PB, a inserção do  você 

repercutiu nas construções imperativas de 2SG. Nas orações “Vem pra Caixa você também. 

Vem!”; “Faz um 21”; “Me liga! Ligue para a Net Rio”; “Nayara, pára de conversar com o 

Rangel que você tá atrapalhando ele”, “Fala você”, discutidas por Scherre (2004, 2007), é 

possível observarmos que ainda que a forma você seja a preferida para fazer referência ao 
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sujeito de 2SG pela comunidade idiomática do PB, as estruturas imperativas assumem um 

potencial variável em relação à opção pelas formas imperativas associada ao indicativo (vem, 

faz, liga, pára, fala) e de você (ligue), legitimando ao pronome você os traços semânticos de 

2a pessoa [-EU], cf. discutido por Lopes e Cavalcante (2011, p. 61). Considerando que a 

inserção do você no sistema pronominal do PB conduziu a neutralização entre as formas 

pronominais de 2SG tu e você através das formas verbais de 2a e 3a pessoas ((tu) fala, (você) 

fala, (ele/ela) fala), Scherre (2007) constatou que o inovador você assumiu, no século XX, o 

seu potencial funcional em estruturas imperativas verdadeiras (fala, abre, faz) e supletivas 

(fale, abra, faça), idênticas em relação ao valor ilocutório de imperativo e totalmente 

desprovidas de pejoratividade (SCHERRE, 2007) como expressão do imperativo 

abrasileirado, cf. especificado por Paredes Silva et alii (2000). Para checarmos se realmente 

procedem, do ponto de vista linguístico-paleográfico, as interpretações do imperativo 

supletivo com você-sujeito pleno, em (38), e do imperativo verdadeiro com o sujeito você-suj. 

pleno, em (39), expomos a seguir os seus respectivos fac-símiles. 

 

(38) “[...] Foi bom, Você voltar para Santa Fé14, por que aqui teem adoecido muitas crianças [...] Você va 

pedindo a mamãe que lhe ensine a ler e escrever para com o tempo sustentarmos uã grande correspondencia. 

[...]” (Carta de você-suj., imperativo associado à forma verbal subjuntiva. JPF. RJ, 15.04.1886.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 01: Trecho do fac-símile de missiva redigida por JPF. RJ, 15.04.1886. 

 

                                                                 
14 Fazenda Santa Fé. 
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(39) “Meu Fernandinho, eu gostei de saber que você recebeu os bilhetes postaes que te mandei; mas você me 

escreveu dizendo para não mandar mais, porque você pensa que é muito caro. [...] Hoje eu não tenho mais tempo 

de escrever á Mamãe, por isso você agradece por mim. [...] Que alegria quando eu voltar Padre para o Brasil, 

não é? Mamãe, Papae Papae Pedreira, todos ficarão contentissimos, não achas?” (Carta de alternância tu/você-

suj., imperativo associado à forma verbal indicativa. Pe J. Paris, 15.10.1905.) 

 

 

 

 

Imagem 02: Trecho do fac-símile de missiva redigida por Pe J. Paris, 15.10.1905. 

 

 Em (38) e (39), a interpretação imperativa é resguardada pela semântica de pedido 

atribuída a ambas, já que, em (38), o missivista evidencia explicitamente o seu pedido na 

construção “Você vá pedindo a mamãe que lhe ensine a ler e escrever...” e, em (39), o pedido 

de agradecimento pelo próprio missivista fica explícito, se comparado a oração anterior que 

justifica o pedido (a ausência de tempo escrever à sua mãe). Assim sendo, constatamos que o 

preenchimento da posição de sujeito com o pronome você não bloqueou a interpretação 

imperativa, visto que o ato ilocutório diretivo o resguarda em (38) e (39). 

 À luz dos traços pragmáticos, morfológicos e sintáticos do imperativo gramatical que 

lhe conferem a força ilocucionária imperativa, sintetizamos os seguintes critérios para a 

depreensão das construções imperativas de 2SG nas cartas cariocas em análise. São eles: 

 

(I) O potencial pragmático do ato ilocutório diretivo das construções imperativas; 

 

(II) Os usos das formas verbais indicativa ou subjuntiva vinculadas não só a sua expressão 

nula, mas também plena do sujeito de 2SG das construções imperativas; 

 

(III) A sintaxe das construções imperativas está vinculada às construções sintaticamente não-

encaixadas (oração matriz, orações isoladas e coordenadas).  

 

 Acreditamos que a pronominalização da forma você vinculada à posterior neutralização 

da distinção entre as formas verbais de 2a e 3a pessoas do discurso parece mesmo ter 
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impulsionado a expressão variável do imperativo gramatical no PB, cf. Lopes (2007), 

Cardoso (2006), Rumeu (2016). 

 Considerando a descrição dos traços pragmáticos e morfossintáticos responsáveis por 

resguardar a força ilocucionária do ato diretivo do imperativo gramatical do PB, passamos à 

aplicação da regra de frequência aos tipos semânticos dos verbos das construções imperativas 

de 2SG levantadas nas cartas cariocas (séculos XIX e XX). 

 

2.4 Regra de frequência: aplicação aos tipos sintático-semânticos dos verbos nas 

construções imperativas de 2SG. 

 À luz do quadro teórico do funcionalismo, a gramática das línguas humanas se constitui 

na dinâmica da interação discursiva, tendo em vista a concepção de língua como a própria 

atividade linguística, o que permite interpretar a gramática não como um constructo teórico 

pronto, mas que se constitui no uso linguístico (emergent grammar, cf. HOPPER 1987). 

Assim sendo, o processo de mudança linguística no âmbito da gramaticalização (diacronia), 

“a atribuição de característica gramatical a uma palavra autônoma previamente”, cf. Meillet 

(1919, p. 131 apud Hopper 1991, p. 17), e também da gramaticização (sincronia) está 

diretamente relacionado com a atuação da regra de frequência, cf. Bybee (2005, p. 602). 

 Considerando a dinâmica do léxico para a gramática, Bybee interpreta o processo de 

gramaticização como a automatização de uma dada sequência linguística resultante da 

repetição. Nesse sentido, Bybee entende que a repetição frequente garante uma maior 

autonomia da construção, o que pode ser metodologicamente identificado através de dois 

métodos para a depreensão da frequência da repetição nos estudos linguísticos. São eles: a 

frequência do tipo (type frequency) e a frequência do dado (token frequency). Bybee expõe a 

questão morfológica de expressão do tempo passado para o inglês como evidência de 

aplicação da frequência do tipo (type frequency). A constatação é a de que formas verbais no 

tempo passado com o sufixo -ed evidenciam as mais altas frequências de tipo (damaged). Por 

outro lado, o padrão de passado para os irregulares, exemplificado através da forma verbal 

broke, expõe em evidência uma frequência de tipo muito menor (spoke, wrote, rode etc).  

 A frequencia de tipo também pode se mostrar em construções gramaticizadas. A 

expressão be going to é posta em discussão com base na análise do inglês de Shakespeare. A 

ideia é que a construção verbal be going to cujo significado literal exigia tão somente um 

sujeito animado na perspectiva de ir de um ponto a outro para realizar algo (I’manimate subject 
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going to be ready at nine) passou a assumir sujeitos inanimados como argumentos dessa 

expressão verbal (The treenon-animate subject is going to lose its leaves). Assim sendo, Bybee 

entende que a frase gramaticizada é impulsionada pela expansão de um uso específico para a 

expressão be going to, visto que passa de uma interpretação mais específica para uma mais 

geral através da qual também incorpora o vínculo sintático-semântico com um sujeito não-

animado. Uma outra especificidade das construções gramaticizadas diz respeito à 

coocorrência das construções sintáticas em processo de mudança. No caso da construção be 

going to através da qual a projeção é a de be + going + to + Verbo constituída por uma 

oração principal (I’m going) responsável pela projeção de uma oração a ela subordinada com 

a função também de imprimir-lhe a semântica de finalidade (to see the king) já que está em 

conexão com a forma verbal go que, por sua vez, predica com o significado de movimento no 

espaço físico. Essa construção verbal be going to foi reinterpretada (reanalisada) através da 

sua redução fonológica para gonna na estruturação do futuro no inglês: I’m gonna see the 

king. 

 No que se refere à frequência de uso do dado linguístico (token frequency), o breve 

levantamento do desenvolvimento do modal can do inglês antigo ao médio ilustra, cf. Bybee 

(2005), evidenciou o aumento da frequência do dado linguístico no decorrer do tempo. Assim 

sendo, é possível sistematizarmos as seguintes constatações de Bybee (2005): (I) A 

construção gramatical can+infinitivo amplia o uso desse verbo auxiliar can com mais e mais 

tipos de verbos; (II) As altas frequências de uso (token frequency) de cunnan com o status de 

auxiliaridade desde o período de inglês antigo justificam a sua expansão até alcançar o inglês 

médio. O controle da frequência dos dados do auxiliar cunnan > can em função dos tipos de 

verbos com os quais as formas cunnan e can estiveram construídas expôs os seguintes 

resultados, cf. Bybee (2005, p. 611-612-614): (I) atividade intelectual ou mental (52 tokens, 

18 types): understand, remember, believe, see (...) “I kan nat seen (that)”; (II) comunicação 

(102 tokens, 31 types): answer, cry, speak, declare (...) “I kan say yow no ferre”; (III) 

habilidades = know how to (26 tokens, 18 types): read, paint, dance, sing, play an instrument 

(...) “There is great number that fayne would aborde our ship can holde no more”. Assim 

sendo, o resultado desse processo de gramaticalização se deu com base na análise de um 

número maior de evidências de mudança do significado do modal cunnan (cunnan > can), 

desvinculados do significado de cunnan como saber (“know”), cf. Bybee (2005, p. 614). 

 Considerando que o foco deste trabalho é a análise da expressão do imperativo de 2SG 

seja com formas de indicativo (imperativo de tu), seja com formas de subjuntivo (imperativo 
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de você) como evidência da expressão de uma regra variável, pretendemos controlar, com 

base na regra de frequência discutida por Bybee (2005), com quais tipos semânticos de 

verbos (type frequency) à luz de Garcia (2004) as formas imperativas associadas ao indicativo 

(tu) e ao subjuntivo (você) se mostram mais proficientes (token frequency) nas cartas cariocas 

(sécs. XIX e XX). Uma vez que “as altas frequências das construções podem conservar traços 

morfossintáticos mesmo em face da produtividade de novos padrões morfossintáticos”15, cf. 

Bybee (2005, p. 619), objetivamos investigar com quais tipos de verbos ocorreriam as 

construções imperativas associadas ao indicativo (tu) ou ao subjuntivo (você). 

 Passamos à descrição da variável dependente e das variáveis independentes (linguísticas 

e extralinguísticas) as quais os dados de imperativo de 2SG foram submetidos neste trabalho. 

 

2.5 As construções imperativas de 2SG nas cartas cariocas: a variável dependente. 

 Este trabalho se deixa guiar pelos pressupostos teórico-metodológicos da 

sociolinguística Laboviana (WEINREICH ET ALII, 1968; LABOV, 1994) que, na verdade, 

norteiam os princípios da sociolinguística histórica (ROMAINE, 1982, CONDE 

SILVESTRE, 2007, HERNÁNDEZ-CAMPOY & CONDE SILVESTRE, 2014). Partindo do 

princípio de que a língua é um sistema ordenadamente heterogêneo cuja expressão variável é 

passível de descrição e análise nos seus níveis estrutural e social, cf. Weinreich et alii (1968), 

apresentamos os contextos estruturais e sociais a partir dos quais os dados de imperativo de 

2SG estão descritos e analisados nesta dissertação. 

 O levantamento e a análise dos dados de imperativo de 2SG estão consubstanciados em 

um confiável modelo estatístico para o cálculo das frequências de uso da regra variável e de 

cômputo, através de índices de pesos relativos, da contribuição dos contextos estruturais e 

sociais relevantes à aplicação da regra variável em análise através do Pacote de Programas 

Goldvarb, cf. Guy e Zilles (2007), Mollica e Braga (2004). O uso do GoldVarb (Pacote de 

Programas VARBRUL (VARiaBleRULe) adaptado ao ambiente Windows) gera não só as 

frequências de uso em termos percentuais, mas também os pesos relativos através dos quais é 

possível mensurar a contribuição de cada um dos fatores estruturais e/ou sociais (variáveis 

independentes) para a aplicação da regra variável em análise. 

                                                                 
15 “High frequency constructions can also retain conservat ive morphosyntactic characteristics even in the face of 

new productive morphosyntactic patterns.” (Bybee 2005, p. 619). 
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 Assumimos que a expressão binária do imperativo seja com formas indicativas (fala 

comigo!), seja com formas subjuntivas (fale comigo!), mostra-se destituída de uma dinâmica 

de distribuição complementar entre os pronomes de 2SG tu e você, cf. também constatado por 

Scherre (2007), Cardoso (2009) e por Rumeu (2016). As formas verbais indicativas (fala, 

vende, vem) e as formas subjuntivas (fale, venda, venha) representam as formas variantes da 

variável dependente, reproduzindo a expressão variável das construções imperativas de 2SG 

tão produtiva no PB atual. Em relação às formas variantes de expressão do imperativo 

(variável dependente) serão controlados outros 14 grupos de fatores (variáveis independentes) 

dentre os quais 09 fatores se constituem como critérios linguísticos (da subseção 2.5.1.1 a da 

subseção 2.5.1.9) e 05 deles (da subseção 2.5.2.1 a subseção 2.5.2.4) representam os critérios 

extralinguísticos a partir dos quais controlamos as motivações e as restrições à aplicação da 

regra variável (imperativo de tu (indicativo) versus imperativo de você (subjuntivo)). A 

estruturação desses grupos de fatores é impulsionada pela projeção da hipótese principal de 

que o estatuto variável das construções imperativas de 2SG na fala brasileira já estaria 

prenunciada na produção escrita culta do PB oitocentista e novecentista. 

 Apresentamos uma descrição mais pormenorizada acerca de cada um dos quatorze (14) 

grupos de fatores, levando em conta hipóteses e/ou objetivos que, por sua vez, estão 

embasados principalmente nos trabalhos conduzidos por Scherre (2000), Scherre (2004), 

Scherre et alii (2004), Scherre (2007), Cardoso (2007), Cardoso (2009), Rumeu (2016), Silva 

(2017). O levantamento dos dados foi conduzido pelos aspectos pragmáticos, morfológicos e 

sintáticos das construções imperativas de 2SG expostos na subseção 2.3 deste capítulo, tendo 

em vista os resultados das pesquisas linguísticas acerca do potencial variável do imperativo 

gramatical no PB. As formas verbais de indicativo (40) e de subjuntivo (41) constituem as 

estratégias variantes para a expressão do imperativo gramatical de 2SG. Todos os resultados 

quantitativos estão expostos em relação às construções imperativas associadas ao indicativo 

(imperativo verdadeiro). Considerando que, no século XX, o pronome você já estivesse em 

pleno processo de consolidação no PB, cf. Cardoso (2006), mostrando-se expresso tanto em 

construções de imperativo verdadeiro, quanto em construções imperativas supletivas, 

conjecturamos que, em contexto de você-sujeito, já vislumbraríamos evidências das 

construções de imperativo associadas ao indicativo (paradigma verbal de tu), ainda que as 

construções de imperativo supletivo (paradigma de você) tendam a prevalecer na escrita 

carioca de sincronias passadas (séculos XIX e XX), como já observado por Rumeu (2016), 

acompanhando a opção pelo você na referência ao sujeito de 2SG. 



 60 

Imperativo associado ao indicativo: 

(40) “[...] Recebe com todos os teus irmãos uma bençao muito saudosa da Mamãe e de teu pai. JL..”  (Carta de 

tu-suj., imperativo associado à forma verbal indicativa. JAL. 11.08.1933.) 

Imperativo associado ao subjuntivo: 

(41) “[...] Desçamos agora a um assumpto eminentemente brasileiro e de salvação da  pátria [...] Já Você percebe 

que se tracta de algum patronatoninho. [...] Receba saudades daEponina. [...]” (FO. RJ, 08.04.1869.) 

 

 Uma vez exposta a variável dependente, passamos à apresentação das quatorze 

variáveis independentes (dezesseis, considerando as subdivisões 2.5.1.8.1 e 2.5.1.8.2). Trata-

se de nove variáveis linguísticas (onze, considerando as subdivisões 2.5.1.8.1 e 2.5.1.8.2) e 

cinco variáveis extralinguísticas em análise neste trabalho. 

 

2.5.1 As construções imperativas de 2SG nas cartas cariocas: as variáveis independentes 

linguísticas. 

2.5.1.1 As construções imperativas em contextos específicos de sujeito de 2SG 

 Controlamos ainda as formas de referência ao sujeito de 2SG assumindo que as 

missivas pessoais podem se mostrar exclusivas de tu-sujeito, exclusivas de você-sujeito, de 

alternância tu/você-sujeito (cartas mistas) e de formas nominais de tratamento. Considerando 

a prevalência de três subsistemas para a referência ao sujeito de 2SG (sistema de você-

exclusivo, sistema de tu-exclusivo, sistema de alternância tu/você) em conformidade com a 

sistematização de Lopes e Cavalcante (2011) à luz de Scherre et alii (2009), pretende-se 

investigar se as construções imperativas de 2SG acompanhariam ou não acompanhariam os 

paradigmas pronominais de tu-sujeito, de você-sujeito e de alternância tu/você nas missivas 

cariocas. Assim sendo, a proposta é acompanhar os índices de produtividade das construções 

imperativas vinculadas às formas de indicativo (paradigma de tu), às formas de subjuntivo 

(paradigma de você) e às formas de verbais do índicativo (paradigma de tu) correlacionadas 

ao você-sujeito explícito (imperativo abrasileirado, cf. SCHERRE 2007). Pretendemos, pois, 

detectar o nível de produtividade desses três sistemas tratamentais (exclusivo tu-sujeito; 

exclusivo você-sujeito, e de variação tu/você) em relação às construções imperativas com 

formas de indicativo (paradigma de tu) ou de subjuntivo (paradigma de você) à luz da 

hipótese de que o você esteja se espraiando pelos campos de atuação do tu, cf. discutido por 

Cardoso (2006), Rumeu (2013), Lopes e Cavalcante (2011). De (42) a (45), ilustramos 
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evidências de dados de construções imperativas em contexto de tu-sujeito, você-sujeito, de 

variação tu/você e de forma nominal de tratamento nas cartas cariocas em análise. Nesta 

dissertação, optamos por expor em itálico as construções imperativas de 2SG e por grifar as 

sequências linguísticas cotejadas com o foco da nossa análise.  

 

Carta de tu-sujeito: 

(42) “[...] Vê si me pódes mandar qualquer compendio sobre Litteratura Brasileira [...]” (MJPCAM. São Luiz, 

26.01.1924.) 

 

Carta de você-sujeito: 

(43) “[...] mas para isso eu preciso de suas orações, reze muito e muito pelos meus estudos [...] Veja o que é a 

philosophia. Noutra aula procuramos entender o que é o ser e o que é o nada, e muitos não entendem porque o 

nada é nada... Mas deixemos disso. Vôcê reze por meus estudos e vamos a outras noticias. [...]” (FPCAM. 

França, Vals, 27.12.1920.) 

 

Carta de alternância tu/você (mista): 

(44) “[...] Você meu irmãosinho anime a todos e veja se pôde ir vel-a no Convento, que é este seu maior desejo 

[...] Sei que estás com saúde graças a Deus e trabalhando muito; porem nada contenta estou que confesse tanta 

gente, demasiado sabes o que são as beatas [...]” (MRPCAM. Argentina, 10.11.1917.) 

 

Carta de tratamento nominal: 

(45) “Minha querida Diná [...] muito obrigada pelo conselho e pelo carinho de sua crônica. Fique certa de que 

não sou homem de ficar satisfeito facilmente e tenho alergia à adulação [...]” (CL. RJ, 13.12.1960.) 
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2.5.1.2 O paralelismo fônico e os tipos de paradigmas verbais (conjugações verbais) nas 

construções imperativas de 2SG  

 Tendo em vista a investigação de Scherre (1998) acerca da influência do paralelismo 

linguístico, mais especificamente do paralelismo fônico, nas contruções imperativas de 2SG, a 

hipótese testada é a de que forma verbal imperativa regular de 1a conjugação com a vogal 

precedente mais aberta tenda a favorecer as construções imperativas com formas do indicativo 

(fala, olha, espera). Por outro lado, hipotetizamos à luz de Scherre (1998) que a forma verbal 

imperativa regular de 1a conjugação com a vogal precedente menos aberta tenda a 

impulsionar as construções imperativas com formas de subjuntivo (tente, conte, vire, use). A 

interpretação de Scherre (1998, p. 38) para o paralelismo linguístico é a de que as formas 

assemelhadas tendem a se simetrizar tanto no âmbito fonético, quanto no âmbito 

morfossintático. 

Construção imperativa associada ao indicativo com verbo de 1a conjugação com a vogal 

precedente [+aberta]  

(46) “[...] Olha, não ha cousa alguma no mundo que intimamente me possa entristecer... mas, si algum dia um de 

nossos irmão fosse infiel... não sei o que faria! [...]” (MJ. 12.04.1925.) 

 

Construção imperativa associada ao subjuntivo com verbo de 1a conjugação com a vogal 

precedente [- aberta] 

(47) “[...] E receba um apertado abraço desse irmão aborrecido de que lhe quer tanto bem. Desculpe a carta tão 

longa e escritpta sem nexo nem ordem, ao correr da penna. [...]” (FP. 07.03.1921.) 

 

 À luz de Scherre (2004, p. 18-19), assumimos os verbos regulares de 2a e 3a 

conjugações como contextos favorecedores às construções imperativas com formas verbais do 

subjuntivo (come/coma; abre/abra) na expressão de um paradigma regular mais marcado. Em 

(48) e (49), ilustramos as construções imperativas com verbos regulares de 2a e 3a 

conjugações levantadas nas cartas cariocas. 

Construção imperativa com verbo regular de 2a conjugação: 

(48) “[...] A correspondência para lá demora muito. Não se surpreenda, pois, se ele tardar em lhe agradecer. Eu é 

que lhe agradeço desde já, e ternamente. [...]” (CM. RJ, 06.02.1946.) 
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Construção imperativa com verbo regular de 3a conjugação: 

(49) “[...] Ainda não sei para aonde vou, quando me escreva dirija para esta Casa Provincial de Buen Pastor calle 

San Eduardo 675 (6) Buenos Aires. República Argentina. [...]” (MRP. 13.02.1933.) 

 

 Os paradigmas dos verbos irregulares evidenciam oposições menos marcadas e mais 

marcadas nas construções imperativas, cf. a interpretação de Scherre (2004, p.18-19). 

Enquanto nestas as construções imperativas se dão com formas verbais de subjuntivo 

(faz/faça, traz/traga, diz/diga, vê/veja, pede/peça, sê/seja, tem/tenha), como está ilustrado em 

(50), naquelas o imperativo se constrói com formas verbais do indicativo (dá/dê, vai/vá, 

sai/saia, vem/venha, põe/ponha), como está exemplificado em (51). Há ainda o paradigma 

especial dentro do qual estão as construções imperativas que, por sua vez, tendem a se 

estruturar com formas verbais do indicativo (esqu[ε]ce/esqu[e]ça; c[Ɔ]rre/c[o]rra; 

s[ε]gue/s[i]ga; s[Ɔ]be/suba), cf. Scherre (2004, p. 19), como evidências de oposição menos 

marcada em (52) e (53). 

Construção imperativa associada ao subjuntivo com o verbo irregular fazer: 

(50) “Murilo: Você faça aí pelo Pinto, - Ezio Pinto Monteiro, de quem tanto te falei, o que ele precisar. Ele te 

explicará tudo. [...] ” (MR. RJ, 09.10.1941.) 

 

Construção imperativa associada ao indicativo com o verbo irregular dar: 

(51) “[...] Sérgio: papai vai levar um presente pra você, outro pro Sebastião, outro pra mamãezinha e outro pra 

babá. Dá um beijo em todo mundo que o pai manda e fica com um beijinho pra você [...]” (CL. 24.01.1944.) 

 

Construção imperativa associada aos paradigmas especiais dos verbos escrever, desobedecer 

e receber. 

(52) “[...] Sérgio, meu filho, escreve ao pai que gosta muito de você, manda notícias da mãe e do Sebastião. 

Toma cuidado, meu filho, não desobedece à mãe, fica direitinho. Escreve e pede a mamãe para escrever.  [...]” 

(CL.RJ, 03.10.1942.) 

 

(53) “[...] Apresenta ao Senhor Vasconcellos, D. Nenê e filhos os nossos cumprimentos muito affectuosos e 

recebe com os teus irmãos as minhas lembranças e da Mamãe, especialmente pela passagem do teu anniversario. 

[...]” (JAL. 14.07.1933.) 
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2.5.1.3 O paralelismo formal: a natureza das formas precedentes às construções 

imperativas de 2SG. 

 Com base na perspectiva de Schffrin (1981, p. 55-56 apud Scherre 1998, p. 42), 

entendemos em relação à variável paralelismo formal que a conservação de formas 

linguísticas similares “parece ser uma tendência geral de formas gramaticais particulares 

ocorrerem juntas”, dialogando ainda com a ponderação de Scherre (1988, p. 42 apud Scherre 

1998, p. 301; 385-6) acerca do fato de o paralelismo formal promover “uma harmonia 

discursiva formal, tornando o discurso mais coeso”. Assim sendo, a hipótese é a de que as 

sequências discursivas iniciadas por formas dos paradigmas de tu e de você funcionem como 

contextos promissores para a produtividade das construções imperativas com formas 

indicativas e subjuntivas, respectivamente, em harmonia com a interpretação de Scherre 

(1988, p. 42 apud Scherre 1998, p. 301; 385-6) acerca do paralelismo formal: “(...) a variável 

paralelismo formal mostra que os falantes são compelidos a usar formas semelhantes por 

algum princípio mental associativo, que pode estar ligado a uma das formas da mente humana 

operar, refletido no comportamento humano em geral.” De (54) a (64), expomos os contextos 

precedentes às construções imperativas de 2SG controlados nesta análise. 

Primeira ocorrência da forma imperativa de 2SG: 

(54) “Querido Murilo  

Envie urgente aéreo copia ex-mágico para Raul Navarro, Serrano 2464 – B. Aires. Não atraze. [...]” (MR. 

Buenos Aires, 18.05.1945.) 

 

Forma imperativa antecedida por você-suj pleno: 

(55) “Murilo: Você faça aí pelo Pinto, - Ezio Pinto Monteiro, de quem tanto te falei, o que ele precisar. Ele te 

explicará tudo. [...]” (MR. RJ, 09.10.1941.)” 

 

Forma imperativa antecedida por você não-sujeito (de você, para você, com você): 

(56) “[...] Recebí tudo que você mandou. Teu conto já está traduzido. Muito obrigado. Junto uma massada para 

você. Procure Olinto Schirmer e entregue a carta anexa. [...]” (MR. s.d.) 
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Forma imperativa precedida por formas de 3SG gramatical (se, o/a, lhe (clíticos), seu/sua 

(possessivos)) 

(57) “[...] Enfim conto com seu apoio de amigo e advogado. E depois me mande dizer em que pé as coisas 

ficaram. Meu endereço você sabe: na Embaixada do Brasil – Calle 10 Arroyo, B. Aires. [...]” (MR. s.d.) 

 

Forma imperativa antecedida por tu-sujeito (nulo ou pleno) 

(58) “[...] Perdendo tu este defeito ficas muito interessante, e tambem quero que percas aquele outro defeito _ do 

_ de _ não digo _ para naõ cresceres com o dedo feio _ Como gostas muito de mim faze oqui te peço. [...]” (DP. 

04.1887.) 

 

Forma imperativa antecedida por tu não-sujeito (de ti, para ti, contigo) 

(59) “[...] O meu dezejo incessante é estar comtigo e fazer do longe perto. Dize a teu [...] Pae que sem perda de 

tempo, respondi lhe, logo que recebi uma carta dele. [...] ” (DP. Quinta da União, 12.04.1893.) 

 

Forma imperativa precedida por formas de 2SG gramatical (te (clíticos), teu/tua (possessivos)) 

(60) “[...] Quizes encarregarte, Eliza, de uma suave e doce missaõ. Dá um abraço por mim ao Jeronino, á Zelia 

[...]” (DP. Linda Vista, 01.01.1886.) 

 

Forma imperativa precedida por formas vinculadas ao paradigma de vocês (plural) = seus, 

lhes, de vocês (possessivos, clíticos, sintagmas complementos) 

(61) “[...] Mas, acredito que vocês tenham a sua programação já bastante carregada. Diga a José Olympio que 

apreciei muito a coincidência [...]” (CL. RJ, 12.08.1961.) 

 

Forma imperativa precedida por formas de 2PL (vós, vos, vossos, vossas, convosco) 

(62) “ [...] já que nos dias dos vossos annos pela distancia naõ pude fazer: isto no caso em que os vossos Paes 

naõ se resolvão a vir para cá mais cedo. Adeos, minha Iza _ Acceita a benção de teu Papae e muito amigo [...]” 

(DP. s.d.) 

 

Forma imperativa antecedida pelo imperativo no subjuntivo 

(63) “[...] Recebí tudo que você mandou. Teu conto já está traduzido. Muito obrigado. Junto uma massada para 

você. Procure Olinto Schirmer e entregue a carta anexa.[...]” (MR. s.d.) 
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Forma imperativa antecedida pelo imperativo no indicativo 

(64) “[...] Apresenta ao Senhor Vasconcellos, D. Nenê e filhos os nossos cumprimentos muito affectuosos e 

recebe com os teus irmãos as minhas lembranças e da Mamãe, especialmente pela passagem do teu anniversario. 

[...]” (JAL. Lambary, 14.07.1933.) 

 

2.5.1.4 Tipo, posição e pessoa dos pronomes átonos nas construções imperativas 

 Com base nas constatações de Scherre (2007) acerca da posição e do efeito do clítico 

nas construções imperativas, partimos do fato de que “as estruturas com próclise exibem 

maior uso de formas imperativas associadas ao indicativo e as em ênclise, de forma oposta, 

revelam o menor uso dessas formas.”, cf. Scherre (2007, p. 212), no intuito de controlarmos a 

influência do tipo, posição e pessoa dos pronomes átonos nas estruturas imperativas de 2SG 

produtivas nas cartas cariocas oitocentistas e novecentistas. De (65) a (78), expomos os tipos 

de pronomes oblíquos atonos, as posições assumidas em relação ao verbo e as pessoas do 

discurso a que se referem nos contextos das construções imperativas de 2SG. 

Presença de pronome átono me proclítico 

(65) “[...] Assim o Oswaldo Alves fará esse grande favor ao Pinto. Quando for possível me escreva. Nada de 

ingratidões... [...]” (MR. RJ, 09.10.1941.) 

 

Presença do pronome átono me enclítico 

(66) “[...] Saudades e abraços a Aurélia, com os nossos agradecimentos pe las gentilezas amigas, cum que está te 

distinguindo. Escreve-me logo. [...]” (JAL. 09.02.1945.) 

 

Presença de pronome átono te proclítico 

(67) “[...] Se encontrares outros mais intelligentes não te incommodes com isso mas estude mais e mais, que 

chegarás Tambem e ás veses com mais segurança. [...]” (JCAM. RJ, 18.12.1896.) 

 

Presença do pronome átono te enclítico 

(68) “[...] Abençoa-te, com tua mãe e com os abraços de Maria Antônia, Alayde e crianças, Lourenço e Felicio. 

[...]” (JAL. BH, 01.07.1941.) 

 



 67 

Presença de pronome átono se proclítico 

(69) “[...] Oh, Henriqueta, não se dê ao trabalho de possuí-lo! Antes de ser distribuído pelas livrarias Você já terá 

o seu exemplar! [...]” (CM. RJ, 19.08.1945.) 

 

Presença do pronome átono se enclítico 

(70) “[...] Por isso pedia que você contasse isto aí para êle. Lembre-se que Clarice tambem merece. [...]” (MR. 

05.04.1944.) 

 

Presença dos pronomes átonos o/a proclíticos 

(71) “[...] assim não sei se irão domingo. Por uma coincidencia, contraiu ha 3 outros domingos e sabbados sem 

com chuva nesta cidade, e já o tempo se prepara para não desmentir a coincidencia. Por tanto – espere-os e não 

os espere. [...]” (DP. 01.09.1873.) 

 

Presença dos pronomes átonos o/a enclíticos 

(72) “[...] Você não tem um conto sôbre infância? sôbre a vida infantil? Pois remeta-os para eu escolher. [...]” 

(MR. RJ, 20.06.1944.) 

 

Presença do clítico lhe 

(73) “[...] Recebi notícias de Lúcia, e faço votos para que continue melhorando. Quando a vir, dê-lhe saudades 

minhas. [...]” (CM. 12.11.1945.) 

 

Presença do pronome átono nos enclítico 

(74) “[...] Ah! minha Isa, manda-nos tudo contar - a nossa correspondencia tambem nos servirá de conforto neste 

transe cruel... [...]” (MJ. 08.09.1919.) 

 

Presença de pronome do caso reto 

(75) “Murilo: Você faça aí pelo Pinto, - Ezio Pinto Monteiro, de quem tanto te falei, o que ele precisar. Ele te 

explicará tudo. [...]” (MR. RJ, 09.10.1941.) 
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Presença de SN, pronome demonstrativo, sintagma preposicionado 

(76) “[...] Ainda não se maculou nos teus sentimentos essa espontaneidade que é o melhor dom que a vida te deu. 

Conserva-a e junta a ele um pouco mais de confiança nas tuas forças. [...]” (CL. 25.06.1937.) 

 

Ausência de pronome ou de SN 

(77) “[...] em meia hora enche os depositos que dá para um dia inteiro. Immagina que consolação! (MLPCAM. 

PE, 11.06.1920.) 

 

Os demais casos: afastamento dos pronomes, do vocativo em relação ao verbo da construção 

imperativa. 

(78) “[...] Pede aDeos minha Filha pela saude de teu Pae. Reconheço que a minha existência é necessaria ao bem 

dos nossos. [...]” (DP. RJ, 16.07.1879.) 

 

2.5.1.5 Polaridade da estrutura: negativa versus afirmativa  

 Tendo em vista o fato de a norma-padrão prever que o imperativo negativo se configura 

com as formas verbais do presente do subjuntivo, testamos também a influência da polaridade 

da estrutura (afirmativa versus negativa) nas construções imperativas de 2SG das cartas 

cariocas (XIX e XX) de um modo geral. Considerando que Scherre (2004, p. 08), ao cotejar a 

norma e o uso em relação às construções de imperativo negativo, constatou que “a polaridade 

negativa diminui o uso do imperativo associado ao indicativo” e a negação pré-verbal 

impulsiona o imperativo associado ao subjuntivo, enquanto as sentenças afirmativas 

contribuem para a produtividade das construções de imperativo verdadeiro (SCHERRE 2007, 

p. 207), também testaremos essa hipótese nas cartas cariocas, considerando principalmente o 

estatuto variável das construções imperativas em relação à variável polaridade da estrutura. 

De (79) a (81), ilustramos as formas variantes nas missivas cariocas. 

Sentença afirmativa 

(79) “[...] Pede aDeos minha Filha pela saude de teu Pae. Reconheço que a minha existência é necessaria ao bem 

dos nossos. [...]” (DP. RJ, 16.07.1879.) 

 

Negação pré-verbal (Não faz) 

(80) “[...] Não abraces á nenhuma eu te peço sim? Promettes -me, meu filho querido, que me attenderás? [...]” 

(ZPAM. RJ, 06.07.1919.) 
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Contexto específico: nunca/sempre/jamais 

(81) “[...] Nunca te esqueças da nossa Leonor, sim? até ella alcançar o que tanto deseja. [...]” (ZPAM. RJ, 

27.11.1912.) 

 

2.5.1.6 Tipos de conjugação verbal: verbos de 1a, 2a e 3a conjugações. 

 Ao voltarmos o foco para o tipo de conjugação verbal, partimos da constatação de 

Scherre (2004, p. 19) acerca de os verbos de 2a e 3a conjugações atuarem como estruturas 

verbais favorecedoras de construções imperativas associadas ao subjuntivo (come/coma; 

abre/abra). Por outro lado, aos verbos de 1ª conjugação é reservado o modo indicativo, caso o 

contexto seja o de vogal precedente [+ aberta] (fala/olha/espera). Ainda em relação aos 

verbos de 1a conjugação cujas vogais precedentes [- abertas]  (use/abuse/imagine), o 

subjuntivo tem se mostrado como um fator propulsor das construções imperativas. De (82) a 

(85), ilustramos algumas evidências de formações imperativas estruturadas com verbos de 1a, 

2a e 3a conjugações verbais. 

(82) “[...] Sérgio: papai vai levar um presente pra você, outro pro Sebastião, outro pra mamãezinha e outro pra 

babá. Dá um beijo em todo mundo que o pai manda e fica com um beijinho pra você [...]” (CL. 24.01.1944.) 

 

(83) “[...] A correspondência para lá demora muito. Não se surpreenda, pois, se ele tardar em lhe agradecer. Eu é 

que lhe agradeço desde já, e ternamente. [...]” (CM. RJ, 06.02.1946.) 

 

(84) “[...] Meu irmãosinho querido nas tuas orações ponha uma supplica para que Nosso Senhor dé um geito na 

minha vida. [...]” (MRP. 05.04.1934.) 

 

(85) “[...] Ainda não sei para aonde vou, quando me escreva dirija para esta Casa Provincial de Buen Pastor calle 

San Eduardo 675 (6) Buenos Aires. República Argentina. [...]” (MRP. 13.02.1933.) 

 

2.5.1.7 O número de sílabas da forma verbal imperativa em sua forma não-finita 

 O controle do número de sílabas da forma verbal imperativa (em sua forma infinitiva) é 

verificar se também nas cartas cariocas os verbos monossilábicos favorecem a expressão do 

imperativo com o indicativo, ao passo que os verbos polissilábicos tendem a favorecer o 

subjuntivo nas construções imperativas, cf. Scherre et alii (2000a). Os verbos dissílabos e 
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trissílabos funcionariam como contextos cujo efeito é intermediário também cf. Scherre et alii 

(2000a). Exemplificamos, de (86) a (89), as evidências das construções imperativas com 

verbos monossílabos, dissílabos, trissílabos e polissílabos, respectivamente.  

(86) “[...] Veja se é possível tirar de alguma obra sua um texto que, ilustrado devidamente, dê um livro fora de 

mercado.[...]” (CL. RJ, 02.01.1973.) 

 

(87) “[...] Peço-te entregar esta cartinha aJane, sim? E dar-lhe um abraço por mim. Conta-lhe toda a fésta do dia 

22. [...]” (MTP. RJ, 04.02.1919.)  

 

(88) “[...] Nunca te esqueças da nossa Leonor, sim? até ella alcançar o que tanto deseja. [...]” (ZPAM, RJ, 

27.11.1912.) 

 

(89) “[...] Viva meu filho querido que tanto trabalha para Nosso Senhor! Que honra para mim! Aproveita, meu 

filho o tempo tão precioso. [...]” (ZPAM, RJ, 17.09.1912.) 

 

2.5.1.8 Os tipos sintático-semânticos dos verbos 

 Tendo em vista que assumimos o intuito de detectar, com base na regra de frequência 

discutida por Bybee (2005), com quais tipos sintático-semânticos de verbos (type frequency, 

cf. BYBEE, 2005) as formas de imperativo verdadeiro (tu) e supletivo (você) se mostram 

mais produtivas (token frequency) nas cartas cariocas (sécs. XIX e XX), apresentamos, à luz 

de Garcia (2004), os tipos sintático-semânticos dos verbos (type frequency). Nesse grupo, as 

construções imperativas estão controladas em relação aos verbos relacionais que, cf. Garcia 

(2004, p. 53-54), “estabelecem uma relação entre os elementos que compõem seus domínios 

ou entre eles e a realidade” e aos verbos ativos que “indicam uma modificação, um processo 

ou uma relação controlada envolvendo um ou mais elementos do domínio do verbo”, cf. 

Garcia (2004, p. 52). Tanto os verbos relacionais quanto os verbos ativos apresentam 

especificidades sintático-semânticas que gerem as suas subclassificações. No que se refere aos 

verbos relacionais, apresentamos alguns dos seus tipos semânticos encontrados nas cartas 

cariocas em análise: os afetivos, comunicativos, designativos e locativos. Com relação às 
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especificidades semânticas dos verbos ativos, observamos os seguintes tipos de verbos nas 

missivas cariocas: efetivos, efetivo-relacionais, factivos, operativos, transferenciais. 

 

2.5.1.8.1 Tipos semânticos de verbos relacionais: afetivos, comunicativos, designativos e 

locativos. 

 Os verbos afetivos não só evidenciam “um elemento que é afetado por outro ou pela 

situação descrita pelo verbo”, mas também expõem, de um modo geral, um afeto (sensação, 

emoção, estado da alma, juízo), cf. Garcia (2004, p. 60). Essa especificidade semântica dos 

verbos do português se dividem em sensitivos (sensoriais), cognitivas, volitivos, emotivos e 

avaliativos. De (90) a (92), apresentamos evidências de construções imperativas de 2SG com 

verbos emotivo (“amar”) e volitivo (“animar”), respectivamente. 

(90) “[...] Parabens desde já pela tua festa, meu filho. Sim, ama cada vez mais á tua Mãe do Céo! Que queres que 

eu te leve para esse dia? [...]” (ZPAM. RJ, 27.11.1912.) 

 
(91) “[...] Nem uma coisa nem outra, Gatinha. Apenas me ame como eu te amo, com todo, todo o meu coração. 

[...]” (CL. Fortaleza, 24.01.1944.) 

 

(92) “[...] É espantosa a falta que você me faz. Anima este teu amigo.[...]” (CL. Curitiba, 13.08.1939.) 

 

 Os verbos comunicativos projetam um argumento dativo (Disse-[lhe]DAT  as últimas), 

assumem a voz passiva (Foi-lhe dito que obedecesse às minhas instruções) e exigem 

complementação oracional (Disse-lhe que obedecesse às minhas instruções), cf. Garcia (2005, 

p. 62). Em (93), exemplificamos o imperativo de 2SG com o verbo comunicativo “dizer” na 

escrita carioca de sincronias passadas. 

(93) a. “[...] Dize as tuas manas que com vagar escrever lhes hei não me restando hoje mais tempo [...]” (JPCF. 

 Quinta da União, 25.12.1872.) 

 b. “[...] Escrevi da Europa ao Aristides mas não me respondeu... talvez que elle mudou-se; diga-me si 

 souberes a nova direcção. [...]”  (FPCAM. Bélgica, 04.06.1923.) 

 Os verbos designativos se definem principalmente em relação ao seu caráter aspectual 

que está incluído na própria significação do verbo tais como as formas ser, estar, permanecer, 

ficar, viver e andar, na concepção de Garcia (2002, p. 55).  
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(94) “[...] Terei mais occasiões de Contigo Conversar Sê feliz no santo temôr de Deus [...]”  (JCAM. RJ, 

18.12.1896.) 

 

(95) “[...] Em tudo seja como são inocentes [...]” (JPCF. RJ, 11.08.1896) 

 

(96) “[...] Então Nosso Senhor lhe pedio um sacrificio tão grande? aproveite a occasião, seje generosa no céo 

tudo isso se tornará em perolas preciosas [...] enfeitei seu altar com mais velas e flores em sua emtenção, para 

que seja feliz ahi como tem sido em Friburgo” (MBPCAM. SP, 16.01.1919.) 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 03: Trecho do fac-símile de missiva redigida por MBPCAM, em SP, 16.01.1919. 

 

 Os locativos expõem relação de localização entre os elementos do seu domínio. Os 

locativos são “posicionais, quando indicam a posição de uma entidade em relação a um lugar 

ou a uma outra entidade; conjuntivas (ou associativas), quando indicam a conjunção de duas 

entidades; e disjuntivas (ou dissociativas), quando indicam a disjunção de duas entidades.”, 

cf. Garcia (2004, p.59). Além disso, há as “relações locativas implícitas em certos verbos 

ativos, tais como pôr, ir, etc”, cf. Garcia (2004, p.59). Em (97), ilustra-se o verbo unir como 

uma evidência de um verbo locativo conjuntivo em uma construção imperativa no contexto de 

uma missiva carioca novecentista. 

(97) “[...] Agora se fôr a Roma, celebrarei no altar de nossos jovens santos por meus irmãos. Une-te cada manhã, 

quando commungares, com as missas de teus irmãos, e pede a Jesus que a minha, quanto ao celebrante, t ambem 

lhe agrade [...]” (FPCAM. Bélgica, 27.06.1926.) 

 



 73 

2.5.1.8.2 Tipos semânticos de verbos ativos: efetivos, efetivo-relacionais, factivos, 

operativos, transferenciais. 

 Os verbos efetivos são os “verbos que pressupõem dois elementos, um no caso agentivo 

ou instrumental e outro no caso objetivo, em que o primeiro determinaria um efeito no 

segundo...”, cf. Garcia (2004, p. 66). Em (98) e (99), exemplificamos os efetivos através dos 

verbos beijar e abraçar em contextos imperativos de 2SG. 

(98) “[...] Mercê de Deos estás livre do mez melindrozo do resguardo [...] Amima16 por mim teus filhos, beija 

tua mãe e abrace a Mimi e Mina [...]” (JPCF. RJ, 30.08.1885.) 

 

(99) “[...] Sobretudo depois que sei que você não pensa mais mal de mim [...] Beije também os guris e dê 

lembranças a todos [...]” (CL. RJ, 04.11.1942.) 

 

 Os verbos efetivos-relacionais “são aqueles em que um elemento nos casos agentivo ou 

instrumental determina a relação existente entre dois outros elementos.”, cf. Garcia (2004, p. 

69). Considerando a expressão de um objeto, interpreta Garcia que os verbos efetivos-

relacionais acionam a voz passiva. Assim sendo, Garcia classifica os efetivos-relacionais entre 

os colocativos (apostivos), conjuntivos (associativos), disjuntivos (dissociativos) e 

adversativos. Em (100) e (101), observamos o verbo por, classificado como um verbo 

efetivorelacional colocativo ou apositivo em construções imperativas de 2SG. 

(100) “[...] Tens todos os documentos que possuimos aqui e ainda outros. [...] Quanto á mesada (600$), guarda-a 

até que eu t’a peça. Põe num banco ou cousa semelhante, de modo que renda alguma cousa. [...]” (FPCAM. 

Bélgica, 12.03.1925.) 

 

(101) “[...] Meu irmãosinho querido nas tuas orações ponha uma supplica para que Nosso Senhor dé um geito na 

minha vida [...]” (MRPCAM. La Plata, 05.04.1934.) 

 Os verbos factivos “relacionan um agente/causa a um produto/efeito. Por 

compreenderem um elemento no caso factivo, tais verbos normalmente admitem a voz 

passiva”, cf. Garcia (2004, p. 68). Em (102), ilustramos o verbo factivo através da forma 

verbal exercer em uma construção imperativa de 2SG. 

                                                                 
16 “A forma verbal “amima” assume uma leitura sinonímica correspondente às formas verbais “mimar” e 

“acariciar”, cf. Bluteau (1734, p. 75) “AMIMAR , v. ar. fazer mimos, carinhos, meiguices a alguém. § Attrahir, 

com promeffas. M. Luf. § fe , tratar-se com mimo, Bemard. Lima Carta 13,. Quem tanto a fi mefmo ama, tanto 

amima.”, cf. Rumeu (2013, vol. II, p. 30.) 
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(102) “[...] exerce um apostolado grande grande sobretudo para com os homens (tão diffíceis) como desejas. 

[...]” (ZPAM. RJ, 23.01.1912). 

 

 Os verbos operativos são “aqueles verbos que expressam a maneira como se dá uma 

determinada situação, a qual é especificada não pelo verbo mas por um elemento do seu 

domínio (ou pelo contexto).”, cf. Garcia (2004, p. 64). Em (103) e (104), exemplificamos o 

verbo operativo fazer em construções de imperativo verdadeiro (tu) e de imperativo supletivo 

(você). 

(103) “[...] agradeço de um modo especial a graça que quando pequenino de 2 mezes você alcançou n’este dia  

melhorando de uma doença grave, com uma medalha que teu Padrinho te mandou. [...] Faze uma Communhão 

em reconhecimento [...]”  (ZPAM.  RJ, 27.11.1912.) 

 

(104) “[...] Soube por meio de tia Mimi, residente por algum tempo aqui em Friburgo, que vôcê virá para as 

ferias. [...] faça pois o possivel por estar aqui nesse dia tão solemne para o querido irmão. [...]” (FPCAM. RJ, 

06.11.1919) 

 

 Os verbos transferenciais ou transmutativos evidenciam “mudança de uma fonte ou 

origem para uma meta ou destino, daí terem valência 3 (quando não-efetivos) ou valência 4 

(quando efetivos)”, cf. Garcia (2004, p. 70). Em (105) e (106), exemplificamos, 

respectivamente, o transferencial dar em estruturas de imperativo verdadeiro (tu) e de 

imperativo supletivo (você). 

 

(105) “[...] Acabando tu de ler esta carta – dá beijos em ambos por mim, e dá um abraço em teu marido que eu 

mando [...]” (JPCF. RJ, 08.11.1878.) 

 

(106) “[...] Digo portanto: escreva a Teddy. Que ela diga por escrito o que deseja de você e quanto vai te pagar. 

Dê um prazo para responder maior do que ela lhe dá a 1º de março [...] Precisamos ver também que v ocê aí 

pouca despesa tem de casa e comida, e aquí a vida não é barata. [...]” (MR. RJ, 21.02.1944). 

 

2.5.1.9 Tipos de padrões sintáticos: orações encaixadas e não-encaixadas. 

 Considerando que o padrão sintático do modo subjuntivo está estruturado na 

subordinação de orações cf. Câmara Jr. (1979, p. 132-134), conjecturamos que o modo 
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imperativo se deixe evidenciar em orações isoladas, matrizes e coordenadas, ou seja, em 

estruturadas sintaticamente não-encaixadas, como observamos de (107) a (109). As orações 

encaixadas (completivas, adjetivas e adverbiais), por outro lado, tendem a frear as construções 

imperativas de 2SG, ainda que as estruturas encaixadas, expostas em (110) e (111) com 

imperativo supletivo (você) e verdadeiro (tu), respectivamente, tenham se deixado evidenciar 

nas cartas cariocas analisadas. 

Estruturadas sintaticamente não-encaixadas: 

Orações isoladas: 

(107)  a. “[...] e a teres de comer algumas substancias assim – faze oOR.ISOLADA – cem muita parcimônia. [...] (JPCF. 

 RJ, 05.02.1877.) 

 b. “[...] Escrevi a Você e juntei a proposta da Universal. Até agora não recebi noticias. Será que não 

 recebeu? 17Me escreva. OR.ISOLADA Quero responder ao Caio. [...]” (MR. 09.07.1946) 

 

Orações coordenadas: 

(108) a.“[...] Por uma coincidencia, contraiu ha 3 outros domingos e sabbados sem com chuva nesta cidade, e já 

 o tempo se prepara para não desmentir a coincidencia. Por tanto – [espere-os]OR.COORD. e não os espero.[...]” 

 (JPCF. Quinta da União, 01.09.1873) 

 b. “[...] Amima por mim teus filhos, beija tua mãe e [abrace a Mimi e Mina]OR.COORD, tudo em nome do 

 amigo ePae extremoso Pedreira” (JPCF. RJ, 30.08.1885.) 

 

Orações matrizes: 

(109)  a. “[...] A Emiliana ainda está de cama, mas medicada pelo Pontes e achase um tanto melhor _   [Escreve 

 me dizendo quando vem]OR.MATRIZ [...]” (JPCF. Linda Vista, 01.01.1886.) 

 b. “[...] Gostaria de visitá-lo. Meu telefone é 31-5830, escritório, onde estou sobretudo na parte da 

 manhã. [Mande me chamar] OR.MATRIZ. [...]” (CL.RJ, 23.06.1967.) 

 

Estruturadas sintaticamente encaixadas: 

Orações encaixadas: completivas. 

(110) “[...] Digo portanto: [escreva a Teddy.]”COMP (MR. 21.02.1944.) 

 

(111) “[...] Muito te apreciamos, respectamos teu estado sacerdotal, porem como maior te digo [sê prudente meu 

querido irmãosinho...]”COMP. (MRPCAM. Buenos Aires, 25.11.1917.) 

                                                                 
17 Dado de escrita brasileira que não encontra respalda no padrão de imperativo verificado por Favaro (2016) não 

só em relação a ordem VC, já no dado em questão (“Me escreva”) a ordem contemplada é a CV, mas também no 

que se refere à colocação pronominal, que no PA é categoricamente enclítica, ao passo que, na escrita íntima da 

1a metade do século XX, evidenciamos a próclise em início absoluto da sentença. 
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2.5.2 As construções imperativas de 2SG nas cartas cariocas: as variáveis independentes 

extralinguísticas. 

 Considerando que as línguas humanas se implementam na dinamicidade da interação 

social, controlamos o gênero e a faixa etária do informante, o tipo de relação social travada 

entre o remetente (missivista) e o destinatário (interlocutor), o subgênero da missiva pessoal e 

os lapsos temporais da sua produção escrita (séculos XIX e XX). 

 

2.5.2.1 O gênero e a faixa etária do informante 

 Pretendemos averiguar se o gênero do missivista se mostraria ou não relevante para a 

manifestação do modo imperativo com formas verbais no indicativo (imperativo verdadeiro) 

ou no subjuntivo (imperativo supletivo) nas cartas cariocas oitocentistas e novecentistas, 

tendo em vista, principalmente, o indício do imperativo abrasileirado em sincronias passadas 

do PB. 

 Considerando que os falantes mais jovens tendem a construir as sentenças imperativas 

associadas as formas de indicativo, ao passo que os falantes menos jovens associam ao 

subjuntivo as construções imperativas, cf. Scherre (2007). Assim sendo, buscamos ainda 

averiguar se a “produtividade do imperativo associado a formas de indicativo entre os jovens 

cariocas (homens e mulheres) sugeriram um quadro de aparente mudança em progresso”, cf. 

discutido por Rumeu (2016, p. 336). Nesse sentido, é possível prevermos que a análise das 

categorias sociais gênero e faixa etária dos missivistas já pudessem sugerir, em algum nível, 

evidências do imperativo abrasileirado já em sincronias passadas, cf. discutido também por 

Rumeu (2016). Para tal, consideramos as missivas escritas por jovens (de 14 a 30 anos), 

adultos (de 31 a 50 anos) e idosos (mais de 50 anos). 

 

2.5.2.2 As relações interpessoais 

 Os tipos de relações interpessoais influenciariam na escolha dos missivistas cariocas por 

construções imperativas com formas de indicativo (paradigma de tu) ou de subjuntivo 

(paradigma de você)? Tendo em vista que as opções de referência tratamental ao sujeito de 

2SG tendem a ser influenciadas pelo tipo de relação social que as subsidiam (PEREIRA, 

2012; SILVA, 2012), pretende-se controlar se o tipo específico de interação social, 

respaldada, sem dúvida alguma, pelo tipo subgênero de missiva pessoal (amorosa, amizade, 
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familiar), influenciaria na opção por formas de indicativo ou de subjuntivo nas construções 

imperativas. Nesse sentido, controlamos efetivamente as missivas trocadas entre pai e filho, 

mãe e filho, avô e neto, tio(a) e sobrinho(a), irmão e irmã, irmã e irmão, irmã e irmã, amigo e 

amiga, amigo e amigo, amiga e amigo, amiga e amiga, marido e mulher. 

 

2.5.2.3 Os subgêneros das cartas pessoais: amorosa, amizade, familiar. 

 Gostaríamos de controlar se o tipo de carta pessoal interferiria ou não na expressão das 

construções imperativas com formas de indicativo ou com formas de subjuntivo. Tendo em 

vista o fato de que as cartas amorosas já terem sido interpretadas como contextos de 

resistência do tu-sujeito como observado nas cartas amorosas da Família Penna (PEREIRA 

2012) e dos noivos cariocas (SILVA 2012) na década de 30 do século XX, a hipótese é a de 

que as missivas amorosas e as familiares cariocas em análise funcionariam como propulsoras 

das construções imperativas com formas de indicativo (paradigma de tu) e de subjuntivo 

(paradigma de você), respectivamente, considerando os resultados de Pereira (2012, págs 68, 

134) em relação à referência ao sujeito de 2SG nas cartas da família Penna. 

 

2.5.2.4 Os períodos de tempo das cartas: 1869-1980. 

 Pretende-se controlar a produtividade das construções imperativas com formas de 

indicativo (tu) ou de subjuntivo (você) desde fins do século XX (a partir de 1869) até fins da 

segunda década do século XX (1980). Tendo em vista o fato de o período entre 1870 e 1929 

ter sido interpretado por Rumeu (2016) como o momento de mais acirrada alternância entre o 

indicativo e o subjuntivo das construções imperativas, cabendo aos anos posteriores a 1930 

como o período de consolidação das estruturas imperativas com formas de subjuntivo (você) 

nas cartas cariocas. Nesse sentido, pretende-se acompanhar as distribuições das construções 

imperativas de 2SG em intervalos temporais de 10 em 10 anos). 
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SÍNTESE DO CAPÍTULO 

 Neste segundo capítulo, sintetizamos os principais tópicos abordados neste capítulo de 

fundamentação teórico-metodológica. Inicialmente, partimos do princípio do uniformitarismo 

(The uniformitarian principle), cf. Labov (1994), para consubstanciarmos o presente em 

relação à interpretação da expressão variável das construções imperativas de 2SG. Passamos à 

descrição dos procedimentos metodológicos assumidos para a constituição de corpora 

diacrônicos tendo em vista as questões de autoria, autenticidade e validade social e histórica 

das missivas. Em seguida, descrevemos as missivas históricas não só em relação aos acervos e 

coleções (AN-RJ, AEM, CL), mas também no que se refere ao perfil social dos escreventes 

(informantes) e às suas redes de relações sociais em sincronias passadas. 

 Na sequência, expusemos os critérios pragmáticos, morfológicos e sintáticos que 

norteiam o levantamento e a interpretação das estruturas imperativas de 2SG neste trabalho 

principalmente com base em Faria (2003), Brito, Duarte & Matos (2006), Cardoso (2006), 

Scherre (2004), Scherre (2007). Como interessamo-nos por controlar os tipos sintático-

semânticos dos verbos que entraram em cena nas construções imperativas de 2SG, 

apresentamos em que consiste a regra de frequência (BYBEE 2005) em relação aos tipos 

sintático-semânticos dos verbos das construções imperativas de 2SG. 

 Por fim, descrevemos pormenorizadamente não só a variável dependente, mas também 

as dezesseis variáveis independentes para as análises estatística e multivariada das 

construções imperativas de 2SG em sincronias passadas (séculos XIX e XX). 
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3. DESCRIÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS. 

 Tendo em vista a expressão variável das construções imperativas de 2SG, passamos à 

análise dos resultados gerais relacionados à expressão do modo imperativo vinculado às 

formas de indicativo (tu) e às formas de subjuntivo (você). Passamos, neste capítulo, a 

distribuição geral dos dados entre as formas de indicativo e de subjuntivo e os contextos de 

sujeito de 2SG (3.1.1), os contextos de paralelismo fônico e os tipos de conjugações verbais 

(3.1.2), de paralelismo formal (3.1.3), os tipos, posição e pessoa dos pronomes átonos (3.1.4), 

a polaridade da estrutura imperativa (3.1.5), os números de sílabas dos verbos das construções 

imperativas em sua forma não-finita (3.1.6), os tipos sintático-semânticos dos verbos (3.1.7) e 

os tipos de padrões sintáticos das estruturas encaixadas e não-encaixadas (3.1.8). No que se 

refere às variáveis independentes extralinguísticas, trouxemos à análise o tempo (3.2.1), o 

gênero, a faixa etária dos missivistas (3.2.2), os subgêneros das missivas pessoais (3.2.3) e as 

relações sociais (3.2.4) travadas entre os missivistas.  

 

3.1 Distribuição geral das construções imperativas de 2a pessoa: as variáveis 

independentes linguísticas. 

 Apresentamos, neste capítulo, os resultados estatísticos da rodada geral dos dados (make 

cell) em função da seguinte variável dependente: construção imperativa associada ao 

indicativo (tu) ou ao subjuntivo (você). Em termos metodológicos, os dados de imperativo de 

2SG levantados em 226 cartas pessoais (1869-1980) foram submetidos ao programa Goldvarb 

para a expressão dos efeitos estatísticos (tabela 02) da regra variável em análise (imperativo 

de tu ou imperativo de você) nas cartas cariocas oitocentistas e novecentistas.  

 

CONSTRUÇÕES IMPERATIVAS DE 2SG 

INDICATIVO (TU) SUBJUNTIVO (VOCÊ) 

290/732 442/732 

(40%) (60%) 

Tabela 02: Distribuição geral dos dados de imperativo de 2SG nas cartas cariocas. 

 

 De um modo geral, observamos uma alternância significativa entre a opção pelas 

formas subjuntivas, em 60% dos dados (442 oco), e pelas formas indicativas, em 40% (290 



 80 

oco), em relação ao total de 732 construções imperativas de 2SG analisadas nas cartas 

cariocas dos séculos XIX e XX, confirmando os resultados de Rumeu (2016) e infirmando os 

resultados de Silva (2017) que evidenciaram índices percentuais de 55% (302/545) e 49,2% 

(387/787), respectivamente, nas cartas cariocas de sincronias passadas (séculos XIX e XX). 

 

3.1.1 A posição de sujeito de 2SG nas cartas cariocas 

 Passamos à análise da correlação entre as construções imperativas associadas ao 

indicativo ou ao subjuntivo e as formas pronominais usadas para a referência ao sujeito de 

2SG, a fim de não só verificarmos se as estruturas imperativas de tu (indicativo) ou de você 

(subjuntivo) acompanhariam ou não as escolhas tratamentais na posição de sujeito das cartas 

(tu-sujeito, de você-sujeito e de alternância tu/você), mas também testarmos a hipótese de que 

o você esteja avançando pelos espaços funcionais do tu, cf. discutido por Cardoso (2006), 

Lopes e Cavalcante (2011), Rumeu (2013). 

 

 

SUJEITOS DE 2SG 

CONSTRUÇÕES IMPERATIVAS DE 2SG 

INDICATIVO SUBJUNTIVO TOTAL 

Cartas de tu e você (sujeito 2SG) 85/191 (45%) 106/191 (55%) 191/732 (26%) 

Cartas de você (sujeito 2SG) 44/310 (14%) 266/310 (86%) 310/732 (42%) 

Cartas de tu (sujeito 2SG) 161/230 (70%) 69/230 (30%) 230/732 (31%) 

Cartas de FNT (sujeito 2SG) - 01/01 (100%) 01/732 (01%) 

TOTAL 290/732 (40%) 442/732 (60%) 732/732 (100%) 

Tabela 03: Distribuição das construções imperativas em relação ao contexto de sujeito de 2SG nas cartas 

cariocas . 

 

 A tabela 03 evidencia um panorama de correspondência entre a opção pronominal para 

a função de sujeito de 2SG e a construção imperativa de 2SG. Isso significa dizer que o 

pronome-sujeito parece ter acompanhado a opção pela construção imperativa seja no 

indicativo (tu), seja no subjuntivo (você). Nas cartas de você-sujeito, verificamos a preferência 

por construções imperativas estruturadas com o subjuntivo (86%, 266 oco), ao passo que 

prevalecem, nas cartas de tu-sujeito, as construções imperativas associadas ao indicativo 

(70%, 161 oco). Em (112) e (113), ilustramos algumas construções imperativas associadas ao 

subjuntivo e ao indicativo em contextos de você-sujeito e de tu-sujeito, respectivamente. 



 81 

Dado de construção imperativa associada ao subjuntivo em carta de você-sujeito: 

(112) “[...] Naotenho recebido letras suas, mas como Você tem podido ser mais frequente em a estimavel 

correspondencia com a vossa mãe e irmã [...] Nas suas orações ao Alto recommende sempre o Pae que é tam 

amigo seu [...]” (JPCF. RJ, 20.05.1886.) 

 

Dado de construção imperativa associada ao indicativo em carta de tu-sujeito: 

(113) “[...] Fazi com que o teu marido e Pae não me mandem o carro sem animal de montaria porque temos logo 

no dia seguinte precisão de que os muares estejam vigorosos para conduzir nos. [...] Já encommendei as velas 

bentas que me pediste. [...]” (JPCF. RJ, 05.02.1877.) 

 

 A análise da tabela 03 evidencia um intenso nível de alternância entre as construções 

imperativas associadas ao subjuntivo (55%, 106 oco) e ao indicativo (45%, 85 oco). Ainda 

que a produtividade das cartas mistas não tenha sido tão alta, apenas 26% dos dados (191 

oco), pareceu-nos interessante o fato de justamente o contexto de variação entre as formas 

tu/você para a referência ao sujeito de 2SG ter funcionado como o contexto de maior 

produtividade do imperativo abrasileirado, o que pode ser interpretado como uma evidência 

para a comprovação da hipótese de Lopes (2007, p. 104) acerca da inserção do você no 

quadro pronominal do PB ter repercutido no modo imperativo. Além disso, temos mais 

evidências do imperativo abrasileirado (sujeito você em contexto de imperativo associado ao 

indicativo) nas cartas de alternância tu/você (45%, 85/191) e de você-suj (14%, 44/310). Nas 

cartas cariocas de você-sujeito, ilustramos, de (114) a (117), especificamente o imperativo 

abrasileirado. 

 

Dados de construções imperativas associadas ao indicativo em cartas de você-sujeito: 

(114) “[...] Immagina que consolação! [...] Essa nota Você achará graça [...]” (MLPCAM. PE, 11.06.1920.) 

 

(115) “[...] Mano, se voce pudesse me arranjar um d’esse aparelho de ouvir melhor como Mámãe deu a Amalia 

eu ficaria muito contente e nossa Madre pagaria a importancia. [...] Já emprimiram a terceira edição da 

beographia de Mamãe? se não ve se me arranja uns esemplares  [...]”  (MBPCAM. SP, 28.12.1926.) 

 

(116) “[...] Mande-me dizer se você nasceu 85 ou 86. [...] Amanhã vou commeçar  uma novena á Santo Ignacio; 

as suas intencções estaram de certo. Tem todo o cuidado comsigo, para melhor poder louvar a Nosso Senhor. 

[...]” (MLPCAM. 21.07.1926.) 

 

(117) “[...] Si faltar volumes você peça ao Caio mas não deixe de mandar para todos. Vou começar a fazer força 

para o Premio Felipe de Oliveira. Para o Gulhermino você repara que eu mandei na lista manuscrita. [...]” (MR. 

RJ, 26.10.1947.) 
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 Nas construções imperativas de tu-sujeito, ainda que a preferência dos cariocas tenha 

sido por construções imperativas associadas ao indicativo (70%, 161 oco), observamos que, 

em 30% dos dados, a opção foi por estruturar o imperativo com formas de subjuntivo, cf. está 

ilustrado em (118) e (119). 

 

Dados de construções imperativas associadas ao subjuntivo em cartas de tu-sujeito: 

(118) “[...] Já encommendei as velas bentas que me pediste. Tudo quanto é desejo teu, tome como desejo meue 

só dezejo (agora é verbo) immediatamente realizar. [...]” (JPCF. RJ, 05.02.1877.) 

 

(119) “[...] Quero crer que Nossa Senhora fará o Milagre pois és temente a Deus assim como teu pae [...] Não te 

esqueças de estudar as linguas [...]” (JCAM. RJ, 08.06.1905.) 

 

 A única ocorrência de estrutura imperativa de 2SG vinculada ao subjuntivo em carta 

cuja referência ao interlocutor se deu unicamente através da forma nominal de tratamento 

“Minha querida Diná” está ilustrada em (120). Nessa sentença, não houve dados de referência 

pronominal ao sujeito quer por tu (nulo ou pleno), quer por você, mas o sujeito de 2SG foi 

evocado através de uma forma de tratamento. 

(120) “Minha querida Diná [...] Fique certa de que não sou homem de ficar satisfeito facilmente e tenho alergia à 

adulação. [...]” (CL. 13.12.1960.) 

 

 Em suma, confirmamos a hipótese de que, nas cartas cariocas, prevaleceu a tendência de 

a opção assumida na posição de sujeito de 2SG ter se espraiado também para as construções 

imperativas de 2SG, já que nas cartas de tu-sujeito prevaleceram as construções de imperativo 

verdadeiro (70%), ao passo que nas cartas de você-sujeito e nas cartas mistas (tu/você-sujeito) 

mostram-se profícuas as estruturas de imperativo supletivo (86%, 55%), respectivamente. Por 

outro lado, apesar de o imperativo supletivo, em 55% dos dados, ter se mostrado em contexto 

de alternância tu/você-suj., esse índice percentual está levemente abaixo da média geral que, 

por sua vez, aponta para 60% de imperativo supletivo, o que pode sugerir o contexto de 

variação tu/você-suj. como um contexto favorecedor do imperativo verdadeiro nas cartas 

cariocas analisadas. 

 Na sequência, passamos à apresentação dos resultados voltados à variável linguística 

paralelismo fônico e os tipos de paradigmas verbais nas construções imperativas de 2SG. 
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3.1.2 O paralelismo fônico e os tipos de conjugações verbais 

 O paralelismo fônico é uma variável linguística que também se tem mostrado relevante 

aos estudos acerca do estatuto variável do imperativo de 2SG, cf. Scherre (1998), (2004), 

(2007). A ideia principal é a de que formas verbais com traços fonéticos específicos tendam a 

ser repetidamente acionadas, de modo a configurar estruturas simétricas do ponto de vista 

fonético. Passamos aos resultados e às considerações sobre as hipóteses testadas com base nas 

análises de Scherre. 

 

 

PARALELISMO FÔNICO 

CONSTRUÇÕES IMPERATIVAS 

INDICATIVO SUBJUNTIVO 

Verbo regular de 1a conj. com vogal precedente  

[+ aberta] = {fala/fale, olha/olhe, espera/espere} 

91/287 (32%) 196/287 (68%) 

Verbo regular de 1a conj. com vogal precedente 

[‒ aberta] = {vira/vire, use/usa, imagina/imagine} 

36/83 (43%) 47/83 (57%) 

Verbos regulares de 2a e 3a conjugações 06/18 (33%) 12/18 (67%) 

Verbos irregulares com oposição menos marcada 

{dá/dê, vai/vá, sai/saia} 

12/42 (29%) 30/42 (71%) 

Verbos irregulares com oposição mais marcada 

{faz/faça, traz/traga, diz/diga, vê/veja, sê/seja} 

78/176 (44%) 98/176 (56%) 

Paradigma especial {esqu[ε]ce/esqu[e]ça, c[ɔ]rre/c[o]rra} 67/126 (53%) 59/126 (47%) 

TOTAL 290/732 (40%) 442/732 (60%) 

Tabela 04: Distribuição das construções imperativas de 2SG em relação ao paralelismo fônico e os tipos de 

conjugações verbais. 

 

 A hipótese para os verbos de 1a conjugação verbal é a de que formas verbais cuja vogal 

precedente fosse mais aberta [+aberta] conduziria à preferência pelas construções imperativas 

associadas ao indicativo, ao passo que a vogal precedente menos aberta [‒ aberta] levaria às 

formas subjuntivas nas construções imperativas, cf. discutido por Scherre (1998), Scherre 

(2004). Nas cartas cariocas, os verbos regulares de 1a conjugação com vogais precedentes [+ 

abertas] e [‒ abertas] mostraram-se como contextos de expressão variável das construções 

imperativas de 2SG. Enquanto as formas verbais de 1a conjugação cujas vogais precedentes se 

mostraram menos abertas [‒ abertas] mostram-se mais produtivas no subjuntivo, 57% (47 

oco), em conformidade com Scherre (2004), as formas verbais cujas vogais precedentes são 
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mais abertas [+ abertas] também se mostraram mais produtivas, 68% dos dados (196 oco), nas 

construções imperativas vinculadas ao subjuntivo. Ilustramos evidências de construções 

imperativas com verbos de 1a conjugação com vogal precedente mais aberta, em (121) e (122) 

e menos aberta, em (123) e (124), respectivamente. 

(121) “[...] Amima por mim teus filhos, beija tua mãe e abrace a Mimi e Mina, tudo em nome do amigo ePae 

extremoso Pedreira” (JPCF. RJ, 30.08.1885.)  

 

(122) “[...] Realmente o que vale “brilhar” e depois viver-se num ambiente de “falsidades”?... Olhe que lhe falo 

abertamente, pois a boa Madre Viana continúa a dar-me fechadas as cartas de Vocês tres [...]” (MJPCAM. 

06.01.1947.) 

 

(123) “[...] Fortifica-te portanto, para mais tarde poderes arrastar com vantagem os embates [...]” (JCAM. RJ, 

18.12.1896.) 

 

(124) “[...] Imagine quanto vai me custar entrar naquella casa onde tantas vezes estive conversando com nossa 

Mamãe. [...]”  (MEPCAM. 18.10.1919) 

 

 Os verbos regulares de 2a e 3a conjugações se mostram preferencialmente com formas 

subjuntivas, 71% (30 oco), cf. também constatado por Scherre (2004). Ilustramos algumas 

ocorrências de construções imperativas com verbos de 2a (responder e atender) e 3a (permitir) 

conjugações relacionadas ao subjuntivo, em (123) e (126), e ao indicativo, em (124) e (125). 

Por outro lado, as seis únicas ocorrências de construções imperativas com verbos regulares de 

2a e 3a conjugações associadas ao indicativo estão expostas de (127) a (132). 

(123) “[...] Por favor em seguida que receba esta, me responda para ficar tranquilla (MRPCAM. Montevideu, 

21.07.1928.) 

 

(124) “[...] Pensas que se poderá temer uma travessia apenas de 24 horas, de Natal ao Ceará? - Responde-me 

logo. [...]” (MJPCAM. 08.11.1917.) 

 

(125) “[...] Meu filho por tudo, e até por aquelle pensamento do Nencio atende aos meus conselhos. Sê prudente, 

conserva-te n’uma posição superior [...]” (ZPAM. RJ, 06.07.1919.) 

 

(126) “[...] pela propria natureza do trabalho que, com honra para mim, tenho a desempenhar na sua - na nossa - 

Revista -  permita que a chame assim. [...]” (CL. 16.11.1939.) 
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(127) “[...] Não fallemos mais sobre assunpto para mim epara ti tão sensivel, minha Zelia – Não permitte que 

uma só pessoa refira se a elle. [...]” (JPCF. RJ, 08.11.1878.) 

 

(128) “[...] Responde-me depressa a esta carta, que entrego ao Coração de uma Mãe Celeste para que Ella te 

inspire e guie em tudo [...]”  (ZPAM. RJ, 06.07.1919.) 

 

(129) “[...] Meu filho por tudo, e até por aquelle pens amento do Nencio atende aos meus conselhos. [...]” 

(ZPAM. RJ, 06.07.1919.) 

 

(130) “[...] seria já um avanço considerável, mais isso somente si encontrares muita facilidade. Responde 

compresteza si puderes. [...]” (FPCAM. 23.10.1922.) 

 

(131) “[...] Pensas que se poderá temer uma travessia apenas de 24 horas, de Natal ao Ceará? - Responde-me 

logo [...]” (MJPCAM. 08.11.1917.) 

 

(132) “[...] Agora se fôr a Roma, celebrarei no altar de nossos jovens santos por meu irmãos. Une-te cada manhã, 

quando commungares, com as missas de teus irmãos [...]” (FPCAM. 27.06.1926.) 

 

 Os verbos irregulares cujas oposições são interpretadas como mais e menos marcadas, 

respectivamente, mostram-se preferencialmente vinculadas ao paradigma de subjuntivo nas 

construções imperativas de 2SG em 56% (98/176) e 71% (30/42) dos dados, respectivamente, 

o que só parcialmente corrobora os resultados de Scherre (2004), visto que as formas verbais 

menos marcadas mostram-se mais profícuas com o subjuntivo e não com o indicativo 

(SCHERRE 2004, 2007). As tão somente doze ocorrências de construções imperativas com 

verbos irregulares com oposição menos marcada (dá/dê, vai/vá, sai/saia, vem/venha, 

põe/ponha) que se mostram vinculados ao indicativo estão expostas de (133) a (144). 

 

(133) “[...] Vae a festa, aliás a vossa a ausencia póde ser motivo de reparo, quando todos reconhecem no meu 

filho o sucessor dos nobres donos da SantaFé. [...]” (JPCF. RJ, 11.08.1877.) 

 

(134) “[...] Acabando tu de ler esta carta – dá beijos em ambos por mim [...]” (JPCF. RJ, 08.11.1878) 

 

(135) “[...] e dá um abraço em teu marido que eu mando – tirando estes dos muitos que em mente eu te offereço, 

minha filha, eu que soutão teu amigo [...]” (JPCF. RJ, 08.11.1878.) 
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(136) “[...] Mande me ũa relação de tudo quanto precisares para eu levar as encomendas quando for vez e torsos, 

e emquanto não vou vae recebendo abraços beijos affagos para ti e repartires com os nossos. [...]” (JPCF. RJ, 

04.10.1879.) 

 

(137) “[...] Dá muitas lembranças á todos dáhi, aos teus Papaes, maninhos, Dona Maria , Senhor Albino, padre 

João, padre Miguel e aos escravos [...]”  (JPCF. 26.07.1885.) 

 

(138) “[...] Dá um abraço por mim ao Jeronimo, á Zelia, ao Armando, ao Janio e Joaõ Luis e Miná depois 

áffagos a cada um dos nettinhos  terminando naEstella, até que cons igas della um sorriso que já é ixpressivo [...]” 

(JPCF. Linda Vista, 01.01.1886.) 

 

(139) “[...] e tem cuidado em não fazer preferencias, meu filho, que sejas bem egual para todos. Dá-lhes, fóra do 

confessionario só o tempo indispensável para algum negocio. [...]” (ZPAM. RJ, 06.07.1919) 

 

(140) “[...] Quanto tempo pensas demorar-te ainda no Rio? Si puderes, vai a casa dos Padres Barualistas. [...]” 

(MEPCAM. 08.12.1922.) 

 

(141) “[...] mas, aqui tenho um animo fortissimo! Crê que só tenho motivo de reconhecimento o estar aqui nesta 

casa nas circunstancias actuaes. [...]” (MJPCAM. 29.03.1921.) 

 

(142) “[...] Procura ver si teu encargo de Superior te permitte cumprir tambem este dever de dedicação fraterna... 

Crê que não é tanto para melhorar a sorte de nossa Leonor [...]” (MJPCAM. 08.08.1928.) 

 

(143) “[...] Não estamos mais no tempo da boa Madre Cassina... Crê que, si não fosse o bom do Senhor 

Arcebispo, Dom Miguel, não sei o que seria de mim. [...]” (MJPCAM. 19.12.1929.) 

 

(144) “[...] papai vai levar um presente pra você, outro pro Sebastião, outro pra mãezinha e outro pra babá. Dá 

um beijo em todo mundo que o pai manda [...]” (CL. 24.01.1944.) 

 

 Os verbos irregulares com oposição mais marcada (faz/faça, traz/traga, diz/diga, 

vê/veja, sê/seja) mostraram-se em uma alternância mais acirrada entre as formas indicativas e 

subjuntivas, ainda que em favor do subjuntivo, em 56% (98/176) nas construções imperativas 

de 2SG, em conformidade com os resultados de Scherre (2004). Em (145) e (146), 
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exemplificamos as construções imperativas estruturadas com o irregular ser tanto no 

indicativo, quanto no subjuntivo. 

 

Verbo irregular com oposição mais marcada em construção imperativa associada ao 

subjuntivo: 

(145) “[...] Seja um filho querido de Maria Santíssima e em tuas Communhões pede a Nosso Senhor que te faça 

um bom Padre. [...]” (JPCAM. Paris, 15.10.1905.) 

 

Verbo irregular com oposição mais marcada em construção imperativa associada ao 

indicativo: 

(146) “[...] Terei mais occasiões de Contigo Conversar. Sê feliz no santo temôr de Deus. [...]” (JCAM. RJ, 

18.12.1896.) 

 

 Ainda temos de comentar as construções imperativas estruturadas por um paradigma 

especial que, nos termos de Scherre (2004), são interpretadas por uma oposição menos 

marcada. Nas cartas cariocas, observamos um acentuado nível de variação entre as 

construções indicativas e subjuntivas expressas pelos índices percentuais de 53% (67 oco) e 

47% (59 oco), respectivamente, em conformidade com os resultados de Scherre (2004, p.18), 

ainda que, em contexto discursivo de você, o indicativo tenha se mostrado como contexto 

propulsor do imperativo abrasileirado. Em (147) e (148), ilustramos com dados das cartas 

cariocas as formas verbais “recebe” e “receba” do paradigma especial cuja oposição é 

interpretada como menos marcada. 

(147) “[...] Vou escrever a Reverenda Madre Provincial logo para Roma Adeus - Recebe todo o affecto de Tua 

[...]” (MJPCAM. 12.08.1920.) 

 

(148) “[...] Meu filho receba o coração de tua mãe extremosa [...]” (ZPAM. RJ, 17.09.1912) 

 

 Em síntese, constatamos em relação ao paralelismo fônico que os verbos de 1a 

conjugação com vogais precedentes menos abertas [‒ aberta] (vira/vire, use/usa, 

imagina/imagine), os verbos regulares de 2a e 3a conjugações, os verbos irregulares com 

oposições mais marcadas (faz/faça, traz/traga, diz/diga, vê/veja, sê/seja) e as construções 

imperativas estruturadas com verbos do paradigma especial (paradigma menos marcado) 
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mostram-se como contextos em que o imperativo supletivo prevalece nas cartas cariocas 

analisadas. 

 

3.1.3 O paralelismo formal 

 A repetição de estruturas linguísticas assemelhadas caracteriza o princípio do 

paralelismo linguístico já tão amplamente testado nos estudos linguísticos em relação aos 

eixos fonético-fonológico, morfossintático e lexical. A interferência de uma forma precedente 

sobre a subsequente é a hipótese que norteia especificamente a noção de paralelismo formal e 

semântico. Considerando que a análise da expressão do imperativo de 2SG em sincronias 

passadas só é passível de implementação em textos escritos, a nossa opção por testar a 

influência do princípio do paralelismo formal na expressão do imperativo com formas de 

indicativo ou de subjuntivo em função do contexto precedente se faz necessário, como 

também investigado por Scherre (1998), Scherre (2007), Cardoso (2009) em distintas análises 

linguísticas. 

 Ao descrevemos as variáveis linguísticas através das quais relacionamos os dados das 

construções imperativas com formas verbais no indicativo ou no subjuntivo, explicitamos no 

capítulo da fundamentação teórica (capítulo 2), os fatores que efetivamente conduziram a 

estruturação de tal grupo de fatores linguísticos, tendo em vista as sequências discursivas 

constituídas por formas dos paradigmas pronominais relacionadas à 2SG (tu e você) e à 2PL 

(vós e vocês) realizadas nas cartas cariocas. O objetivo principal que norteia o controle dos 

dados através dessa variável linguística é o reconhecimento do nível de interferência das 

formas pronominais e verbais precedentes (clíticos pronominais, possessivos, pronomes 

pessoais do caso reto, prep+tu, prep+você, imperativo de 2SG) sobre a expressão variável das 

construções imperativas de 2SG: imperativo verdadeiro versus imperativo supletivo. 
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 PARALELISMO FORMAL 

CONSTRUÇÕES IMPERATIVAS 

INDICATIVO SUBJUNTIVO TOTAL 

1
a
 O

C
O

R
R

Ê
N

C
IA

  

Primeira ocorrência 

 

- 

 

04/04     

(100%) 

 

04/732    

(01%) 

 

04/732 

(01%) 

O
 P

A
R

A
D

IG
M

A
 

D
O

 V
O

C
Ê

 (
2
S

G
) 

Precedida por você-sujeito pleno 17/97 (18%) 80/97 (82%) 97/350 (28%) 

24/350 (07%) 

109/350 (31%) 

120/350  

(34%) 

 

350/732 

(48%) 

Precedida por você não-sujeito 07/24 (29%) 17/24 (71%) 

Precedida por formas pronominais de 3SG  11/109 (10%) 98/109 (90%) 

Precedida por formas imperativas no 

subjuntivo 

27/120    

(22,5%) 

93/120 

(77,5%) 

O
 P

A
R

A
D

IG
M

A
 

D
O

 T
U

 (
2
S

G
) 

Precedida por tu-sujeito (nulo ou pleno) 72/110 (65%) 38/110 (35%) 110/362 (30%)  

Precedido por tu não-sujeito 09/15 (60%) 06/15 (40%) 15/362 (04%) 362/732 

(49%) 

Precedida por formas pronominais de 2SG  98/177 (55%) 79/177 (45%) 177/362 (49%)  

Precedida por formas imperativas no 

indicativo 

44/60 (73%) 16/60 (27%) 60/362 (17%)  

O
 P

A
R

A
D

IG
M

A
 

D
A

 2
P

L
 

Precedida por formas do paradigma de 

vocês 

03/14 (21%) 11/14 (79%) 14/16 (88%) 16/732 

(02%) 

Precedida por formas de 2PL (vós) 02/02 (100%) - 02/16 (12%)  

TOTAL 290/732      

(40%) 

442/732   

(60%) 

732/732                   

(100%) 

Tabela 05: Distribuição das construções imperativas de 2SG em relação ao paralelismo formal e semântico.  

 

 De um modo geral, observamos que as construções imperativas estruturadas com 

formas do indicativo mostram-se preferencialmente precedidas por formas do paradigma de 

tu, ao passo que as formas imperativas associadas ao subjuntivo assumem maior 

produtividade quando precedidas por formas do paradigma de você. Esses resultados 

evidenciam que as construções imperativas associadas às formas verbais no indicativo e no 

subjuntivo acompanham, respectivamente, as formas dos paradigmas de tu e de você, o que 

parece confirmar a hipótese de que estruturas semelhantes tendem a ser privilegiadas na 

sequência discursiva em estruturas formalmente simétricas. Passamos à descrição-analítica do 
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fator paralelismo formal em função do contexto de primeira ocorrência e dos contextos de 

precedência por formas do paradigma de tu, do paradigma de você e do paradigma de 2PL 

(vós, vocês) nas construções imperativas de 2SG, cf. os resultados expostos na tabela 05. 

 No contexto da primeira ocorrência das construções imperativas de 2SG, levantamos 

tão somente os quatro dados a seguir expostas de (149) a (152). Trata-se de evidências de 

formações imperativas na sequência a um vocativo, cf. (151) e (152), ou no interior da 

missiva. 

(149) “[...] Ja pretendia ir 6ª sabbado ouDomingo, a carta, p.a ca minha Elisa dizendo que a nossaZelia naõ passa 

muito bem, contrariou me o espirito, já taõ embatido, com tan tas cousas. Mande conducção. [...]” (JPCF. RJ, 

07.11.1887.) 

 

(150) “[...] Oh! quanto nos é caro, o podermos chegar juncto a um Tabernaculo, e ahi com grande amor, 

fazermos e renovarmos constantemente a oblação inteira e perenne dos nossos mais puros e sant os affectos... 

Peça a Nosso Senhor que eu sempre seja inteiramente Sua [...]” (MJPCAM. 16.01.1912.) 

 

(151) “[...] Tenho sahido pela estrada, a passeio - porém, o calor é muito e tão abafado que não dá gosto; volta-se 

cheia de dôr de cabeça e ainda é peior. Meu caro Padre Jeronymo, não penses que me quero somente queixar 

com estas lamurias... [...]” (MJPCAM. Ceará, 15.11.1919.) 

 

(152) “Querido Murilo. Envie urgente aéreo copia ex-mágico para Raul Navarro, Serrano 2464 – B. Aires. [...]” 

(MR. Buenos Aires, 18.05.1945.) 

 

 Ao cotejarmos as produtividades do conjunto de formas dos paradigmas de você e de tu, 

constatamos uma vigorosa alternância, em 48% (350/732) e em 49% (362/732) dos dados, 

ainda que em vantagem estejam as formas do paradigma de tu (49%) no contexto das 

construções imperativas preferencialmente estruturadas com formas do subjuntivo (60%) nas 

cartas cariocas em análise. Dentre as formas do paradigma do você (2SG), observamos que as 

construções imperativas de 2SG se mostraram preferencialmente precedidas por formas 

imperativas no subjuntivo (34%, 120/350), pelo contexto de precedência por formas 

pronominais que concordam com a 3SG (31%, 109/350), por formas de você-sujeito pleno 

(28%, 97/350) e por formas de você não-sujeito (07%, 24/350), respectivamente. Em relação 

às formas do paradigma de você (2SG), as construções imperativas de 2SG estruturadas com 

formas subjuntivas se mostram mais produtivas se precedidas também por formas imperativas 

vinculadas ao subjuntivo, cf. (153) e (154), em 77,5% dos dados (93 oco), em alternância, em 
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22,5% dos dados (27 oco), com formas verbais imperativas estruturadas com formas 

indicativas, cf. exemplificamos em (155) e (156). 

 

Construções imperativas precedidas por formas imperativas associadas ao subjuntivo: 

(153) “[...] Creia que isto para o meu caracter ... é incrível!! Estou falando em carta reservada, apezar de Estar 

escrevendo durante o recreio. – Veja um outro descalabro [...]” (MJ. RJ, 25.06.1933.) 

 

(154) “[...] Amigo Olinto; você vá à Caixa e faça por mim êste último favor a respeito de uma pequena 

propriedade que eu tive, por empréstimo da Caixa. [...]” (MR. Buenos Aires, 12.06.1945.) 

 

Construções imperativas precedidas por construção imperativa associada ao indicativo: 

(155) “[...] Que contente fico tambem com as noticias de Manáos; escreveme sempre. Se poder manda umas 

linhas a Madre Pinto. [...]” (MLPCAM. PE, 17.10.1920.) 

 

(156) “[...] Sê prudente, conserva-te n’uma posição superior de modo que ninguem ouse dizer uma palavra 

contra tua reputação tão santa [...]” (ZPAM. RJ, 06.07.1919.) 

 

 Ainda em relação aos contextos de formas de 3SG observamos que as construções 

imperativas vinculadas às formas verbais subjuntivas também se mostram produtivas em 90% 

dos dados (98/109), cf. (157), se precedidas por formas pronominais de 3SG, ao passo que, 

em tão somente 11 ocorrências (10%, 11/109), foi possível observamos as construções 

imperativas estruturadas com formas verbais no indicativo e precedidas por formas 

pronominais de 3SG, cf. observamos em (158) e (159). 

 

(157) “[...] Se lhe fôr possivel me escreva: a Madre Superiora daqui se chama: Anna Maria [...]” (MLPCAM. 

PE, 13.01.1925.) 

 

(158) “[...] que tenhas a maior reserva que puderes, tracta com caridade e agrado digno e reservado, só o que fôr 

'necessario para fazer-lhe bem, e tem cuidado em não fazer preferencias, meu filho, que sejas bem egual para 

todos. [...]”  (ZPAM. 06.07.1919.) 

 

(159) “[...] e a outra cruzinha eu mando para si, minha irmã como está? Ha tanto tempo não tenho as suas 

noticias ... Escreve-me sim? [...]” (MLPCAM. PE, 11.06.1920.) 
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 Em contexto de você-sujeito (82%, 80/97) e de você não-sujeito (71%, 17/24), 

verificamos a concorrência entre as construções imperativas associadas ao subjuntivo e ao 

indicativo (160-161), ao passo que as construções imperativas vinculadas ao indicativo se 

precedidas por você não-sujeito (162) e por você-sujeito pleno (163) mostram-se em tão 

somente 29% (07/24 oco) e 18% (17/97 oco) dos dados. 

 

(160) a. Você mande lhe dizer que não peça nada. [...]” (MRPCAM. RJ, 21.07.1928.) 

 b. “[...] Minha Isa eu preciso tanto conversar com você. Espero ir em Dezembro. Reze para que se realize 

 este meu Desejo. [...]” (JPCAM. Fortaleza, 10.09.1919.) 

 

(161) “[...] Compete agora á você, ma Jeannetti, ceder tudo o que falta. Lembra-te da palavra de D. Miguel: “o 

mal de sua irmã é ter cabeça de mais”. (JPCAM. MG, 16.11.1931.) 

 

(162) “[...] A Você tam longe, si posso mandar de mimo o meu desejo sincero de bem estar, cumprimentos de 

boãs festas e que sereno e feliz nos corra o novo Anno, naGraça de Deos (...) Escreve me dizendo quando vem, 

si mais tarde, si mais cedo, para meu governo. [...]” (JPCF. Linda Vista, RJ, 01.01.1886.) 

 

(163) “[...] Fallei com Nossa Madre de ajudar a Você pagar a vida de Mamãe em Espanol, e ella deu licença até 

que termine de pagar, depois que acabe Você me avisa por favor [...]” (MRPCAM. Buenos Aires, 13.02.1933.) 

 

 No que se refere especificamente às formas do paradigma do tu, constatamos que os 

contextos precedentes mais produtivos para a estruturação das construções imperativas de 

2SG vinculadas às formas verbais no indicativo foram os seguintes: (I) as formas pronominais 

de 2SG (49%, 177/362), (II) o tu-sujeito (110/362, 30%), (III) as próprias formas verbais 

imperativas estruturadas no indicativo (17%, 60/362) e (IV) o tu não-sujeito (04%, 15/362), 

respectivamente. Passamos, na sequência, à discussão dos índices percentuais de 

produtividade desses contextos precedentes nas construções imperativas de 2SG das cartas 

cariocas. 

 Considerando que as construções imperativas precedidas por formas do paradigma de tu 

apresentam-se preferencialmente estruturadas com as formas indicativas, em 49% (362/732), 

constatamos que se mostram com os maiores índices percentuais se precedidas por formas 

pronominais de 2SG, em 55% dos dados (98/177 oco) e por tu-sujeito, em 65% dos dados 

(72/110 oco), como se observa, respectivamente, em (164) e (165). 
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Construção imperativa precedida por forma imperativa vinculada ao indicativo: 

(164) “[...] Apresenta meus respeitosos cumprimentos ao Senhor Padre Monteiro, Padre Fernando e a seus 

Mestres e superiores e acceita a benção que do coração te dá [...]” (JCAM. RJ, 19.07.1897.) 

 

Construção imperativa vinculada ao indicativo precedida por tu-sujeito: 

(165) “[...]  Nossas irmães me têm escripto. Isa deu a bella noticia de que já tens a permissão de ir á Argentina. 

Abraça affectuosamente a Rosinha em meu nome [...]” (FPCAM. Bélgica, 22.09.1923.) 

 

 As construções imperativas associadas ao indicativo também se mostraram produtivas 

se precedidas por formas imperativas também vinculadas ao indicativo, em 73% dos dados 

(44/60oco), e por tu não-sujeito, em 60% dos dados (09/15 oco), cf. ilustramos em (166) e 

(167). Ainda que o contexto de precedência por tu não-sujeito tenha prevalecido nas 

construções imperativas vinculadas ao indicativo também se deixaram evidenciar em apenas 

06 ocorrências (40% dos dados) associadas ao subjuntivo, cf. ilustramos de (168) a (173). 

 

Construção imperativa associada ao indicativo precedida por formas imperativas também 

vinculadas ao indicativo: 

(166) “[...] Se poder escreve para Manáos; eu vou escrever muito breve. Tanto desejo fazer uma carta a nossas 

Tias Paternas; me mande o endereço: a Titia Mimi escrevi pelo dia 15. [...]” (MLPCAM. Pernambuco, 

10.10.1920. 

 

Construção imperativa vinculada ao indicativo precedida por tu não-sujeito: 

(167)  “[...] O meu dezejo incessante é estar comtigo e fazer do longe perto. Dize a teu 2o Pae que sem perda de 

tempo, respondi lhe, logo que recebi uma carta delle [...]” (JPCF. RJ, 12.04.1893.) 

 

Construções imperativas vinculadas ao subjuntivo precedida por tu não-sujeito: 

(168) “[...] Pois, se mesmo communicando me com tigo, [...] entretanto, como é que a sós com migo tanto eu me 

torturo? e as lagrimas correm em fios? - .... Nada me respondas [...]” (JPCF. RJ, 08.11.1878.) 

 

(169) “[...] Uno-me a ti em tuas Missões ... e peço a Nosso Senhor que as abençoe e faça fructificar de mais a 

mais. Quanto a esse dinheiro da casa de Petropolis, guarde-o por enquanto até que eu fale com o Padre Superior 

que virá em breve á Europa... [...]” (FPCAM. 12.06.1923.) 

 

(170) “[...] De teu irmão affectuoso que ternamente te abraça e pensa em ti de continuo. Não te esqueças (mas 

sei bem que não te esqueces), diante do Sacrario, que é teu afilhado que se vae ordenar [...]” (FPCAM. 

09.01.1925.) 
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(171) “[...] Devo ir em Dezembro ao Rio, e de lá irei logo a Petropolis estar comtigo. [...] Pense sobre esta idéa 

para me dar teu parecer. [...]” (JPCAM. 25.10.1919.) 

 

(172) “[...] Crê que não é tanto para melhorar a sorte de nossa Leonor (pois só Nosso Senhor o pode fazer) mas é 

para meu conforto, que muito preciso de ti. Nada me fales sobre isto em carta mandada diretamente áqui para o 

Collegio São José, pois as circunstancias não o permittem. [...]” (MJPCAM. 08.08.1928.) 

 

(173) “[...] Já te imaginarás como soffro, porem resignada porque nossa Mamãe foi cuidada por ti, e fez os 

Votos; tenho muita penna que sahisse do convento. Por favor conteme todas ás cousas, é bem triste estar tão 

longe sem saber nada. [...] (MRPCAM. 28.09.1919.) 

 

 Ainda que as formas de 2PL não sejam o foco deste trabalho, deparamo-nos com dados 

de construções imperativas que associadas ao subjuntivo se mostraram precedidas por formas 

do paradigma de vocês (174), em 79% dos dados (11/14 oco), e por formas do paradigma do 

vós (2PL) em tão somente duas ocorrências, cf. (175) e (176). As três únicas ocorrências de 

construções imperativas associadas ao indicativo se dão precedidas por formas do paradigma 

de você cf. ilustramos de (177) a (179). 

 

Construções imperativas vinculadas ao subjuntivo precedidas por formas do paradigma de 

vocês (2PL): 

(174) “[...] Mas, acredito que vocês tenham a sua programação já bastante carregada. Diga a José Olympio que 

apreciei muito a coincidência que ele notou com seu bilhete [...]” (CL. RJ, 12.08.1961.) 

 

Construções imperativas vinculadas ao indicativo precedidas por formas do paradigma de vós 

(2PL): 

(175) “[...]A vossa Mamãe chegou hoje de Copacabana onde deixou o Chiquinho atacado rheumatismo. [...] 

Dentro desta, Zelia, vae a dupla mensalidade, e se houver mais 10$, entrega ao Vigario a parvula importamcia 

[...]” (JPCF. 27.05.1895.) 

 

(176) “[...] isto no caso em que os vossos Paes naõ se resolvão a vir para cá mais cedo. Adeos, minha Iza _ 

Acceita a benção de teu Papae e muito amigo [...]” (JPCF. s.d.II.) 

 

(177) “[...] Sinto até por isso, desde que podia ajuda-los e os accompanhar nesses actos, o impossível de estar 

com Vocês agóra. Vae a festa, aliás a vossa a ausencia póde ser motivo de reparo, quando todos reconhecem no 

meu filho o sucessor dos nobres donos da SantaFé. [...]” (JPCF. RJ, 11.08.1877.) 
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(178) “[...]e si Vocês podiam comprehender quaes eram as penas de espirito que a torturavam, ou as angustias 

daquele coração immenso... Ah! minha Isa, manda-nos tudo contar - a nossa correspondencia tambem nos 

servirá de conforto neste transe cruel... [...]” (MJPCAM. 08.09.1919.) 

 

(179) “[...] E qual a lembrança que Vocês guardaram para nós auzentes? - Escreve a Isa e pede-lhe em meu nome 

(que tambem vou escrever pedindo) o livro u ltimo [...]” (MJPCAM. 20.09.1919.) 

 

 Uma vez descritos os contextos que precedem as construções imperativas de 2SG, 

passamos à descrição dos tipos de pronomes em relação às posições proclíticas e enclíticas e 

às pessoas dos discursos com o intuito principal de detectar como a posição do clítico se 

comportaria para a estruturação dos dados de imperativo verdadeiro e de imperativo supletivo 

das cartas cariocas (XIX e XX). 

 

3.1.4 Tipo, posição e pessoa dos pronomes átonos nas construções imperativas  

 Ao correlacionarmos o tipo, a posição e a pessoa dos pronomes átonos ao tipo de 

construção imperativa (supletiva ou verdadeira), objetivamos mesmo controlar em que 

medida a sintaxe pronominal enclítica está vinculada ao imperativo supletivo, cf. observado 

por Scherre et alii (2007, p. 19). 
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TIPO, POSIÇÃO E PESSOA DOS PRONOMES ÁTONOS 

CONSTRUÇÕES IMPERATIVAS 

INDICATIVO SUBJUNTIVO TOTAL 

P
R

Ó
C

L
IS

E
 

Presença de me proclítico 05/45 (10%) 40/45 (90%)  

76/732 

(10%) 

Presença de te proclítico - 18/18 (100%) 

Presença de se proclítico - 11/11 (100%) 

Presença de o/a proclítico - 02/02 (100%) 

 05/76 (07%) 71/76 (93%)  

Ê
N

C
L

IS
E

 

Presença de me enclítico 42/91 (46%) 49/91 (54%)  

151/732 

(21%) 

Presença de te enclítico 12/12 (100%) - 

Presença de se enclítico - 07/07 (100%) 

Presença de lhe 10/21 (48%) 11/21 (52%) 

Presença de o/a enclítico 09/18 (50%) 09/18 (50%) 

Presença de nos enclítico 01/02 (50%) 01/02 (50%) 

  74/151 (49%) 77/151 (51%) 

 Presença de pronome do caso reto 

Presença de SN, isso/aquilo, pronome preposicionado 

Demais casos (pronomes, preposições e SNs afastados no verbo) 

03/14 (21%) 

22/41 (54%) 

08/20 (40%) 

11/14 (79%) 

19/41 (46%) 

12/20 (60%) 

 

505/732 

(69%) 

Ausência de pronome ou de SN 178/430 (41%) 252/430 (59%) 

211/505 (42%) 294/505 (58%)  

TOTAL 290/732   

(40%) 

442/732   

(60%) 

732/732 

(100%) 

Tabela 06: Distribuição das construções imperativas de 2SG em relação ao tipo, posição e pessoa dos pronomes 

átonos. 

 

 De um modo geral, constatamos, com base na análise da tabela 06, as construções 

imperativas em contextos de próclise e ênclise se mostram mais produtivas em estruturas 

imperativas associadas ao subjuntivo (imperativo supletivo) nas cartas cariocas analisadas. 

 



 97 

 O contexto da próclise se deixou evidenciar nas construções de imperativo supletivo, 

em 93% dos dados (71/76), e nas construções de imperativo verdadeiro, em 07% dos dados 

(05/76). Nesse contexto de colocação pronominal (próclise), levantamos evidências dos 

clíticos pronominais me, te, se e o/a. O clítico me mostrou-se como o único que, em contexto 

de próclise, evidenciou alternância entre as construções de imperativo verdadeiro (10%) e 

supletivo (90%). De (180) a (184), expomos, nas construções de imperativo verdadeiro,  as 

cinco únicas ocorrências do me proclítico ao verbo e, na sequência, em (185) e (186), 

ilustramos dados de me proclítico nas construções de imperativo supletivo. 

Presença de me proclítico em construções imperativas associadas ao indicativo: 

(180) “[...] Adeus. Escreve-me sempre que puderes e si souberes alguma noticia dos outros, m’as manda. [...]” 

(MEPCAM 01.01.1920.) 

 

(181) “[...] Escreveme depois e me manda contar o que succedeu. [...]” (MJPCAM. 26.12.1922.) 

 

(182) “[...] Fallei com Nossa Madre de ajudar a Você pagar a vida de Mamãe em Espanol, e ella deu licença até 

que termine de pagar, depois que acabe Você me avisa por favor [...]” (MRPCAM. 13.02.1933.) 

 

(183) “[...] Quando já saiba alguma noticia que me interessa sobre Você me avisa, pois sabe o gozo que terei. 

[...]” (MRPCAM. 13.02.1933.) 

 

(184) “[...] Você me escreve para Júlio Tavares, pseudônimo, aos cuidados de Olga Werneck, rua Vitória 234, 

Salvador, Bahia. [...]” (CL. 15.08.1937.) 

 

Presença de me proclítico em construções imperativas associadas ao subjuntivo: 

(185) “[...] Mandei á Maria Auxiliadora os dois cartões! Sempre que lhe fôr possivel me mande noticias sim? 

(MLPCAM. 21.07.1926.) 

 

(186) “[...] E me mande o seu enderêço batata pois estou me fiando na direção da Itatiaia. [...]” (MR. 

02.07.1965.) 

 

 Os clíticos pronominais te, se, o/a se mostram categoricamente proclíticos nas 

construções de imperativo supletivo nas cartas cariocas, cf. ilustramos de (187) a (190). 
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(187) “[...] Quando visite o tumulo de nossa santa mãe não te esqueças de pedir pelas minhas intenções. [...]” 

(MRPCAM. 01.02.1948.)  

 

(188) “[...] Querida Henriqueta: não se preocupe demasiado com o livro. O melhor seria recebê-lo por suas 

mãos; pois isso significaria tê-la no Rio. [...]” (CM. 13.04.1947.) 

 

(189) “[...] assim não sei se irão domingo. Por uma coincidencia, contraiu ha  3 outros domingos e sabbados sem 

com chuva nesta cidade, e já o tempo se prepara para não desmentir a coincidencia. Por tanto – espere-os e não 

os espere. [...]” (JPCF. 01.09.1873.) 

 

(190) “[...] No dia 20, abrace a Bêbê por mim e o console da falta que sentirá de Mamãe, sim? [...]” (MEPCAM. 

14.12.1919.) 

 

 Em contexto de ênclise, as construções de imperativo verdadeiro e de imperativo 

supletivo mostram-se em intensa variação, ainda que as formas subjuntivas (51% dos dados, 

77/151) prevaleçam sobre as formas indicativas (49% dos dados, 74/151) na estruturação do 

imperativo de 2SG. Em contexto enclítico, constatamos dados dos clíticos pronominais me, 

lhe, o/a, te, se e nos. Dentre esses clíticos pronominais, as formas me, lhe, o/a e nos 

evidenciaram algum nível de alternância entre as formas subjuntivas e indicativas nas 

sentenças imperativas, cf. ilustramos de (191) a (194). Por outro lado, os clíticos pronominais 

te (12/12) e se (07/07) mostraram-se categoricamente nas construções de imperativo 

verdadeiro e supletivo, respectivamente, conservando a interpretação imperativa 

principalmente em sintaxe reflexiva, cf. exemplificamos de (195) a (213).  

Construções imperativas com os clíticos me, lhe, o/a e nos: 

(191)  a. “[...] Adeus, manda me para Recife alguns exemplares da vida da Mamãe. (MJPCAM. 19.12.1929.) 

 b. “[...] Mande me ũa relação de tudo quanto precisares para eu levar as encomendas quando for vez e 

 torsos, e emquanto não vou vae recebendo abraços beijos affagos para ti e repartires com os nossos. [...]” 

 (JPCF. RJ, 04.10.1879.) 

 

(192) a. “[...] e tem cuidado em não fazer preferencias, meu filho, que sejas bem egual para todos. Dá-lhes, fóra 

 do confessionario só o tempo indispensável para algum negocio. [...]” (ZPAM. RJ, 06.07.1919.) 

 b. “[...] Recebi noíticias de Lúcia, e faço votos para que continue melhorando. Quando a vir, dê-lhe 

 saudades minhas. [...]” (CM. 12.11.1945.) 
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(193) a. “[...]Aconcelho te ainda por ora o exercício moderado, mas frequente e a abolição na tua alimentação 

 de carnes salgadas, como prescuite e frutas acidas e a teres de comer algumas substancias assim – faze o – 

 cem muita parcimônia. (JPCF. RJ, 05.02.1877.) 

 b. “[...] Elle deseja saber as condições desse estabelecimento, por isso Você me envie os estatutos e o 

 mais que julgar necessario... mas façao apenas receber esta, sim? [...]” (MJPCAM. 21.02.1933.) 

 

(194) a. “[...] Ah! minha Isa, manda-nos tudo contar - a nossa correspondencia tambem nos servirá de 

 conforto neste transe cruel... [...]” (MJPCAM. 08.09.1919.) 

 b. “[...] Mande-nos dizer si Você ficou satisfeito ou apenas concordou com a ida de nossa pobre irmã para 

 Barbacena... [...]” (MJPCAM. 02.11.1933.) 

 

Construções de imperativo verdadeiro com o te enclítico:  

(195) “[...] A fé é o presente mais precioso com o qual o  Senhor brindou ao homem. Fortifica-te portanto, para 

mais tarde poderes arrastar com vantagem os embates [...]” (JCAM. RJ, 18.12.1896.) 

 

(196) “[...] Meu filho querido em tudo lembra-te da nossa Nonô, offerece tudo para os votos d’ella sim? [...]” 

(ZPAM.  RJ, 23.01.1912.) 

 

(197) “[...] A honra d’elles ainda é mais delicada do que a de uma moça. Lembra-te de Madre Britto, de uma 

virtude solida aliás, como se falou?! [...]” (ZPAM. RJ, 06.07.1919.) 

 

(198) “[...] Oh! sim! sim! Lembra-te do que já aconteceu que sem teres a menor culpa, soffreste, e eu passei 

horas d’um tormento indefinivel. [...]” (ZPAM. RJ, 06.07.1919.) 

 

(199) “[...] Meu filho por tudo, e até por aquelle pensamento do Nencio atende aos meus conselhos. Sê prudente, 

conserva-te n’uma posição superior [...]” (ZPAM. RJ, 06.07.1919.) 

 

(200) “[...] Agora seja tu o laso de união entre todos, porem com prudencia, sobretudo com ás Dorothéas. 

Lembra-te sempre dos conselhos de nossa santa Mãe. [...]” (MRPCAM. 11.09.1919.) 

 

(201) “[...] Espero anciosa a vida de Mamãe. Lembra-te sempre que devemos ser a honra daquela que foi a nossa 

estrella na terra [...]” (MJPCAM. 29.03.1921.) 

 

(202) “[...] Si puderes, vai a casa dos Padres Barualistas. Cattete 113, e informa-te si o Padre Richiert fica em 

Roma ou si volta para o Brazil e quando, sim? [...]” (MEPCAM. 08.12.1922.) 
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(203) “[...] Em nome de Mamãe te peço de seres prudente, não querendo passar por belga. Lembra-te que és 

fluminense, i é da terra do calor. (JPCAM. 1923.) 

 

(204) “[...] Agora se fôr a Roma, celebrarei no altar de nossos jovens santos por meu irmãos. Une-te cada manhã, 

quando commungares, com as missas de teus irmãos, (FPCAM. 27.06.1926.) 

 

(205) “[...] Compete agora á você, ma Jeannetti, ceder tudo o que falta. Lembra-te da palavra de D. Miguel: “o 

mal de sua irmã é ter cabeça de mais”. [...]” (JPCAM. 16.11.1931.) 

 

(206) “[...] Abençoa-te, com tua mãe e com os abraços de Maria Antônia, Alayde e crianças, Lourenço e Felicio. 

[...]” (JAL. 01.07.1941.) 

 

Construções de imperativo supletivo com o se enclítico: 

(207) “[...] Carinhoso irmão, adeus! Lembre-se de mim, e escreva-me. (MJPCAM. 16.01.1912.) 

 

(208) “[...] queira cuidalo muito, e dizer-lhe muitas cousas de minha parte, lembre-se que elle não tem muita 

firmeza em suas ideas, e que póde deixar de ser bom e fervoroso. [...]” (MRPCAM. 25.02.1908.) 

 

(209) “[...] Lembre-se o que soffreu nossa santa mãe. A unica cousa que posso faser por meus irmãos e tios, é 

resar pelas suas intenções. [...]” (MRPCAM. 05.04.1934.) 

 

(210) “[...] Na santa Missa lembresse d’esta tua irmã, para que Nosso Senhor me dê luz, para acceitar com 

conformidade todas as cousas que aconteçam na vida. [...]” (MRPCAM. 15.04.1934.) 

 

(211) “[...] E no mais, goze-se, se he que suas imprudencias da mocidade lhe tolerão a prolongação do gozo. 

[...]” (FO. 08.04.1869.) 

 

(212) “[...] Por isso pedia que você contasse isto aí para êle. Lembre-se que Clarisse tambem merece. [...]” (MR. 

05.04.1944.) 

 

(213) “[...] Isso você foi procurar no mandarinato que te deram. E aí – espante-se se quiser, se não quiser espere 

um pouco que te explico [...]” (CL. 03.07.1935.) 
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 Considerando que “não há uma sintaxe dos clíticos única para imperativo verdadeiro no 

português brasileiro”, cf. discutido por Scherre et alii (2007, p. 17) e constatado também nesta 

dissertação (tabela 06), passamos à exposição dos contextos que não envolvem clíticos 

pronominais, mas que se mostraram bem produtivos, em 69% dos dados (505/732). São eles: 

(I) a ausência de pronome ou de SNs; (II) a presença de SNs, pronomes demonstrativos e (III) 

o afastamento dos pronomes ou do Vocativo em relação ao verbo da construção imperativa 

(demais casos). De (214) a (216), elencamos evidências das construções de imperativo 

verdadeiro e supletivo movidas pela ausência ou pelo afastamento de pronomes, de SNs. 

Ausência de pronome ou de SNs:  

(214) a. “[...]e para com essa preciosissima biographia que é o meu thesouro, com que me delicio de continuo 

em todos os momentos livres, e em que faço, as mais das vezes, a minha meditação. Crê que julgo esse 

livro excellente [...]” (FPCAM. 15.11.1922.) 

 b. “[...]Minha Irmã, Você é toda minha e eu sou toda sua: creia, não tenho mais medo de nada; sabe, 

 neste só dia que nossa santa Madre esteve aqui [...]” (MLPCAM. 11.06.1920.) 

 

Presença de SNs, pronomes demonstrativos, sintagmas preposicionados:  

(215)  a. “[...] Recebe meu Irmão querido, muitas lembranças de Nossa Madre Provincial appreciou mto teu 

presentinho- “ó Cristo Redemptor.” [...]”  (MRPCAM. 13.02.1933.) 

b. “[...] Com lembranças, um abraço especial à Mafalda, se avistar com ele, outro abraço ao Mário, aos 

homens da Globo, que têm o privilégio de editá-lo, os Rosenblatt, que nunca esquecemos, por mais que 

não pareça, receba um abraço do Carlos [...]” (CL. 02.01.1973.) 

c. “[...] Ao chegar recebi um telegrama seu, como sempre me censurando (não faça isso, ao menos por 

telegrama, em jornal os telegramas quase sempre são abertos [...]” (CL. 24.01.1944.) 

 d. “[...] Não adianta estar falando. Espero, querida, e confia em nós . [...]” (CL. 25.06.1937.) 

 

Os demais casos: o afastamento dos pronomes, do vocativo em relação ao verbo da 

construção imperativa. 

(216)  a. “[...] Você, minha Jane, a mais meiga de todas escreva tudo tudo que teu coração distillar de carinho 

a esse irmãosinho precioso [...]” (JPCAM. 20.07.1925.) 

b. “[...] Vê a consequencia, minha Isa, é que com as tuas orações e sofrimentos de cada dia podes salvar 

tantas almas como o maior prégador. [...]” (FPCAM. 27.06.1926.) 

c. “[...] E depois? Tenho de ir? Veja bem, Fernando. Se eu for, estando o país na situação em que se 

encontra [...]” (CL. 24.06.1956.) 
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 Controlamos as ocorrências de construções imperativas imediatamente precedidas de 

pronome pessoal do caso reto. Trata-se de quatorze evidências do pronome você nos 

contextos das construções imperativas de 2SG, sendo onze delas associadas ao subjuntivo 

(217-227) e três delas vinculadas ao indicativo (228-228) como uma legítima expressão do 

imperativo abrasileirado (SCHERRE, 2007;  PAREDES SILVA et alii 2000) no contexto 

discursivo do você através do pronome em sua forma plena, mantendo-se assim a força 

ilocutória do imperativo. 

(217) “[...] Você va pedindo a mamãe que lhe ensine a ler e escrever para com o tempo sustentarmos uã grande 

correspondencia. [...]” (JPF. RJ, 15.04.1886.)  

 

(218) “[...] Mas deixemos disso. Vôcê reze por meus estudos e vamos a outras noticias. [...]” (FPCAM. França, 

Vals, 27.12.1920.) 

 

(219) “[...] Assim, meu irmão querido, acho uma tolice enviar agora esse dinheiro... Você arranje seu negocio 

com Tio Janio. [...]” (MJPCAM. 12.04.1925.) 

 

(220) “[...] A carta de Jeronymo mando amanhã directamente à elle -  Você mande lhe dizer que não peça nada. 

[...]” (MRPCAM. Montividéu, 21.07.1928.) 

 
(221) “Murilo: Você faça aí pelo Pinto, - Ezio Pinto Monteiro, de quem tanto te falei, o que ele precisar. Ele te 

explicará tudo. [...]” (MR. RJ, 09.10.1941.) 

 

(222) “[...] Você também mande autorização para transcrever qualquer trecho teu nessa antologia de prosadores. 

[...]” (MR. 18.05.1945.) 

 

(223) “[...] Amigo Olinto; você vá à Caixa e faça por mim êste último favor a respeito de uma pequena 

propriedade que eu tive, por empréstimo da Caixa. [...]”  (MR. 12.06.1945.) 

 

(224) “[...] Si faltar volumes você peça ao Caio mas não deixe de mandar para todos. [...]” (MR. 26.10.1947.) 

(225) “[...] Agora Você telegrafe ao secretario: Hamilton Ferreira, Rua Santos Dumont 12, Florianopolis. 

Obrigado! [...]” (MR. 18.11.1948.) 
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(226) “[...] Como possivelmente tenha me esquecido de algum valor local, principalmente de jovens que na 

verdade não conheço, envio alguns  formulários em branco para você colocar o nome e entregar ao Trade para 

correr a freguezia. Você desculpe a massada e até breve. [...]” (MR. 10.01.1952.) 

 

(227) “[...] Não vejo ninguém melhor vivo. Você aconselhe aos votantes, pessoalmente ou por telefone, para 

pensarem bastante antes de votar, não fazerem nada no ar. [...]” (MR. 10.01.1952.) 

 

(228) “[...] Como naturalmente ele vai precisar de saber sempre noticias da sua filhinha que vai ficar aí, você 

combina com ele esse negocio do telefone da Folha de Minas de noite [...]” (MR. 09.10.1941.)  

 

(229) “[...] Para o Gulhermino você repara que eu mandei na lista manuscrita. [...]” (MR. RJ, 26.10.1947.)  

 

(230) “[...] Hoje eu não tenho mais tempo de escrever á Mamãe, por isso você agradece por mim. [...]”  

(JPCAM. 15.10.1905.)  

 

 Considerando a descrição dos tipos e posições das formas pronominais clíticas nos 

contextos das construções de imperativo verdadeiro e supletivo, passamos à descrição-

analítica da influência da variável independente polaridade da estrutura nas construções 

imperativas de 2SG das cartas cariocas. 

 

3.1.5 Polaridade da estrutura: negativa versus afirmativa 

 Em termos gerais, constatamos a prevalência do imperativo supletivo nas sentenças 

afirmativas (85%, 621/732), ainda que as sentenças negativas também tenham evidenciado a 

expressão do imperativo supletivo em tão somente 13% dos dados (98/732), o que dialoga 

com o fato de o imperativo supletivo estar vinculado ao modo irrealis nas estruturas de 

polaridade negativa, cf. Scherre (2003, p. 180). 



 104 

 

 

CONTEXTOS DE POLARIDADE DA ESTRUTURA 

CONSTRUÇÕES IMPERATIVAS 

INDICATIVO SUBJUNTIVO TOTAL 

P
O

L
A

R
ID

A
D

E
 

A
F

IR
M

A
T

IV
A

  

Sentença afirmativa 

 

283/621 

(46%) 

 

338/621 

(54%) 

 

621/732 

(85%) 

P
O

L
A

R
ID

A
D

E
 

N
E

G
A

T
IV

A
  

Negação pré-verbal 

04/98 

(04%) 

94/98 

(96%) 

98/732 

(13%) 

  

Contextos específicos: nunca/sempre/jamais. 

04/13 

(31%) 

09/13 

(69%) 

13/732 

(02%) 

 

TOTAL 
290/732 

(40%) 

442/732 

(60%) 

732/732     

(100%) 

Tabela 07: Distribuição das construções imperativas de 2SG em relação à polaridade da estrutura. 

 

 Contrariando a hipótese principal de que as sentenças afirmativas se mostrassem como 

contextos do imperativo verdadeiro em contexto do você-sujeito (SCHERRE 2007, p. 207), 

observamos, também nas sentenças afirmativas, a prevalência, em termos percentuais, das 

construções de imperativo supletivo. Apesar da predominância das formas subjuntivas nas 

construções imperativas afirmativas, constatamos um intenso nível de variação entre as 

construções de imperativo verdadeiro (46%) e supletivo (54%), cf. ilustramos em (231) e 

(232). Por outro lado, considerando que o índice percentual do imperativo verdadeiro (46%) 

mostra-se levemente acima da média geral de uso do indicativo (40%), é possível entrevermos 

que as construções afirmativas parecem funcionar como contextos de prevalência do 

imperativo verdadeiro nas cartas históricas analisadas. Já os contextos de negação verbal 

parecem poder ser interpretados como contextos de prevalência do imperativo supletivo, já 

que a sua frequência de uso de 96% supera a média geral de produtividade do imperativo 

supletivo (> 60%) nas cartas cariocas analisadas. 

Polaridade afirmativa: 

(231) “[...] Dá muitas lembranças á todos dáhi, aos teus Papaes, maninhos, Dona Maria, Senhor Albino, padre 

João, padre Miguel e aos escravos [...]” (JPCF. 26.07.1885.)  
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(232) “[...] Faze um momento por mim e por meus estudos, e dê-me tua bençam sacerdotal. [...]” (FPCAM. 

13.11.1921.) 

 

 Em relação à polaridade negativa, constatamos a produtividade da negação pré-verbal 

em estruturas de imperativo supletivo (96%, 94oco), cf. observamos em (233), confirmando 

os resultados de Scherre (2007, p.209), Cardoso (2004), ao passo que, em tão somente quatro 

ocorrências (233-236), o imperativo verdadeiro se deixa evidenciar, ainda que minimamente, 

nas cartas cariocas. De (233) a (235) observamos evidências de imperativo negativo 

construído com a forma verbal indicativa dos verbos deixar (“deixa”), permitir (“permitte”), 

esquecer (“esquece”) no lugar, respectivamente, de “não deixes”, “não permitas”, “não 

esqueças” o que pode ser confirmado nos fac-símiles expostos nas imagens (04) e (05), a fim 

de checarmos, nos fac-símiles, as transcrições dos dados de imperativo de 2SG.  

Polaridade negativa (negação pré-verbal): 

(233) “[...] Si faltar volumes você peça ao Caio mas não deixa de mandar para todos. [...]” (MR. 26.10.1947.) 

 

(234) “[...] Não fallemos mais sobre assunpto para mim epara ti tão sensivel, minha Zelia – Não permitte que 

uma só pessôa refira se a elle. [...]” (JPCF. RJ, 08.11.1878.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 04: Carta familiar de JPCF. RJ, 08.11.1878. 
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(235) “[...] Adeus, aos pés de Maria Santíssima não esquece tua Jane [...]” (MJPCAM. Fortaleza, 22.01.1920.) 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 05: Carta familiar de MJPCAM. Fortaleza, 22.01.1920. 

 

(236) “[...] Toma cuidado, meu filho, não desobedece à mãe, fica direitinho. [...]” (CL. 03.10.1942.) 

 

 As construções imperativas de 2SG nos contextos específicos dos advérbios nunca, 

sempre, jamais foram levantadas em tão somente treze ocorrências (02% dos dados), sendo 

que nove delas se deixaram evidenciar com construções de imperativo supletivo (237-245), 

como já esperado, enquanto, em contexto de imperativo verdadeiro, observamos tão somente 

quatro ocorrências (31%), cf. ilustramos de (246) a (249). 

Contexto específicos: nunca/sempre/jamais: 

(237) “[...] entretanto, como é que a sós com migo tanto eu me torturo? e as lagrimas correm em fios? - ... Nada 

me respondas [...]” (JPCF. RJ, 08.11.1878.) 

 

(238) “[...] Nunca te esqueças da nossa Leonor, sim? até ella alcançar o que tanto deseja. [...]” (ZPAM. RJ, 

27.11.1912) 

 

(239) “[...] Abraço-te, carissima Isa, com infindas saudades. Escreva-me sempre. [...]” (JPCAM. 08.02.1919.) 

 

(240) “[...] Peça a Nosso Senhor que eu sempre seja inteiramente Sua, e jamais furte parte alguma do que Lhe 

dei. [...]” (MJPCAM. 16.01.1912.) 

 

(241) “[...] Peça a Nosso Senhor que eu sempre seja inteiramente Sua, e jamais furte parte alguma do que Lhe 

dei. [...]” (MJPCAM. 16.01.1912.) 
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(242) “[...] Nada me fales sobre isto em carta mandada diretamente áqui para o Collegio São José, pois as 

circunstancias não o permittem. [...]”  (MJPCAM. 08.08.1928.) 

 

(243) “[...] Do Collegio de São José boãs noticias e do noviciado. Sempre que poder me escreva. Parabens pela 

enauguração da Egreja. [...]” (MLPCAM. 28.01.1933.) 

 

(244) “[...] Tem todo o cuidado comsigo, para melhor poder louvar a Nosso Senhor. Conte-me sempre as Irmãs 

que fallecem. [...]” (MLPCAM. 21.07.1926.) 

 

(245) “[...] Que consolo as missões de nosso Irmão; Nosso Senhor o proteja: Mamãe tinha tanta felicidade nessas 

missões! Sempre que poder me escreva. Recebi um santo escripto de nossa Jane. (MLPCAM. 21.07.1926.) 

 

(246) “[...] Adeus. Escreve-me sempre que puderes e si souberes alguma noticia dos outros, m’as manda. [...]” 

(MEPCAM. 01.01.1920.) 

 

(247) “[...] Que contente fico tambem com as not icias de Manáos; escreveme sempre. [...]” (MLPCAM. 

17.10.1920.) 

 

(248) “[...] Meu Irmão, na sua Missa diz sempre a Nosso Senhor que eu O amo, e que só quero fazer a Sua 

Santíssima Vontade. [...]” (MLPCAM. 22.08.1920.)  

 

(249) “[...] Agora seja tu o laso de união entre todos, porem com prudencia, sobretudo com ás Dorothéas. 

Lembra-te sempre dos conselhos de nossa santa Mãe. [...]” (MRPCAM. 11.09.1919.) 

 

 Uma vez descritas as estruturas imperativas em relação à polaridade da estrutura 

levantadas nas cartas cariocas, passamos à descrição do número de sílabas das formas verbais 

que entram em cena nas construções imperativas. 

 

3.1.6 O número de sílabas da forma verbal imperativa em sua forma infinitiva 

 Ao testarmos a variável independente número de sílabas sobre a manifestação do modo 

imperativo através da sua associação às formas verbais indicativas (imperativo verdadeiro) ou 

às formas verbais subjuntivas (imperativo supletivo), objetivamos verificar o potencial desse 

critério formal para a expressão da regra variável em análise. Assumimos as constatações de 

Scherre et alii (2000) sobre os verbos monossilábicos como contextos favorecedores do 
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imperativo verdadeiro, os verbos dissílabos e trissílabos implementaram efeito intermediário e 

os verbos polissílabos como contextos que contribuiram para a expressão do imperativo 

supletivo. 

 

 

NÚMERO DE SÍLABAS 

CONSTRUÇÕES IMPERATIVAS 

INDICATIVO SUBJUNTIVO TOTAL 

Monossílabo (dar, ver, ser, crer, ir) 43/100 (43%) 57/100 (57%) 100/732 

(14%) 

Dissílabo (pedir, fazer, mandar) 106/342 (31%) 236/342 (69%) 342/732 

(47%) 

Trissílabo (responder, aceitar, receber) 110/232 (47%) 122/232 (53%) 232/732 

(32%) 

Polissílabo (comunicar, recomendar,acreditar) 31/58 (53%) 27/58 (47%) 58/732 

(07%) 

TOTAL 290/732 (40%) 442/732 (60%)  

Tabela 08: Distribuição das construções imperativas de 2SG em relação ao número de sílabas do verbo. 

 

 De um modo geral, ao cotejarmos os resultados percentuais com as médias gerais, 

constatamos que as formas dissílabas mostram-se mais profícuas, em 69% dos dados de 

imperativo supletivo cuja média geral de produtividade é de 60%, ao passo que as formas 

verbais polissílabas (53%), trissílabas (47%) e monossílabas (43%) mostram-se como 

contextos que assumem maiores frequências de uso em relação à média geral de 

produtividade do imperativo verdadeiro (40%). 

 Dentre as formas verbais imperativas utilizadas nas cartas cariocas, constatamos que as 

dissílabas e trissílabas mostram-se como as de uso mais expressivo, em 32% (232/732) e 47% 

(342/732) dos dados, respectivamente. Nesses contextos específicos de formas verbais 

dissílabas e trissílabas, observamos que as maiores frequências de uso se dão nas construções 

de imperativo supletivo, 69% e 53%, o que se coaduna, de certa forma, à previsão de efeito 

intermediário dos verbos dissílabos e trissílabos em relação à expressão variável do 

imperativo, cf. Scherre et alii (2000a). Em (250) e (251), ilustramos evidências de 

construções de imperativo supletivo e verdadeiro com verbos dissílabos e trissílabos, 

respectivamente. 
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Construções de imperativo verdadeiro e supletivo com os verbos dissílabos olhar e fazer: 

(250) a. “[...] Já escreveste á Sor Carvalho? Olha! deixa de historia. Saiba ser boa em escrever a teus irmãos. 

[...]”  (JPCAM. 20.07.1925.) 

b. “[...] Realmente o que vale “brilhar” e depois viver-se num ambiente de “falsidades”?... Olhe que lhe 

falo abertamente, pois a boa Madre Viana continua a dar-me fechadas as cartas [...]” (MJPCAM. 

06.01.1947.) 

c. “[...] Penso escrever a elles todos os mezes, faz o mesmo minha querida Jane. [...]” (MLPCAM. 

17.10.1920.) 

 d. “[...] Amigo Olinto; você vá à Caixa e faça por mim êste último favor a respeito de uma pequena 

 propriedade que eu tive, por empréstimo da Caixa. [...]” (MR. 12.06.1945.) 

 

Construções de imperativo verdadeiro e supletivo com os verbos trissílabos escrever e 

procurar: 

(251) a. “[...] Ségio, meu filho, escreve ao pai que gosta muito de você, manda notícias da mãe e do Sebastião. 

[...]”  (CL. 03.10.1942.) 

b. “[...] Peço-te alimentar-te bem para não cahires de fraqueza. Escreva-me, meu Fernando. Abraço-te 

com summa ternura. [...]” (JPCAM. 08.05.1920.) 

c. “[...] Procura ver si teu encargo de Superior te permitte cumprir tambem este dever de dedicação 

fraterna... (MJPCAM. 08.08.1928.) 

 d. “[...] De outra vez procure melhores assessores, Vivi. Há muitos mais manifestos a fazer. [...]” 

 (CL. 13.10.1975.) 

 

 Constatamos que os verbos monossílabos evidenciam um intenso nível de alternância 

entre as construções de imperativo verdadeiro (43%) e supletivo (57%), ainda que não 

corroborem os resultados de Scherre em relação aos verbos monossílabos como contextos 

propulsores do imperativo verdadeiro em corpora de língua falada. Em (252) e (253), 

expomos exemplos de construções de imperativo verdadeiro e supletivo com verbos 

monossilábicos, respectivamente. 

Construções de imperativo verdadeiro e supletivo com os monossílabos dar e ir: 

(252) a. “[...] papai vai levar um presente pra você, outro pro Sebastião, outro pra mãezinha e outro pra babá. 

Dá um beijo em todo mundo que o pai manda [...]” (CL. 24.01.1944.) 

b. “[...] Recebi noíticias de Lúcia, e faço votos para que continue melhorando. Quando a vir, dê-lhe 

saudades minhas. [...]” (CM. 12.11.1945.) 
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(253) a. “[...]Quanto tempo pensas demorar-te ainda no Rio? Si puderes, vai a casa dos Padres Barualistas. 

[...]” (MEPCAM. 08.12.1922.) 

 b. “[...] Você va pedindo a mamãe que lhe ensine a ler e escrever para com o tempo sustentarmos uã 

 grande correspondencia. [...]” (JPCF. RJ, 15.04.1886.) 

 

 As construções imperativas com verbos polissilábicos mostraram-se em intensa 

concorrência entre as formas indicativas e subjuntivas, ainda que as ocorrências de imperativo 

verdadeiro tenham se mostrado mais produtivas, diferentemente das constatações de Scherre 

et alii (2000a) para a língua falada. Em (254) e (255), ilustramos o imperativo verdadeiro e 

supletivo com verbos polissílabos (aproveitar e imaginar) das cartas cariocas em análise. 

 

Construções de imperativo verdadeiro e supletivo com o verbo polissílabo aproveitar: 

(254) a. “[...] Que honra para mim! Aproveita, meu filho o tempo tão precioso. [...]” (ZPAM. RJ, 17.09.1912.) 

 b. “[...] Então Nosso Senhor lhe pedio um sacrificio tão grande?  aproveite a occasião, seje 

 generosa no céo tudo isso se tornará em perolas preciosas. [...]” (MBPCAM.16.01.1919.) 

 

Construções de imperativo verdadeiro e supletivo com o verbo polissílabo imaginar: 

(255) a. “[...] teve a velha enxaqueca num dia inteiro, mas, entregue aos cuidados do João, havia já 

melhorado. Imagina que ele já estava pesando 58 kilos quando lhe chegou êsse contra-tempo! [...]” 

(JAL. 09.02.1945.) 

 b. “[...] Espero lá ir por toda a proxima semana. Imagine quanto vai me custar entrar naquella casa 

 onde tantas vezes estive conversando com nossa Mamãe. [...]” (MEPCAM. 18.10.1919.) 

 

3.1.7 Os tipos sintático-semânticos dos verbos 

 A análise dos tipos semânticos dos verbos é orientada pelo objetivo principal de 

controlar, à luz da regra de frequência, cf. Bybee (2005), com quais tipos sintático-

semânticos de verbos (type frequency, cf. BYBEE, 2005) os dados de imperativo verdadeiro e 

supletivo se mostram mais produtivos nas cartas cariocas oitocentistas e novecentistas. Com 

base na proposta da classificação sintático-semântica dos verbos discutida por Garcia (2004), 

pretendemos discernir com quais frequências de uso (type frequency) se distribuem os tipos 
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sintático-semânticos dos verbos das construções de imperativo verdadeiro e supletivo, 

comprovando-se assim a expressão variável do imperativo de 2SG. 

 Inicialmente, distinguimos, na tabela 09, os verbos em relação aos dois grandes grupos 

de verbos ativos (372/732, 51%) e relacionais (360/732, 49%) cujas especificações sintático-

semânticas estão quantitativamente relacionadas, na tabela 10, cf. Garcia (2004). 

 Em termos quantitativos, os verbos ativos se sobressaem e mais especificamente em 

relação às estruturas de imperativo, constatamos que as de imperativo supletivo mostram-se, 

em 56% dos dados (210/372), enquanto as de imperativo verdadeiro, em 44% dos dados 

(162/372), o que as evidencia em intensa convivência nas cartas cariocas. Com os verbos 

relacionais também se evidencia uma maior produtividade das construções de imperativo 

supletivo, em 64% dos dados (232/360), ao passo que, as estruturas de imperativo verdadeiro 

mostram-se, em 36% dos dados (128/360), com os verbos relacionais. 

 

CONTRUÇÕES IMPERATIVAS DE 2SG 

VERBOS ATIVOS VERBOS RELACIONAIS 

INDICATIVO SUBJUNTIVO INDICATIVO SUBJUNTIVO 

162/372  

(44%) 

210/372  

(56%) 

128/360  

(36%) 

232/360  

(64%) 

372/732 

(51%) 

360/732 

(49%) 

Tabela 09: Distribuição das construções imperativas de 2SG em relação aos verbos ativos e relacionais. 

 

 Os verbos ativos evidenciam “uma modificação qualquer no status quo de um ou mais 

elementos a eles relacionados ou por eles regidos”, cf. Garcia (2004, p. 52). Nas construções 

imperativas de 2SG estruturadas com os verbos ativos, verificamos, de um modo geral, um 

acirrado nível de concorrência entre as expressões de imperativo verdadeiro (162/372, 44%) e 

supletivo (210/372, 56%). Na tabela 10, observamos as distribuições das construções 

imperativas de 2SG pelos subtipos de verbos ativos e relacionais. 
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CONSTRUÇÕES IMPERATIVAS DE 2SG COM VERBOS ATIVOS E RELACIONAIS 

VERBOS ATIVOS VERBOS RELACIONAIS 

SUBTIPOS  IND. SUBJ. TOTAL SUBTIPOS IND. SUBJ. TOTAL 

Efetivos 13/23 

(56%) 

10/23 

(44%) 

23/372 

(06%)  

Afetivos 43/148 

(29%) 

105/148 

(71%) 

148/360 

(41%)  

Efetivos-

relacionais 

03/09 

(33%) 

06/09 

(67%) 

09/372 

(02%)  

Comunicativos 67/178 

(38%) 

111/178 

(62%) 

178/360 

(49%)  

Factivos 01/01 

(100%) 

- 01/372 

(01%)  

Designativos 17/33 

(52%) 

16/33 

(48%) 

33/360 

(09%)  

Operativos 68/153 

(44%) 

85/153 

(56%) 

153/372 

(41%)  

Locativos 01/01 

(100%) 

- 01/360 

(01%)  

Transferenciais 77/186 

(41%) 

109/186 

(59%) 

186/372 

(50%)  

  

TOTAL 162/372 

(44%) 

210/372 

(56%) 

372/732 

(51%) 

TOTAL 128/360 

(36%) 

232/360 

(64%) 

360/732 

(49%) 

Tabela 10: Distribuição das construções imperativas de 2SG em relação aos subtipos de verbos ativos e 

relacionais. 

 

 Dentre os verbos ativos, as frequências de uso foram as seguintes: transferenciais 

(50%), operativos (41%), efetivos (06%), efetivos-relacionais (02%) e factivos (01%). 

Considerando especificamente o controle dos dados de imperativo com base na frequência do 

tipo verbal (type frequency), é possível constatarmos que os verbos ativos se mostram 

preferencialmente em estruturas supletivas com os seguintes tipos de verbos (type frequency) 

com base no total de verbos ativos: transferenciais (50%, 183/372), operativos (41%, 

153/372).  

 Os verbos transferenciais (transmutativos) evidenciam “uma mudança de uma fonte ou 

origem para uma meta ou destino” (GARCIA, 2004, p. 70). Considerando que em virtude da 

expressão semântica transferencial ou transmutativa do verbo, ao interlocutor é dirigido 

imperativamente o ato de transferir algo a alguém como se observa com o verbo mandar em 

(256). Nas cartas pessoais cariocas, verbos como abençoar, aceitar, apresentar, ceder, dar, 

entregar, enviar, oferecer, ir e vir mostraram-se como transferenciais. 
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Verbo transferencial em estruturas de imperativo verdadeiro e supletivo: 

(256)  a. “[...] Escrevo rapidamente porque é de manhã e vou sair. E os filhos? Manda dizer muitas coisas sobre 

 eles, querida. [...]” (CL. 23.08.1942.) 

 b. “[...] Pelo 27 de Abril meos parabens, quanto rezo no meu canto. Á Reverenda Madre Provincial vem 

 me vêr; fico bem contente. Quando poder me mande um terço, que seja forte. Já fui ao Bom Pastor aqui 

 em Pernanmbuco; estou sem noticias de nossas irmãs.  [...]” (MLPCAM. 28.01.1933.) 

 

 À luz de Garcia (2004, p. 64) interpretamos os operacionais como “verbos que 

expressam a maneira como se dá uma determinada situação, a qual é especificada não pelo 

verbo, mas por um elemento do seu domínio (ou pelo contexto).” Os operacionais 

classificam-se em simples (fazer), conativos (buscar), cooperativos (ajudar), instrumentais 

(usar), transoperativos (mandar). Dentre os operativos levantados nas cartas cariocas, temos 

verbos como escrever, fazer, fotografar, ler, preparar, tirar. Nesse contexto de verbo 

operacional, recai sobre o interlocutor a operacionalização de uma ação, em uma dada 

circunstância comunicativa, cf. está ilustrado em (257) com o operativo fazer nas cartas 

cariocas.  

Verbo operativo em estruturas de imperativo verdadeiro e supletivo: 

(257) a. “[...]Ainda se lembrou de mim! Faz que se celebre as Missas gregorianas pelo descanso de  sua alma. 

 [...]” (MRPCAM. 28.09.1919.) 

 b. “[...]Amigo Olinto; você vá à Caixa e faça por mim êste último favor a respeito de uma pequena 

 propriedade que eu tive, por empréstimo da Caixa. [...]”  (MR. 12.06.1945.) 

 

 Os verbos efetivos “pressupõem dois elementos, um no caso agentivo ou instrumental e 

outro no caso objetivo, em que o primeiro determinaria um efeito no segundo”, cf. Garcia 

(2004, p. 66). Nas cartas cariocas, constatamos que os verbos efetivos mostram-se em 

alternância entre os contextos de imperativo verdadeiro e supletivo, ainda que, em contexto de 

imperativo verdadeiro, tenham prevalecido as ocorrências de verbos efetivos, em 56% dos 

dados (13/26). Nas cartas cariocas, levantamos ocorrências de construções imperativas com 

verbos efetivos como abraçar, acompanhar, beijar, guardar. Em (258), expomos ocorrências 

de construções imperativas (imperativo verdadeiro e imperativo supletivo) com o efetivo 

abraçar. 
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Verbo efetivo em estruturas de imperativo verdadeiro e supletivo: 

(258) a. “[...] Conforme tuas respostas escreverei alguma cousa do meu intimo. Ainda não sei do paradeiro da 

 Maria Leonor... Abraça com todo o carinho tua Jane [...]” (MJPCAM. 27.04.1920.) 

 b. “[...] Perdoe-me ser tão pobre de tempo como de outras coisas! Abrace toda a sua família como eu a 

 abraço: bem ternamente. [...]” (CM. 27.01.1945.) 

 

 Os verbos efetivos-relacionais são definidos como “aqueles em que um elemento nos 

casos agentivo ou instrumental determina a relação existente entre dois outros elementos” 

(relacional), cf. Garcia (2004, p. 69), tendo em vista o efeito exercido entre o primeiro 

elemento sobre o segundo (efetivos). Sintaticamente, observamos que o caso objetivo 

(relacionais) permite que os verbos efetivos-relacionais normalmente assumam a voz passiva. 

Nas cartas cariocas, observamos nove ocorrências de construções imperativas estruturadas 

com verbos efetivos-relacionais (afastar, juntar, por, dispor, procurar) a partir dos quais 

verificamos a relação por associação ou dissociação (relacionais) entre os elementos na 

situação comunicativa. Os verbos efetivos-relacionais são classificados por Garcia (2004) 

como colocativos ou apositivos (por), conjuntivos ou associativos (procurar), disjuntivos ou 

dissociativos (afastar), adversartivos (atacar). De (259) a (267), expomos não só evidências 

das construções imperativas preferencialmente supletivas (06/09), mas também ocorrências de 

imperativo verdadeiro (03/09), respectivamente. 

Verbos efetivo-relacional em estruturas de imperativo supletivo: 

(259) “[...] Não se sabe ainda quando será. Agora procure te fortalecer bem para o trabalho do proximo anno. 

[...]” (MEPCAM. 01.01.1920.) 

 

(260) “[...] Quando quiser mandar alguma coisa, disponha. Gostei daquela coisa sobre cinema na Literatura. 

[...]” (CL. 15.07.1933.) 

 

(261) “[...] Meu irmãosinho querido nas tuas orações ponha uma supplica para que Nosso Senhor dé um geito na 

minha vida. Tenho momentos, que desejo achar um coração irmão, e estão tão longe!! [...]” (MRPCAM. 

05.04.1934.) 

 

(262) “[...] E não me afaste dos planos da sua vida. Porque, para bem ou para mal, nossas vidas estão ligadas 

para sempre, indissoluvelmente. [...]” (CL. 1940.) 
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(263) “[...] De outra vez procure melhores assessores, Vivi. Há muitos mais manifestos a fazer. [...]” (CL. 

13.10.1975.) 

 

(264) “[...] Junto uma massada para você. Procure Olinto Schirmer e entregue a carta anexa. Por ela você se dará 

conta da questão.  [...]” (MR. s.d.) 

 

Verbos efetivo-relacional em estruturas de imperativo verdadeiro: 

(265) “[...] Quanto á mesada (600$), guarda-a até que eu t’a peça. Põe num banco ou cousa semelhante, de modo 

que renda alguma cousa.[...]” (FPCAM. 12.03.1925.) 

 

(266) “[...] Procura portanto, quanto antes, corrigir alguns senões, augmental-a e tel-a promptinha para o prelo 

logo que a 2a edição se esgotar. [...]” (FPCAM. 12.03.1925.) 

 

(267) “[...] Ainda não se maculou nos teus sentimentos essa espontaneidade que é o melhor dom que a vida te 

deu. Conserva-a, e junta a ele um pouco mais de confiança nas tuas forças. [...]” (CL. 25.06.1937.) 

 

 Os verbos factivos vinculam o agente/causa a um produto/efeito, cf. Garcia (2004, p. 

68). Em virtude de admitirem um elemento no caso factivo assumem a voz passiva. Os verbos 

factivos descritos por Garcia foram os seguintes: fazer, produzir; fabricar, preparar, 

construir, criar, inventar, formar, compor, fundar. Nas cartas cariocas, levantamos uma única 

ocorrência de um verbo com a interpretação factiva. Trata-se do verbo exercer, cf. ilustramos 

em (268). 

Verbo factivo em estrutura de imperativo verdadeiro: 

(268) “[...] Sim, sim, sê um Santo, meu filho tão querido, um Apostolo em toda a força da palavra, faze tudo que 

puderes para attrahir almas para o Coração de Jesus - exerce um apostolado grande sobretudo para com os 

homens (tão diffíceis) como desejas. [...]” (ZPAM.  RJ, 23.01.1912.) 

 

 Na sequência, expomos, no quadro 07, uma síntese dos subtipos de verbos ativos 

(efetivos, efetivos-relacionais, factivos, operativas e trasnsferenciais) que deixaram 

evidenciar nas construções imperativas de 2SG das cartas cariocas (XIX e XX). 
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OS TIPOS DE VERBOS ATIVOS NAS CONSTRUÇÕES IMPERATIVAS DE 2SG 

EFETIVOS EFETIVOS- 

RELACIONAIS 

FACTIVOS OPERATIVOS TRANSFERENCIAIS 

abraçar afastar exercer agradecer abençoar 

acompanhar dispor  ajudar aceitar 

amimar juntar  arranjar apresentar  

banhar por  atrasar ceder 

beijar procurar  celebrar dar 

conservar   cuidar deixar 

deixar   deixar dirigir 

desobedecer   escrever entregar 

drenar   escutar enviar  

fortificar   esperar furtar 

gastar   estudar ir 

guardar   fazer lançar 

   guardar levar 

   ler mandar 

   preparar mudar  

   tratar oferecer 

   ver passar 

    receber 

    remeter 

    vir 

Quadro 07: Relação dos tipos de verbos ativos nas construções imperativas de 2SG. 

 

 Os verbos relacionais figuram como os que evidenciam uma relação entre dois ou mais 

elementos, cf. Garcia (2004, p. 52). Nas construções imperativas de 2SG estruturadas com os 

verbos relacionais, constatamos, de um modo geral, a prevalência das construções de 

imperativo supletivo, em 64% dos dados (232/360), ainda que em alternância com as 

construções de imperativo verdadeiro, em 36% dos dados (128/360), nas cartas cariocas. Os 

seguintes tipos de verbos relacionais expuseram as respectivas frequências de uso em relação 

ao total de dados desse tipo verbal: comunicativos (49%, 178/360), afetivos (41%, 148/360), 

designativos (09%) e locativos (01%). 

 Dentre os dados de construções imperativas de 2SG com verbos relacionais 

constatamos que os verbos cujos subtipos são os comunicativos e os afetivos (type frequency) 

mostraram-se como os mais produtivos nas cartas cariocas oitocentistas e novecentistas.  
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 Os verbos comunicativos “pressupõem um elemento no caso dativo, admitem voz 

passiva e não só admitem como, na maioria das vezes, requerem complementação oracional 

(melhor seria dizer textual)”, cf. Garcia (2004, p. 62). Nessas construções imperativas com 

verbos comunicativos, o interlocutor é conduzido a dizer/pedir algo a alguém, legitimando o 

caso dativo também nas contruções imperativas, cf, (269) e (270). 

Verbo comunicativo em estruturas de imperativo verdadeiro e supletivo: 

(269)  a. “[...] Dize as tuas manas que com vagas escrever lhes hei, não me restando hoje mais tempo, e tanto é 

 assim, outro trabalho em mão, que vou já terminar esta [...]” (JPCF. 25.12.1872.) 

 b. “[...] Mas, acredito que vocês tenham a sua programação já bastante carregada. Diga a José Olympio 

 que apreciei muito a coincidência que ele notou com seu bilhete [...]” (CL. RJ, 12.08.1961.) 

 

 Os verbos afetivos admitem em seu domínio um elemento afetado pela situação descrita 

pelo verbo, além de descreverem um afeto (sensação, emoção, estado da alma, juízo), cf. 

Garcia (2004, p. 60-61). A semântica dos afetivos evidenciam que cabe ao interlocutor 

imprimir a ação verbal a um elemento afetado como observamos em (270) através do verbo 

animar. 

(270) a. “[...] Você meu irmãozinho anime a todos e veja se pôde ir vel-a no Convento, que é este seu maior 

 desejo; ojalá possa ir minhas irmãs e Fernandinho com Bebesinho. [...]” (MRPCAM. 10.11.1917.) 

 b. “[...] É espantosa a falta que você me faz. Anima este teu amigo. Beijos [...]” (CL. 13.08.1939.) 

 

 Os verbos designativos são interpretados por Garcia (2004, p. 54) como verbos 

marcados pela função de imprimir na relação verbo/argumento principalmente os traços 

gramaticais de aspecto e, secundariamente, as noções de tempo, número e pessoa. A 

interpretação de Garcia (2004) é a de que os verbos ser, estar, permanecer, ficar, viver e andar 

funcionam como designativos em português. Nas cartas cariocas, observamos um acentuado 

nível de concorrência entre as construções de imperativo verdadeiro, em 52% dos dados 

(17/33) e supletivo, em 48% dos dados (16/33), respectivamente. Em (271) e (272), 

apresentamos evidências de construções de imperativo verdadeiro e supletivo com as formas 

verbais ser e ficar. 

(271) a. “[...] Terei mais occasiões de Contigo Conversar. Sê feliz no santo temôr de Deus. [...]” (JCAM. RJ, 

 18.12.1896.) 

 b. “[...] Abraço-te com el maior carinho, seja agora mais que nunca verdadeira irmã visto que recebiste o 

 ultimo suspiro de nossa santa Mãe. [...]”  (MRPCAM. 28.09.1919.) 
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(272) a. “[...] Toma cuidado, meu filho, não desobedece à mãe, fica direitinho. [...]” (CL. 03.10.1942.) 

 b. “[...] Oh! que nossa Mãe do Céo lhe conceda a graça de aproveitar muito dos seos conselhos; quanto ao 

 tempo em que não estiver aqui na nossa Conceição; fique tranquilla [...]” (MLPCAM. 02.03.1921.) 

 
 Os verbos locativos estabelecem “uma relação de localização entre os elementos do seu 

domínio”, podendo ainda indicar a conjunção de duas entidades (conjuntivas). Nas cartas 

cariocas, o caráter de conjuntivo do verbo locativo se deixou evidenciar através da forma 

verbal unir em única ocorrência como evidência de imperativo verdadeiro (273). 

(273) “[...] Agora se fôr a Roma, celebrarei no altar de nossos jovens santos por meus irmãos. Une-te cada 

manhã, quando commungares, com as missas de teus irmãos, e pede a Jesus que a minha, quanto ao celebrante, 

tambem lhe agrade [...]” (FPCAM. Bélgica, 27.06.1926.) 

 Em síntese, apresentamos os subtipos dos verbos relacionais (afetivos, comunicativos, 

designativos e locativos) levantados construções imperativas de 2SG das cartas cariocas (XIX 

e XX). 

OS TIPOS DE VERBOS RELACIONAIS NAS CONSTRUÇÕES IMPERATIVAS  

AFETIVOS COMUNICATIVOS DESIGNATIVOS LOCATIVOS 

amar avisar  continuar unir 

aproveitar aconselhar ser  

avaliar assegurar viver  

crer agradecer    

cansar combinar   

confiar comunicar   

consolar contar   

esquecer cumprimentar   

imaginar desculpar   

incomodar dizer   

informar falar   

lembrar pedir   

olhar perdoar   

pensar perguntar   

reparar permitir   

ter prometer   

temer recomendar   

saber responder   

surpreender queixar   

ver saudar   

Quadro 08: Relação dos tipos de verbos relacionais nas construções imperativas de 2SG 
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 Considerando que o intuito principal de identificar os tipos sintático-semânticos dos 

verbos (type frequency) das construções imperativas de 2SG, constatamos uma acirrada 

alternância entre os verbos ativos (51%, 372/732) e relacionais (49%, 360/732). Dentre os 

ativos, mostram-se em evidência os verbos tranferenciais (50%, 186/372) e operativos (41%, 

153/372). Já dentre os verbos relacionais, temos os comunicativos (49%, 178/360) e os 

afetivos (41%, 148/360) como os mais produtivos nas cartas cariocas. 

 

3.1.8 Tipos de padrões sintáticos: orações encaixadas e não-encaixadas.  

 Com o intuito de controlar a estruturação sintática das construções imperativas, 

levantamos não só as sentenças não-encaixadas (isoladas/coordenadas e matrizes), mas 

também as sentenças encaixadas (completivas, relativas e as adverbiais). À luz de Câmara Jr. 

(1979) a hipótese é a de que as construções imperativas tendam a se evidenciar em estruturas 

sintáticas não-encaixadas, ao passo que as estruturas encaixadas refreariam as construções 

imperativas de 2SG. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 11: Distribuição das construções imperativas de 2SG pelos tipos de padrões sintáticos. 

 

 De um modo geral, observamos que os padrões sintáticos de não-encaixamento sintático 

(orações matrizes, isoladas/coordenadas) mostram-se como contextos mais produtivos, em 

56% (414 oco) e 43% (314 oco) dos dados, respectivamente, para a estruturação das 

 

TIPOS DE PADRÕES 

SINTÁTICOS 

CONSTRUÇÕES IMPERATIVAS DE 2SG 

IND. SUBJ. TOTAL 

MATRIZ 155/414 

(37%) 

259/414 

(63%) 

414/732     

(56%) 

ISOLADAS/COORDENADAS 134/314 

(43%) 

180/314 

(57%) 

314/732     

(43%) 

ENCAIXADA 01/04 

(25%) 

03/04  

(75%) 

04/732 

(01%) 

TOTAL 290/732 

(40%) 

442/732 

(60%) 

732/732         

(100%) 
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construções imperativas de 2SG. Além disso, constatamos que as construções de imperativo 

supletivo prevalecem, em 63% (259/414) e 57% (180/314), nas sentenças matrizes e 

isoladas/coordenadas, ainda que em concorrência com as estruturas de imperativo verdadeiro, 

em 43% (134/314) e 37% (155/414) dos dados, nas sentenças isoladas/coordenadas e 

matrizes, respectivamente. Em (274) e (275), ilustramos evidências de construções de 

imperativo verdadeiro e supletivo de 2SG em contextos de orações matriz e 

isoladas/coordenadas. 

Construções de imperativo verdadeiro e supletivo em contextos de sentenças matrizes:  

(274) a. “[...] Adeus. Escreve-me sempre que puderes e si souberes alguma noticia dos outros, m’as manda. 

 [...]” (MEPCAM. 01.01.1920.) 

 b. “[...] Do Collegio de São José boãs noticias e do noviciado. Sempre que poder me escreva. Parabens 

 pela enauguração da Egreja. [...]” (MLPCAM. 28.01.1933.) 

 

Construções de imperativo verdadeiro e supletivo em contextos de sentenças 

isoladas/coordenadas: 

(275) a. “[...] Pensas que se poderá temer uma travessia apenas de 24 horas, de Natal ao Ceará? -  Responde-me 

 logo. [...]” (MJPCAM. 08.11.1917.) 

 b. “[...] entretanto, como é que a sós com migo tanto eu me torturo? e as lagrimas correm em fios? - 

 [...] Nada me respondas. [...]” (JPCF. RJ, 08.11.1878.) 

 

 Em contextos de sentenças encaixadas, levantamos tão somente quatro ocorrências de 

construções imperativas. Dentre tais ocorrências, três delas são de construções de imperativo 

supletivo (276) e uma única ocorrência de imperativo verdadeiro (277). 

(276) a. “Mas, peço-te logo um favor: [não communiques a pessoa alguma ahi]COMP  ... por varios motivos que 

 depois á vista te direi. [...]”  (MJPCAM. Olinda, 08.11.1917.)  

 b. “[...] Faça-me isto: [escreva-me as datas que lhe são caras] COMP para nesses dias eu celebrar por ella. 

 [...]” (JPCAM. Ceará, 08.02.1919.)  

 c. “Digo portanto: [escreva a Teddy].COMP Que ela diga por escrito o que deseja de você e quanto vai te 

 pagar. [...]” (MR. RJ, 21.02.1944.) 

 

(277) “[...] Muito te apreciamos, respectamos teu estado sacerdotal, porem como maior te digo [sê prudente 

 meu querido irmãosinho...];COMP sei que não apreciais ás Dorothéas, eu também pouco, porem não é 

 motivo para nenhum disparate . [...]” (MRPCAM. Buenos Aires, 25.11.1917) 
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 Em síntese, constatamos que as estruturas de encaixamento sintático parecem refrear as 

construções imperativas de 2SG, ao passo que as sentenças não-encaixadas mostram-se como 

profícuos padrões sintáticos nas construções imperativas, cf. descrito por Câmara Jr (1979). 

 Uma vez descritos analiticamente os resultados, em termos percentuais, da distribuição 

das construções de imperativo supletivo e verdadeiro relacionados às variáveis independentes 

linguísticas, passamos à descrição dos resultados em relação às variáveis independentes 

extralinguísticas tempo (3.2.1), gênero e faixa etária dos missivistas (3.2.2), subgêneros das 

missivas pessoais (3.2.3) e relações sociais travadas entre os missivistas (3.2.4), 

respectivamente. 

 

3.2 As construções imperativas de 2SG nas cartas cariocas: as variáveis independentes 

extralinguísticas. 

 Nesta pesquisa, em análise estão cinco variáveis extralinguísticas a fim de testarmos a 

influência de fatores externos (o tempo, o gênero e a faixa etária dos missivistas, o subgênero 

das cartas e os tipos de relações sociais entre os missivistas) na expressão variável das 

construções de imperativo de 2SG. 

 

3.2.1 O tempo  

 Partindo para a análise dos períodos de escritura das cartas pessoais em análise, 

apresentamos, através do gráfico 03, as setecentos e trinta e duas (732) ocorrências 

distribuídas entre os dados de imperativo verdadeiro e de imperativo supletivo de 2SG em 

relação ao eixo do tempo (1860 e 1989). 
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Gráfico 03: Distribuição dos dados de imperativo verdadeiro e de imperativo supletivo nas cartas cariocas 

(séculos XIX e XX). 

 

 No gráfico 03, a alternância entre as formas indicativas (imperativo verdadeiro) e 

subjuntivas (imperativo supletivo) mostra-se intensa nas construções imperativas de 2SG já 

em sincronias passadas do PB. Conseguimos interpretar quatro fases de manifestação do 

fenômeno linguístico variável em relação à expressão do imperativo verdadeiro e do 

imperativo supletivo nas cartas cariocas (séculos XIX e XX) analisadas. 

 Na fase I, entre 1860 e 1879, verificamos a preferência por formas subjuntivas (100% 

entre 1860-1869, e 57% entre 1880-1889), ainda que em alternância com as formas de 

indicativo (43% entre 1880-1889). Na fase II, observamos uma mudança de comportamento 

das construções imperativas de 2SG, visto que, no período de 1880 a 1909, há uma intensa 

dinâmica de variação entre o imperativo supletivo (subjuntivo) e o verdadeiro (indicativo) em 

favor do imperativo verdadeiro: 62%, entre 1880-89, 78%, entre 1890-99 e 56%, entre 1900-

09. Já na fase III, novamente se encaminha uma inversão de comportamento, já que o 

imperativo supletivo, depois de uma intensa fase de alternância entre as formas do indicativo 

(47% entre 1910 e 1929) e as do subjuntivo (53% entre 1910 e 1929), passa a suplantar o 

imperativo verdadeiro principalmente a partir de 1930, em 67% dos dados. Na sequência, 
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observamos que as construções de imperativo supletivo mostram-se em ascendência plena 

passando de 83%, em 1940, ao seu uso categórico, a partir de 1950 até 1989 nas cartas 

cariocas analisadas como também observado por Rumeu (2016) a partir de 1920. 

 Esses resultados para os níveis de variação entre o imperativo verdadeiro e o supletivo 

trazem à cena o comportamento linguístico de escreventes cultos cariocas em distintas 

relações sociais (amorosas, amizade e familiares). Nesse sentido, já é possível visualizarmos 

que a inserção do você no sistema pronominal do PB parece ter repercutido também nas 

construções imperativas não só em virtude do fato de que prevalecem, em contexto do você-

suj., as estruturas de imperativo supletivo (paradigma de você), mas também em relação ao 

levantamento de registros das formas verbais imperativas associadas ao indicativo vinculadas 

ao você-sujeito como uma espécie de prenúncio do imperativo abrasileirado (“Vem pra Caixa 

você também!”) já em sincronias passadas também, cf. discutido por Rumeu (2016). 

 

3.2.2 As construções imperativas de 2SG em relação ao gênero e à faixa etária dos 

missivistas 

 Considerando que as formas pronominais variantes dos paradigmas de tu e você podem 

atuar nos contextos das construções de imperativo verdadeiro e supletivo de 2SG, os 

missivistas empregariam as formas imperativas dos dois paradigmas em alternância (tu/você) 

ou se manteriam uniformes em relação aos respectivos paradigmas de tu (imperativo 

verdadeiro) e de você (imperativo supletivo)? E quais seriam as escolhas dos missivistas pelas 

construções imperativas de 2SG em relação ao seu gênero (sexo) e à faixa etária? 

Acompanhariam ou não acompanhariam, nas construções imperativas, os mesmos paradigmas 

assumidos em função nominativa com os pronomes tu e você? Com o intuito de contribuir 

para o esclarecimento dessas questões, correlacionamos os pronomes usados na função 

nominativa (não-imperativa) aos contextos das construções de imperativo verdadeiro 

(indicativo) e supletivo (subjuntivo) que se mostraram produtivos na escrita carioca em 

relação ao gênero e à faixa etária (tabela 12) dos missivistas. 
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CONSTRUÇÕES IMPERATIVAS DE 2SG 

SUJEITO NAS 

CARTAS 

CONSTRUÇÕES 

IMPERATIVAS 

GÊNERO DOS MISSIVISTAS 

HOMENS MULHERES TOTAL 

C
A

R
T

A
S

  

D
E

 T
U

- 
S

U
J.

 INDICATIVO 88/125 (70%) 73/104 (69%) 161/230 

(70%) 

 

230/731 

(32%) 
SUBJUNTIVO 37/125 (30%) 32/104 (31%) 69/230 

(30%) 

C
A

R
T

A
S

  

D
E

 V
O

C
Ê

-S
U

J.
 INDICATIVO 30/177 (17%) 14/133 (11%) 44/310 

(14%) 

 

310/731 

(42%) 
SUBJUNTIVO 147/177 (83%) 119/133 (89%) 266/310 

(86%) 

C
A

R
T

A
S

 

M
IS

T
A

S
 

(T
U

/V
C

) 

INDICATIVO 29/60 (48%) 56/131(43%) 85/191 

(45%) 

 

191/73118 

(26%) 
SUBJUNTIVO 31/60 (52%) 75/131 (57%) 106/191 

(55%) 

Tabela 12: A alternância entre o imperativo verdadeiro e o imperativo supletivo entre os homens e mulheres nas 

cartas de tu-sujeito, cartas de você-sujeito e nas cartas mistas (tu/você). 

 

 Ainda que tenhamos claro o fato de que lidamos com amostras pouco equilibradas em 

relação ao número de informantes dos gêneros masculino e feminino distribuídos também no 

que se refere às suas respectivas faixas etárias (jovens, adultos e idosos), efeito dos limites 

naturais de estudos com corpora históricos na perspectiva da sociolinguística histórica, 

passamos à análise dos dados das construções imperativas de 2SG em relação ao gênero e à 

faixa etária dos missivistas (tabela 12). 

 Os homens e as mulheres cariocas acompanharam, nas construções imperativas, os 

demais pronomes usados na referência ao sujeito de 2SG. Isso quer dizer que, nas cartas de 

tu-sujeito, a opção é pelas formas verbais de indicativo, ou seja, imperativo verdadeiro 

(88/125, 70%), ao passo que, nas cartas de você-sujeito, a preferência já é pelas formas 

verbais do subjuntivo (paradigma de você), ou seja, imperativo supletivo (147/177, 83%). Nas 

cartas mistas, mostram-se em acirrada alternância as formas de imperativo verdadeiro (48% 

(H), 43% (M)) e supletivo (52% (H), 57% (M)). Acrescente-se a isso o fato de as mulheres 

terem evidenciado, nas cartas mistas (tu/você-suj.), um maior número de construções de 

imperativo verdadeiro (paradigma de tu) ‒ 56/131, 43% ‒ do que os homens (29/60, 48%), 

evidenciando assim alguns registros do imperativo abrasileirado já em sincronias passadas do 

PB na escrita de mulheres que se comportam inovadoramente (LABOV, 1990) em relação a 

                                                                 
18 Trata-se de um universo de setecentos e trinta e um (731) dados com a exclusão de único dado da carta da 

forma nominal de tratamento. 
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um fenômeno linguístico sobre o qual não recai rechaço social algum. Em (278), 

exemplificamos evidências de imperativo verdadeiro em cartas mistas produzidas por mulher 

e homem, respectivamente. 

(278) a. “[...] Você mandou as lembranças de Zelia para Maria Auxiliadora e todas as Madres lá da Argentina? 

 [...] Recebestes carta de José Luis sobre teus negocios? [...] Péde na Santa Missa sempre por mim, pelas 

 minhas mais caras intenções. [...]” (MTJBP. RJ, 29.03.1920.) 

 b. “[...] Copiei e resumi varios trechos da que você escreveu e ajuntei varios factos que presenciara. [...] 

 Não tenhas cuidados a esse respeito. [...] Meu irmão querido, continua a pedir a Nosso Senhor por mim 

 na santa Missa, e recebe o mais terno abraço de teu irmão [...]” (FPCAM. Bélgica, 28.03.1923.) 

 

 Além disso, observamos, nas cartas de você-sujeito, também mais algumas poucas 

evidências históricas do imperativo abrasileirado principalmente, nas cartas dos homens 

(30/177, 17%), mas também nas cartas das mulheres (14/133, 11%), cf. está exemplificado 

em (279) e ilustrado nas imagens 06 e 07. 

(279) a. “Murilo: Você faça aí pelo Pinto, Ezio Pinto Monetiro, de quem tanto te falei, o que ele precisar. Ele te 

 explicará tudo. Como naturalmente ele vai precisar de saber sempre noticias da sua filhinha que vai ficar 

 aí, você combina com ele esse negocio do telefone da Folha de Minas [...]” (MR. RJ, 09.10.1941, 

 informante do gênero masculino.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 06: Carta de MR. RJ, 09.10.1941. 

 b. “[...] Reze bastante, a Deos nada é impossivel [...] Que contente fiquei de Você estar em Friburgo e 

 Jane ahi no Rio: escrevi- a Amalia a pouco tempo. [...] Quando poder me mande um terço, que seja forte. 

 [...] Sempre que poder me escreva. [...] Recebe o  coraçãoaffectuoso e um terno osculo desta [...]” 

 (MLPCAM. PE, Tamarineira, 28.01.1933, informante do gênero feminino.) 

 

 

[...] 
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Imagem 07: Carta de MLPCAM. PE, Tamarineira, 28.01.1933. 

 

 De um modo geral, ao compararmos os resultados percentuais distribuídos pela 

produção escrita de homens e mulheres às médias gerais de produtividade das construções de 

imperativo verdadeiro e supletivo especificamente nos contextos de sujeito de 2SG (tu, você, 

tu/você), constatamos comportamentos distintos. Enquanto as mulheres parecem mais 

propícias ao imperativo supletivo nas cartas de você-sujeito (89% > 42%) e nas cartas mistas 

(57% > 26%), os homens, por outro lado, parecem preferir o imperativo verdadeiro nas cartas 

de tu-sujeito (70% > 32%). 

 Passamos à correlação entre as construções de imperativo verdadeiro e supletivo e os 

contextos de sujeito distribuídos pelas faixas etárias dos missivistas. Nesse caso, o intuito é 

verificarmos se entre os mais jovens já resgataríamos indícios do imperativo abrasileirado, 

configurando assim a expressão de uma mudança linguística em progresso, cf. observado por 

Rumeu (2016). 
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CONSTRUÇÕES IMPERATIVAS DE 2SG 

SUJEITO NAS 

CARTAS 

CONSTRUÇÕES 

IMPERATIVAS 

FAIXAS ETÁRIAS DOS MISSIVISTAS 

JOVENS ADULTOS IDOSOS TOTAL 

C
A

R
T

A
S

  

D
E

 T
U

- 
S

U
J.

 

INDICATIVO 12/25 

(48%) 

115/162 

(71%) 

34/43 

(79%) 

161/230 

(70%) 

230/723 

(32%) 

SUBJUNTIVO 13/25 

(52%) 

47/162 

(29%) 

09/43 

(21%) 

69/230 

(30%) 

C
A

R
T

A
S

  

D
E

 V
O

C
Ê

-S
U

J.
 INDICATIVO 30/102 

(29%) 

11/163 

(07%) 

02/38 

(05%) 

43/303 

(14%) 

303/723 

(42%) 

SUBJUNTIVO 72/102 

(71%) 

152/163 

(93%) 

36/38 

(95%) 

260/303 

(86%) 

C
A

R
T

A
S

 

M
IS

T
A

S
 (

T
U

/V
C

) INDICATIVO 14/33 

(42%) 

28/96 

(29%) 

42/61 

(69%) 

84/190 

(44%) 

190/72319 

(26%) 

SUBJUNTIVO 19/33 

(58%) 

68/96 

(71%) 

19/61 

(31%) 

106/190 
(56%) 

Tabela 13: A alternância entre o imperativo verdadeiro e o imperativo supletivo entre os jovens, adultos e id osos 

nas cartas de tu-sujeito, cartas de você-sujeito e nas cartas mistas (tu/você). 

 

 No que se refere à distribuição dos dados de imperativo de 2SG pelas faixas etárias dos 

missivistas, é possível apontarmos algumas evidências de inovadorismo, apesar de 

resguardados os limites das nossas generalizações, tendo em vista o desequilíbrio das 

amostras de produção escrita de jovens, adultos e idosos. Ainda que, nas cartas de tu-suj., a 

preferência tenha sido pelas construções de imperativo verdadeiro (tu), observamos que, por 

outro lado, os jovens evidenciam um nível maior de variação entre o imperativo verdadeiro 

(tu) e o imperativo supletivo (você), cf. ilustramos em (280). 

 

(280) a. “[...] De vês que veiu a autorização para o  Doutor Torquato, deves descansar bem ai, divertir-te e 

 engordar. Com certesa, a Aurélia deve estar de acordo. Ela é muito gentil e muito tua amiga. [...] Escreve-

 me logo. (JAL. BH, 09.02.1945.) 

 b. “[...] se você o visse agora não o conheceria talvez; está com a cabeça branca e tão acab ado com os 

 trabalhos da Fazenda que faz pena. [...] Quando estiver junto ao Sacrario diga uma palavrinha por mim e 

 eu farei o mesmo.” (MAPCAM. RJ, 01.08.1909.) 

 

                                                                 
19 Temos em análise setecentos e vinte três (723) dados de construções imperativas com a exclusão de nove 

dados cujos dados biográficos não foram completamente levantados, ainda que se tenha constatado se tratar de 

um missivista carioca. 
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 Nas cartas de você-sujeito exclusivo, constatamos ainda, apesar da preferência pelo 

imperativo supletivo (você), evidências do imperativo verdadeiro (tu), em contexto de você-

sujeito, produzidas pelos jovens, o que já parece nos fornecer indícios do processo de 

implementação do imperativo abrasileirado, cf. discutido por Rumeu (2016), Scherre (2007). 

Paredes Silva et alii (2000). Em (281), apresentamos alguns dados de imperativo abrasileirado 

produzidos por jovens cariocas (imagem 08). Nas cartas mistas (tu/você-suj.), detectamos, por 

outro lado, um maior número evidências do imperativo abrasileirado (42/61, 69%) nas cartas 

de missivistas idosos, cf. ilustramos em (282) e reproduzidos em fac-símile na imagem 09. 

(281) “[...] E como vae o querido amigo Senhor Doutor Aristides José da Gama Vieira Machado? Quando é que 

vae se casar? Diz-lhe que eu recebi os dois bilhetes que elle me mandou [...] mas tambem você não será capaz de 

me escrever uma carta tão grande como esta. [...] Eu te peço que dês muitas lembranças minhas á Titia Mimi e 

Titia Miná. [...]” (JPCAM. Paris, 15.10.1905, informante com 24 anos.) 

 

 

 

 

 

 

(...) 

 

 

Imagem 08: Carta de JPCAM. Paris, 15.10.1905. 

(282) “[...] por ahi Você vê minha amizade por meu irmão. Recebe lembranças de Don Oreste Dona Agusta e do 

pobre quin tero Don Juan. Quando visite o tumulo de nossa santa mãe não te esqueç as de pedir pelas minhas 

intenções. [...]” (MRPCAM. La plata, 01.02.1948, informante com 70 anos.) 

 

 

 

 

 

Imagem 09: Carta de MRPCAM. La plata, 01.02.1948. 
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 Ao cotejarmos os índices percentuais de imperativo verdadeiro e supletivo distribuídos 

pelos contextos de sujeito de 2SG e as faixas etárias é possível, em termos de médias gerais, 

alcançarmos as seguintes generalizações: 

(I) Nas cartas de tu-sujeito, os jovens parecem mais afeitos, às construções de imperativo 

supletivo, em 52% dos dados (> 32%), ao passo que os idosos e adultos parecem preferir as 

construções de imperativo verdadeiro, em 79% e 71% (> 32%), respectivamente. 

(II) Nas cartas de você-sujeito, os idosos, em 95% dos dados (> 42%), adultos, em 93 % dos 

dados (> 42%) e, em 71% dos dados (>42%), os jovens parecem preferir, respectivamente, as 

construções de imperativo supletivo. 

(III) Nas cartas mistas (tu/você-sujeito), os adultos (em 71% dos dados  > 26%) e os jovens 

(em 58% dos dados > 26%) parecem mais propensos às construções de imperativo supletivo, 

ao passo que os idosos parecem preferir as construções de imperativo verdadeiro (em 69% 

dos dados > 26%). 

 Em síntese, ainda que tenhamos constatado a prevalência do imperativo supletivo (você) 

principalmente nas cartas de você-sujeito e de alternância tu/você, pareceram-nos sintomáticas 

as evidências (pistas) de imperativo abrasileirado entre os jovens e entre os idosos. Se, por um 

lado, os jovens parecem atenuadamente prenunciar o processo de implementação do 

imperativo abrasileirado entre os séculos XIX e XX, os idosos, por outro lado, ao preferirem 

as construções de imperativo verdadeiro, em contexto de alternância tu/você-sujeito, parecem 

movidos por tais usos linguísticos cuja vinculação à expressão da norma-padrão é bem menor. 

 

3.2.3 As construções imperativas de 2SG em relação aos subgêneros das cartas pessoais: 

amizade, amorosas, familiares. 

 Esta dissertação está embasada na análise de amostras de missivas cariocas organizadas 

em relação aos seguintes subgêneros de missivas pessoais: cartas de amizade, cartas 

amorosas e cartas familiares. Na sequência, passamos à distribuição das estruturas 

imperativas de 2SG correlacionadas aos contextos de sujeito de 2SG e aos subgêneros das 

missivas (amizade, amorosas e familiares). A hipótese é a de que as cartas amorosas e as 

familiares cariocas representassem contextos de prevalência das construções imperativas com 

formas de indicativo (paradigma de tu) e de subjuntivo (paradigma de você), respectivamente, 

considerando os resultados de Pereira (2012, p. 68, 134) no que se refere à referência ao 

sujeito de 2SG nas cartas da família Penna. 
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CONSTRUÇÕES IMPERATIVAS DE 2SG 

 

SUJEITO 

NAS CARTAS 

 

CONSTRUÇÕES 

IMPERATIVAS 

SUBGÊNEROS DAS CARTAS PESSOAIS CARIOCAS 

AMIZADE 

(47 CARTAS) 

AMOROSA 

(14 CARTAS) 

FAMILIAR 

(165 CARTAS) 

TOTAL 

(226 CARTAS) 

CARTAS 

DE TU-SUJ. 

INDICATIVO - - 161/230 (70%) 161/230 

(70%) 

 

230/731 

(31%) SUBJUNTIVO - - 69/230 (30%) 69/230 

(30%) 

CARTAS 

DE VOCÊ-SUJ. 

INDICATIVO 06/125 (05%) 15/33 (45%) 23/152 (15%) 44/310 

(14%) 

 

310/731 

(43%) SUBJUNTIVO 119/125 (95%) 18/33 (55%) 129/152 (85%) 266/310 

(86%) 

CARTAS 

MISTAS 

(TU/VC) 

INDICATIVO - 03/05 (60%) 82/186 (44%) 85/191 

(45%) 

 

191/731 

(26%) SUBJUNTIVO - 02/05 (40%) 104/186 (56%) 106/191 

(55%)  

 

TOTAL 

Ind: 05/125 

(04%) 

Ind: 18/38 

(47%) 

Ind: 266/568 

(47%) 

 

731/73120 (100%) 

Sub:120/125 

(96%) 

Sub: 20/38 

(53%)  

Sub: 302/568 

(53%)  

Tabela 14: As construções imperativas de 2SG em relação aos subgêneros das missivas pessoais (amizade, 

amorosas e familiares). 

 

 Ao cotejarmos os contextos de uso do imperativo verdadeiro e do imperativo supletivo 

pelos subgêneros das cartas (amizade, amorosa, familiar), assumimos, mais uma vez, a média 

geral de produtividade de tais tipos de construções imperativas nesses subgêneros textuais em 

relação ao sujeito de 2SG (cartas de tu-suj., cartas de você-suj., cartas de tu/você-suj.) como 

índice de cotejo. De um modo geral, constatamos que as cartas de amizade mostram-se como 

contextos exclusivo de você-sujeito, ou seja, para esse subgênero textual não verificamos 

ocorrências de tu-sujeito e de alternância tu/você. Ainda em relação ao contexto de você-

sujeito observamos a prevalência das construções de imperativo supletivo em 95% dos dados 

das cartas de amizade (> 43%), em 85% dos dados das cartas familiares (> 43%) e em 55% 

dos dados das cartas amorosas (> 43%). Nas cartas mistas, observamos a predominância do 

imperativo verdadeiro, em 60% dos dados das cartas amorosas (> 26%), enquanto as 

construções de imperativo supletivo mostram-se profícuas, em 56% dos dados das cartas 

familiares (> 26%). Por outro lado, as cartas de tu-sujeito mostram-se categoricamente 

produtivas nas missivas familiares. Nesse contexto das relações familiares, verificamos a 

                                                                 
20 Desconsideramos uma ocorrência proveniente de uma carta de uma forma nominal de tratamento, o que nos 

levou ao total de 731 ocorrências. 
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prevalência do imperativo verdadeiro (70%) em detrimento do imperativo supletivo (30%). 

Em síntese, constatamos a ausência de tu-sujeito nas cartas de amizade e amorosas. Em outras 

palavras, as cartas de tu-sujeito somente expõem as construções imperativas nas missivas 

familiares, assim como as cartas de amizade somente evidenciam ocorrências de construções 

imperativas em contexto de você-sujeito. Por outro lado, nas cartas familiares, evidenciamos 

as construções imperativas distribuídas pelas cartas de você-sujeito, de tu-sujeito e mistas 

(tu/você-sujeito). Isso posto, é possível entrevermos uma espécie de gradação entre níveis de 

expressão do vernáculo através dos quais se observa o contato familiar como o que se 

mostrou mais vernacular, já que nesse subgênero de carta se distribuem dados de imperativo 

verdadeiro e supletivo nos contextos de tu-sujeito, de você-sujeito e de alternância tu/você-

sujeito. Na sequência, observamos que através das cartas amorosas houve distribuíram-se as 

ocorrências de construções de imperativo verdadeiro e supletivo através dos contextos de 

você-sujeito e de variação tu/você-sujeito, o que parece evidenciar esse subgênero de missiva 

como um contexto intermediário em relação à expressão do vernáculo. As cartas de amizade, 

por outro lado, parecem figurar como contextos menos vernaculares, tendo em vista o fato de 

que as construções de imperativo verdadeiro e supletivo distribuem-se tão somente nas 

missivas de você-sujeito. 

 Nas cartas familiares de tu-sujeito, observamos que a opção assumida pelos missivistas 

em função nominativa foi acompanhada através da prevalência das construções de imperativo 

verdadeiro (paradigma de tu), em 70% dos dados (161/230). Por outro lado, levantamos, em 

30% dos dados (69/230), evidências do imperativo supletivo no contexto de tu-sujeito. 

Interessante observarmos exemplos de imperativo supletivo em contexto de tu-sujeito 

exclusivo, cf. (283), bem como evidenciamos uma outra interessante ocorrência de imperativo 

supletivo em contexto de tu-sujeito (pleno) como evidência da reorganização do sistema 

pronominal do PB, cf. já discutido por Rumeu (2012). A exposição do fac-símile permite 

verificarmos se houve ou não a correta interpretação do código escrito em sincronias passadas 

(imagem 10). 

 

(283) “[...] Meu consolo é resar por ella, e chorar. Espero que me escrevas contando tudo que lhe diz respeito, 

pôde fazer os Votos. Que doença foi? Já te imaginarás todo meu soffrimento! Agora seja tu o laso de união entre 

todos, porem com prudencia, sobretudo com ás Dorothéas. [...]” (MRPCAM. Montevidéu, 11.09.1919.) 
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Imagem 10: Carta de MRPCAM. Montevidéu, 11.09.1919. 

 Nas cartas de você-sujeito exclusivo, observamos a prevalência do imperativo supletivo 

nas cartas de amizade, amorosas e familiares, evidenciando que a opção nominativa é 

perseguida pelos missivistas cariocas, ao também prefirirem as construções de imperativo 

supletivo (paradigma de você). Ainda que estejamos conscientes de que as amostras de 

missivas pessoais cariocas não estejam equilibradas em relação aos subgêneros das missivas 

pessoais, o fato de já evidenciarmos dados do imperativo verdadeiro em contexto de você-

sujeito, em 14% dos dados (44/310) distribuídos pelas cartas amorosas (15/33, 45%), 

familiares (23/152, 15%) e amizade (06/125, 05%), repectivamente, parece-nos reflexos da 

expressão brasileira do PB já em sincronias passadas. Ilustramos, de (284) a (286), tais 

evidências do imperativo abrasileirado em dados históricos do PB. 

(284) “[...] Você me escreve para Júlio Tavares, pseudônimo, aos cuidados de O.W, rua Vitória 234, Salvador 

Bahia. [...] Escrevo apressado é a terceira carta que em cinco dias te escrevo daqui de Belo Horizonte. Você 

recebeu alguma carta da viagem que mandei do trem? [...] Tenho vontade de saber se recebeste uma carta minha 

da Bahia, na segunda quinzena de outubro. [...]” (CL. BH, 15.08.1937, Carta de esposo para a esposa.) 

 

(285) “[...] Ha tanto tempo não tenho as suas noticias...  Escreve-me sim? [...] Essa nota Você achará graça [...]” 

(MLPCAM. PE, 11.07.1920, Carta entre irmãs.) 

 

(286) “[...] Para evitar remessa dupla, estou te enviando tambem uma lista de uma porção de gente a qual você 

deve enviar daí com dedicatoria. [...] Para o Gulhermino você repara que eu mandei na lista manuscrita. [...]” 

(MR. RJ, 26.10.1947, Carta entre amigos.) 

 

 As evidências das construções imperativas de 2SG em cartas mistas (tu/você) se 

mostram entre as cartas familiares (186 oco) e amorosas (05 oco). Nas cartas familiares, 

prevalecem as construções de imperativo supletivo, em 56% dos dados (104 oco), ainda que 

em acirrada concorrência com as estruturas de imperativo verdadeiro, em 44% dos dados (82 
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oco). Por outro lado, nas cartas amorosas, dentre as cinco estruturas imperativas, três delas se 

mostram como imperativo verdadeiro (287) e, em duas delas, como expressão do imperativo 

supletivo. Interessante observarmos as três únicas ocorrências do imperativo verdadeiro em 

contexto de você-sujeito como uma evidência do imperativo abrasileirado já que, em tais 

cartas, o você concorre com o tu em função nominativa. 

Ocorrências de imperativo abrasileirado em cartas amorosas:  

(287) a. “[...] Poucas criaturas serão tão dignas de serem amadas quanto você, minha gatinha do meu coração. 

 Ainda não se maculou nos teus sentimentos essa espontaneidade que é o melhor dom que a vida te deu. 

 Conserva-a, e junta a ele um pouco mais de confiança nas tuas forças. [...]” (CL. 25.06.1937 Carta de 

 esposo para a esposa.) 

 b. “[...] Veja se pode ir ao Rio. [...] Espero, querida, e confia em nós. Em ti, que és dona do mundo, pela 

 sua mocidade invencível, em mim, que sou uma coisa tua, um amigo, um companheiro, um homem que 

 precisa do teu amor.” (CL. 25.06.1937, Carta de esposo para a esposa.) 

 

 Ainda que, de um modo geral, tenhamos constatado a prevalência das construções de 

imperativo supletivo (em 60% dos dados, 442 oco), observamos que, nas cartas amorosas, as 

construções de imperativo verdadeiro (tu) mostram-se em intensa concorrência com as 

construções de imperativo supletivo (você), infirmando a hipótese de que as cartas amorosas 

se mostrassem como contextos promissores do paradigma de tu. Por outro lado, confirmamos 

a hipótese de que as cartas familiares prevalecem nos contextos de subjuntivo (você). 

 

3.2.4 As construções imperativas de 2SG e as relações interpessoais 

 Considerando o intuito principal de observarmos se os tipos de relações sociais 

influenciariam ou não a escolha dos missivistas cariocas pelas construções imperativas de tu 

(imperativo verdadeiro) ou de você (imperativo supletivo), pretende-se verificar, através da 

sistematização dos resultados expostos na tabela 1521, se a produção escrita entre casais 

(relações amorosas) levaria a preferência pelas construções de imperativo veradeiro (tu) como 

observado por Silva (2012) e Pereira (2012) em relação às formas tu e você em função 

nominativa. 

                                                                 
21 Tabela 15: As construções imperativas de 2SG e as relações sociais. 
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AS CONSTRUÇÕES IMPERATIVAS DE 2SG E AS RELAÇÕES SOCIAIS 

RELAÇÕES SOCIAIS CONSTRUÇÕES 

IMPERATIVAS 

CARTAS DE   

TU-SUJ. 
CARTAS DE 

VOCÊ-SUJ. 
CARTAS 

M ISTAS 

(TU/VOCÊ) 

 

TOTAL 

R
E

L
A

Ç
Õ

E
S

 F
A

M
IL

IA
R

E
S
 

PAI-FILHO INDICATIVO 

 

SUBJUNTIVO 

36/46 (78%) 

 

10/46 (26%) 

09/11 (82%) 

 

02/11 (18%) 

031/02 (50%) 

 

01/02 (50%) 

46/59 

(78%) 

13/59 

(22%) 

59/731 

(08%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

564/731 

(77%) 

M ÃE-

FILHO 

INDICATIVO 

 

SUBJUNTIVO 

01/02 (50%) 

 

01/02 (50%) 

- 

 

- 

31/34 (91%) 

 

03/34 (09%) 

32/36 

(89%) 

04/36 

(11%) 

36/731 

(05%) 

AVÔ-

NETO 

INDICATIVO 

 

SUBJUNTIVO 

04/05 (80%) 

 

01/05 (20%) 

- 

 

05/05 (100%) 

04/04 (100%) 

 

- 

08/14 

(57%) 

06/14 

(43%) 

14/731 

(1,9%) 

TIO (A)-

SOBRINHO 

(A) 

INDICATIVO 

 

SUBJUNTIVO 

02/02 (100%) 

 

- 

- 

 

- 

02/03 (67%) 

 

01/03 (33%) 

04/05 

(80%) 

01/05 

(20%) 

05/731 

(0,6%) 

IRMÃO-
IRMÃO 

INDICATIVO 

 

SUBJUNTIVO 

39/61 (64%) 

 

22/61 (36%) 

- 

 

10/10 (100%) 

13/30 (43%) 

 

17/30 (57%) 

52/101 
(51%) 

49/101 

(49%) 

101/731 
(14%) 

IRMÃO-

IRMÃ 

INDICATIVO 

 

SUBJUNTIVO 

09/13 (69%) 

 

04/13 (31%) 

- 

 

07/07 (100%) 

08/19 (42%) 

 

11/19 (58%) 

17/39 

(44%) 

22/39 

(56%) 

39/731 

(5,3%) 

IRMÃ-

IRMÃO 

INDICATIVO 

 

SUBJUNTIVO 

61/88 (69%) 

 

27/88 (31%) 

04/70 (06%) 

 

66/70 (94%) 

20/58 (34%) 

 

38/58 (66%) 

85/216 

(39%) 

131/216 

(61%) 

216/731 

(30%) 

IRMÃ-

IRMÃ 

INDICATIVO 

 

SUBJUNTIVO 

09/13 (69%) 

 

04/13 (31%) 

10/45 (22%) 

 

35/45 (78%) 

03/36 (08%) 

 

33/36 (92%) 

22/94 

(23%) 

72/94 

(77%) 

94/731 

(13%) 

R
E

L
A

Ç
Ã

O
 

A
M

O
R

O
S

A
 

 

M ARIDO-

MULHER 

INDICATIVO 

 

SUBJUNTIVO 

- 

 

- 

15/37 (41%) 

 

22/37 (59%) 

03/05 (60%) 

 

02/05 (40%) 

18/42 

(43%) 

24/42 

(57%) 

42/731 

(06%) 

42/731 

(06%) 

R
E

L
Ç

Õ
E

S
 D

E
 A

M
IZ

A
D

E
 

AMIGA-

AMIGO 

INDICATIVO 

SUBJUNTIVO 

- 

- 

- 

01/01 (100%) 

- 

- 

- 

01/01 

(100%) 

01/731 

(0,1%) 

 

 

 

 

 

 

125/731 
(17%) 

AMIGO-

AMIGO 

INDICATIVO 

 

SUBJUNTIVO 

- 

 

- 

05/106 (05%) 

 

101/106 (95%) 

- 

 

- 

05/106 

(05%) 

101/106 

(95%) 

106/731 

(14%) 

AMIGO-

AMIGA 

INDICATIVO 

SUBJUNTIVO 

- 

- 

- 

01/01 (100%) 

- 

- 

- 

01/01 

(100%) 

01/731 

(0,1%) 

AMIGA-

AMIGA 

INDICATIVO 

SUBJUNTIVO 

- 

- 

- 

17/17 (100%) 

- 

- 

- 

17/17 

(100%) 

17/731 

(02%) 

TOTAL 230/731 (31%) 310/731 (43%) 191/731 (26%) 731/731 (100%) 
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 Nas cartas familiares, observamos, de um modo geral, a prevalência do imperativo 

associado às formas subjuntivas. Voltaremos o foco especificamente, por outro lado, para as 

construções de imperativo verdadeiro (paradigma de tu) em contexto de você, tendo em vista 

também o fato de que um dos objetivos deste trabalho é o de levantar evidências do 

imperativo abrasileirado em sincronias passadas. Passemos a retomá-las sucintamente na 

tabela 16, visto que constatamos que, em todos os tipos de relações familiares (pai-filho, mãe-

filho, avô-neto, tio(a)-sobrinho(a), irmão-irmão, irmão-irmã, irmã-irmão, irmã-irmã), foi 

possível detectarmos evidências, em distintos níveis, do imperativo verdadeiro (tu) em 

contexto de você-sujeito, quer nas cartas de você-sujeito exclusivo, quer nas cartas de 

alternância tu/você (cartas mistas). 

 

 

RELAÇÕES FAMILIARES 

AS CONSTRUÇÕES IMPERATIVAS 

ASSOCIADAS AO INDICATIVO 

CARTAS DE VOCÊ-SUJ. CARTAS M ISTAS 

(TU/VOCÊ) 

PAI-FILHO 09/26 (35%) 01/79 (02%) 

M ÃE-FILHO - 31/79 (39%) 

AVÔ-NETO - 04/79 (05%) 

TIO (A)-SOBRINHO (A) - 02/79 (03%) 

IRMÃO-IRMÃO - 13/79 (16%) 

IRMÃO-IRMÃ - 08/79 (10%) 

IRMÃ-IRMÃO 04/26 (15%) 20/79 (25%) 

IRMÃ-IRMÃ 13/26 (50%) - 

TOTAL 26/105 (25%) 79/105 (75%) 

Tabela 16: As construções imperativas associadas ao indicativo nas cartas familiares. 

 As relações sociais que se sobressaíram na expressão do imperativo abrasileirado foram 

as interações entre mãe e filho (39%, 31/79), irmã e irmão (20/79, 25%) e entre irmãos (13/79, 

16%) nas cartas mistas. Nas cartas de você-sujeito exclusivo, as interações entre irmã e irmã 

(50%, 13/16) e pai e filho (35%, 09/26) mostraram-se como os contextos de maior 

produtividade do imperativo abrasileirado, ainda que tais evidências tenham se mostrado em 

tão somente em 25% dos dados (26 oco/105). De (288) a (290) ilustramos ocorrências do 

imperativo verdadeiro em cartas de você-sujeito exclusivo (imperativo abrasileirado) em 

interações que caracterizam as relações entre irmãs, entre pai e filho e entre irmã e irmão, 

respectivamente. 
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(288) [...] Penso escrever a elles todos os mezes, faz o mesmo minha querida Jane. [...] Minha Irmã, Você fica 

tão contente com as noticias da Conceição que vou escrever esta folha inteira. (MLPCAM. PE, 17.10.1920, 

Carta de irmã para irmã.) 

 

(289) [...] Pede aDeos minha Filha pela saude de teu Pae. [...] Desta vez como não foi remettida ou recem 

mandada por mim a caixinha de encomendas que tua Mãe mandou para festejar a Rozinha tem havido demora 

sendo provavel que a esta hora já Você tenha recebido.[...] (JPCF. RJ, 18.07.1879, Carta de pai para filha.) 

 

(290) “[...] Mano, se voce pudesse me arranjar um d’esse aparelho de ouvir melhor como Mámãe deu a Amalia 

[...] Com affectos abraça a irmã amiga e pede sua benção. [...]” (SP, 28.12.1926, Carta de irmã para irmão.) 

 

 Nas cartas amorosas, constatamos a prevalência de construções imperativas associadas 

ao indicativo (tu) principalmente nas cartas de você-sujeito exclusivo (15/37) mas também nas 

cartas mistas (03/05). Como em tal amostra de cartas amorosas trocadas entre um único casal 

não houve cartas de tu-sujeito, não podemos caracterizá-las como cartas marcadas pelo tu 

íntimo, cf. a discussão de Silva (2012) para o casal de namorados da década de 30 do século 

XX e para o casal da família Penna (2012) com missivas cariocas trocadas entre fins do 

século XIX e no decorrer do século XX. Por outro lado, nessa amostra de cartas amorosas 

(cariocas) foi possível não só verificarmos uma intensa variação entre as construções de 

imperativo verdadeiro (18/42, 43%) e supletivo (24/42, 57%), mas também constatarmos 

evidências do imperativo abrasileirado em cartas de você-sujeito exclusivo e em cartas 

mistas, cf. (291). 

(291) a. “[...] E nós? Nós estamos conversando, você já falou muito, agora é a minha vez... Não, nega, não é 

 possível. Escreve! [...]” (CL. 02.07.1937.) 

 b. “[...] Veja se você pode ir ao Rio. [...] Espero, querida, e confia em nós. Em ti, que és dona do mundo, 

 pela sua mocidade invencível, em mim, que sou uma coisa tua, um amigo, um companheiro, um homem 

 que precisa do teu amor. E sou o mesmo que você conheceu [...]” (CL. 25.06.1937.) 

 

 Nas cartas de amizade, as relações entre amigos e amigos foram responsáveis por tão 

somente cinco ocorrências do imperativo verdadeiro em cartas de você-sujeito (imperativo 

abrasileirado) como observamos de (292) a (297).   

(292) “[...] Como naturalmente ele vai precisar de saber sempre noticias da sua filhinha que vai ficar aí, você 

combina com ele esse negocio do telefone da Folha de Minas de noite [...]” (MR. 09.10.1941.) 
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(293) “[...] Para o Gulhermino você repara que eu mandei na lista manuscrita. [...]” (MR. RJ, 26.10.1947.) 

 

(294) “[...] Estou te vendo, talvez entusiasmado (perdoa essa pretensão) ... Você não merece premio, nem 

castigo. [...]” (CL. RJ, 03.07.1935.) 

 

(295) “[...] Me alegro que você espere com ingenuidade dois anos para satisfazer essa “expectativa”  para a qual 

você apela. [...] Não pense que vai construir em tereno estável. Lance alicerces profundos, drena o terreno, 

demore nos alicerces bastante [...]” (CL. RJ, 03.07.1935.) 

 

(296) “[...] Me lembro da legenda eleitoral com a qual o PC na região de Pernambuco foi às urnas. Era 

“trabalhador, ocupa o teu posto” você já ocupou o seu. [...] Não faças construções para rendimentos imediatos. E 

perdoa esta consideravel besteira. [...]” (CL. RJ, 03.07.1935.) 

 

SÍNTESE DO CAPÍTULO: 

 A expressão variável do imperativo de 2SG através da sua manifestação binária com as 

formas de indicativo e as formas de subjuntivo está correlacionada a variáveis independentes 

linguísticas e extralinguísticas. Para as variantes independentes linguísticas, sintetizamos os 

resultados das construções imperativas de 2SG em relação ao sujeito de 2SG, ao paralelismo 

fônico conjugado às conjugações verbais, ao paralelismo formal, aos tipos, posição e pessoa 

dos pronomes, à polaridade da estrutura imperativa, ao número de sílabas, aos tipos 

sintático-semânticos dos verbos e aos padrões sintáticos das orações. No que se refere às 

variantes independentes extralinguísticas, sumarizamos os principais resultados deste capítulo 

em relação aos períodos das cartas (tempo), ao gênero e à faixa etária dos missivistas, aos 

subgêneros das missivas pessoais e aos tipos de interações sociais. 

 As construções imperativas de 2SG se mostram preferencialmente associadas às formas 

de subjuntivo, em 60% dos dados (442/732), em oposição aos 40% dos dados (290/732) 

reservados ao indicativo em construções imperativas. De um modo geral, constatamos que a 

opção assumida na posição de sujeito é também acompanhada na construção imperativa. Isso 

quer dizer que enquanto, nas cartas de tu-suj., prevalecem as estruturas de imperativo 

associadas ao indicativo (161/230, 70%), nas cartas de você-suj., as construções imperativas 

se mostram preferencialmente associadas ao subjuntivo (266/310, 86%), confirmando assim a 

previsão de que os cariocas, também por serem cultos, preferissem as construções imperativas 

associadas ao subjuntivo, acompanhando, pois, o você em função nominativa, cf. Rumeu 

(2016). Também conseguimos vislumbrar evidências (mais acentuadas) do imperativo 
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abrasileirado em contexto de alternância tu/você-suj., ou seja, nas cartas mistas (85/191, 

45%), em conformidade aos resultados de Rumeu (2016). 

 No que se refere à distribuição das construções imperativas de 2SG em relação ao 

paralelismo fônico e aos tipos de conjugações verbais constatamos a prevalência dos verbos 

de 1a conjugação com vogais precedentes [+ aberta] em contextos de construções imperativas 

associadas ao subjuntivo (196/287, 68%), infirmando a hipótese inicial segundo a qual tal 

contexto favoreceria às construções de imperativo verdadeiro (indicativo). Os verbos 

irregulares com oposições mais marcada (faz/faça, vê/veja, sê/seja) e menos marcada (dá/dê, 

vai/vá, sai/saia) mostram-se preferencialmente em estruturas imperativas vinculadas ao 

subjuntivo (98/176, 56% e 30/42, 71%), confirmando assim parcialmente as expectativas em 

relação ao estudo de Scherre (2004). No que se refere ao paralelismo formal, constatamos que 

as construções imperativas associadas ao subjuntivo mostram-se preferencialmente precedidas 

por formas do paradigma de você-suj., ao passo que as construções imperativas vinculadas ao 

indicativo são preferencialmente precedidas por formas do paradigma de tu-suj. nas cartas 

cariocas, sugerindo assim um panorama de simetria entre as construções de imperativo 

verdadeiro e de imperativo supletivo e os seus respectivos paradigmas formais de tu e você, 

respectivamente.  

 No que diz respeito ao tipo, posição e pessoa dos pronomes átonos nas construções 

imperativas, os resultados parecem continuar a repercutir as especificidades das cartas 

pessoais produzidas em essência por mãos cultas. De um modo geral, observamos que os 

clíticos se mostraram produtivos, em tão somente em 31% dos dados (227/732), e 

preferencialmente enclíticos nas construções imperativas de 2SG associadas ao subjuntivo. 

Constatamos não só a inexistência de uma sintaxe única na expressão do imperativo, como 

também constatado por Scherre et alii (2007, p. 17), mas também a prevalência dos contextos 

de ausência de pronomes, em 59% (252/730), e de presença de SNs, pronomes 

demonostrativos e pronomes preposicionados, em 54% (22/41) como os contextos mais 

produtivos na expressão do modo imperativo associados ao indicativo e ao subjuntivo, 

respectivamente. 

 Com relação à polaridade da estrutura, constatamos a prevalência das sentenças 

afirmativas, em 85% (621/732) para as quais as construções de imperativo supletivo também 

prevaleceram. Verificamos ainda uma maior produtividade das estruturas de imperativo 

supletivo em contexto de negação pré-verbal em 96% (94/98) confirmando os resultados de 

Scherre (2007), Cardoso (2004). 
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 Para o número de sílabas dos verbos das construções imperativas de 2SG, verificamos 

que os dissílabos (69%, 236/342) e os trissílabos (53%, 122/232) se mostram como contextos 

mais produtivos principalmente nas construções de imperativo supletivo. Por outro lado, as 

construções de imperativo verdadeiro prevalecem com verbos polissilábicos, em 53% (31/58), 

diferentemente dos resultados de Scherre et alii (2000). 

 O controle dos tipos sintático-semânticos dos verbos foi conduzido pelo intuito de 

verificarmos a frequência das construções imperativas, relacionando-as também aos tipos de 

verbos (type frequency, cf. BYBEE, 2005). De um modo geral, constatamos que os verbos 

ativos e relacionais (GARCIA, 2004) evidenciaram um intenso nível de alternância, em 51% 

(372/732) e 49% (360/732) dos dados, respectivamente, ainda que os ativos tenham 

prevalecido nas cartas cariocas. Dentre os verbos ativos, as construções de imperativo 

supletivo mostram-se mais produtivas com os seguintes tipos de verbos (type frequency): os 

tranferenciais (59%, 109/186) e os operativos (41%, 85/153). Para os verbos relacionais, as 

maiores frequências de uso foram alcançadas pelos verbos (type frequency) comunicativos 

(49%, 178/360) e afetivos (41%, 148/360). 

 Os tipos de padrões sintáticos confirmaram a descrição de Câmara Jr. (1979). A 

conjectura é a de que o valor ilocutório das construções imperativas se consolidem 

preferencialmente em estruturas sintáticas não-encaixadas. Nesse sentido, constatamos que as 

sentenças matrizes (56%, 414/732) e as isoladas/coordenadas (314/732, 43%) são 

responsáveis por 99% dos dados das cartas cariocas analisadas, o que parece mesmo 

evidenciar as estruturas não-encaixadas como as que especificam sintaticamente a expressão 

gramatical do imperativo no PB também em sincronias passadas. 

 Ao voltarmos o foco para o imperativo no decorrer do tempo, constatamos quatro fases 

delimitadas entre as décadas de 60 do século XIX e 80 do século XX (1860 e 1989) a 

apontarem para a expressão variável das construções imperativas de 2SG.  

 Em relação ao gênero e à faixa etária dos missivistas, trazemos duas constatações 

relevantes em relação ao imperativo abrasileirado. Ainda que o número de ocorrências não 

tenha sido alto, tão somente, em 43% dos dados (56/131) nas cartas mistas (tu/você-suj.), já é 

possível vislumbrarmos a preferência dos mulheres por tal traço específico do PB como uma 

evidência do seu inovadorismo linguístico (LABOV, 1990). Além disso, constatamos ainda 

terem os jovens sido os escreventes que mais fizeram uso, em 29% dos dados (30/102), do 

imperativo abrasileirado, o que parece apontar para um traço linguístico do PB (PAREDES 
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SILVA ET ALII 2000) cuja tendência é a de inserção no sistema linguístico, cf. Scherre 

(2007), e Rumeu (2016). 

 No que diz respeito aos subgêneros das missivas pessoais e aos tipos de interações 

sociais travadas entre os missivistas, apresentamos duas importantes generalizações, 

resguardadas as devidas ressalvas de um trabalho embasado em dados históricos que 

sobreviveram a ação do tempo, o que justifica o fato de as amostras de textos históricos não se 

mostrarem equanimemente distribuídas não só pelos subgêneros das missivas, mas também 

pelas relações sociais. A expressão do imperativo abrasileirado se deixou evidenciar com os 

maiores índices de produtividade nas cartas amorosas (45%, 15/33) e nas cartas familiares 

(15%, 23/152). As únicas cartas amorosas em análise neste trabalho contemplam as missivas 

trocadas na interação entre marido e mulher, ao passo que as cartas familiares evidenciam 

uma maior diversidade de interações: entre irmãs, entre pai e filho e entre irmã e irmão. 

 Passamos, no capítulo 4, à discussão dos resultados que se mostraram estatisticamente 

relevantes na análise multivariada. 
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4. AS CONSTRUÇÕES IMPERATIVAS DE 2SG: APRESENTAÇÃO DOS 

RESULTADOS ESTATISTICAMENTE RELEVANTES 

 Ao investigarmos os contextos estatisticamente relevantes à expressão do imperativo 

associado às formas de indicativo (tu) deparamo-nos não só (e principalmente) com o 

contexto de você-sujeito, mas também com outros contextos linguísticos e extralinguísticos 

deflagradores da implementação de tal regra variável a partir das construções imperativas 

associadas ao indicativo.  

 Considerando que, no capítulo 3, os resultados gerais das construções de imperativo 

verdadeiro (tu) e supletivo (você) em relação a cada um dos grupos de fatores estruturais e 

sociais já foram detalhadamente expostos, passamos à exposição descritivo-analítica dos 

contextos que se mostraram relevantes às construções de imperativo verdadeiro nas cartas 

cariocas oitocentistas e novecentistas. O valor de aplicação assumido para a rodada no 

processo de stepping up foi o indicativo associado às construções imperativas de 2SG. Essa 

escolha justifica-se pelo intuito de revelar evidências históricas do imperativo abrasileirado já 

em sincronias passadas do PB. A análise da regra variável consubstanciada nas construções de 

imperativo associadas ao indicativo (tu) ou associadas ao subjuntivo (você) tendo em vista as 

formas verbais no indicativo como variável dependente gerou a seleção22 de dos seis 

seguintes grupos de fatores na respectiva ordem de triagem do Pacote de Programas 

Goldvarb: (1) o sujeito pronominal de 2SG (tu, você, tu/você), (2) a polaridade da estrutura 

imperativa, (3) a relação social entre os missivistas, (4) os períodos das cartas, (5) o 

paralelismo fônico e (6) o número de sílabas do verbo da construção imperativa em sua forma 

infinitiva. O input da regra variável que tem o indicativo como valor de aplicação na rodada 

binomial em questão foi 0,365, correspondente a 40% dos dados, em 290 ocorrências, 

evidenciando assim a relativa produtividade das construções imperativas de 2SG acionadas a 

formas indicativas (tu) nas cartas cariocas. 

 

                                                                 
22 O input de seleção foi 0.050. 
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GRUPOS DE FATORES SELECIONADOS 

PELO PROGRAMA DE REGRA VARIÁVEL (VARB) 

1. O sujeito pronominal de 2SG (tu, você, tu/você); 

2. A polaridade da estrutura imperativa; 

3. A relação social entre os missivistas; 

4. Os períodos das cartas; 

5. O paralelismo fônico; 

6. O número de sílabas do verbo da construção imperativa em sua forma infinitiva. 

Quadro 09: Grupos de fatores selecionados pelo programa de regra variável (VARB
23). 

 

 Por outro lado, as variáveis que se mostrararam estatisticamente não-signficativas no 

processo stepping down são as seguintes: (1) os padrões sintáticos das construções 

(encaixadas ou não-encaixadas), (2) a faixa etária, (3) os tipos de verbos relacionais, (4) o 

gênero do missivista, (5) o tipo de oração encaixada (completivas, relativas, adverbiais), (6) o 

tipo de conjugação verbal, (7) o subgênero da carta, (8) os tipos de verbos ativos, (9) o 

paralelismo formal, (10) o tipo, a posição e a pessoa dos pronomes átonos. 

 Optamos por apresentar os resultados probabilísticos de cada um dos grupos de fatores 

selecionados no processo da rodada stepping up do Goldvarb, expondo inicialmente os 

resultados relacionados aos contextos estruturais e, na sequência, os resultados voltados para 

os contextos sociais. Considerando que já revelamos, no capítulo 3, a distribuição dos dados 

das construções imperativas em termos absolutos e percentuais, voltamos o foco, neste quarto 

capítulo, principalmente aos pesos relativos alcançados através da ponderação estatística 

computacional. 

 

                                                                 
23 Leia-se “Varb” por “Varbrul” através do Pacote de Programas aplicado ao ambiente Windows “GoldVarb”. 
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4.1 As construções imperativas de 2SG e os contextos estruturais: os condicionamentos 

da variação. 

 Nesta subseção do capítulo 4, apresentamos os contextos estruturais que se mostraram 

relevantes às construções imperativas tendo em vista as construções associadas ao indicativo 

como variável dependente. Assim sendo, passamos à discussão dos pesos relativos 

relacionados às seguintes variantes linguísticas: o sujeito de 2SG nas cartas pessoais, a 

polaridade da estrutura imperativa, o paralelismo fônico e o número de sílabas do verbo da 

construção imperativa. 

 

4.1.1 A função de sujeito pronominal nas construções imperativas de 2SG  

 A referência ao sujeito de 2SG mostra-se como a primeira categoria linguística mais 

importante para a expressão das construções imperativas relacionadas às formas verbais no 

indicativo, cf. resultados sistematizados na tabela 17. 

 

 

SUJEITOS PRONOMINAIS DE 2SG 

 

CONSTRUÇÕES IMPERATIVAS DE 2SG 

(INDICATIVO) 

OCORRÊNCIAS (%) PESOS RELATIVOS 

Cartas de tu-sujeito 161/230 (79%) 0.897 

Cartas de tu e você-sujeito 85/191 (45%) 0.464 

Cartas de você-sujeito 44/310 (14%) 0.180 

TOTAL 290/731 (40%) 

Tabela 17: O efeito da posição da função nominativa de 2SG (cartas de tu-suj., em cartas de você-suj. e em cartas 

de tu/você-suj.) sobre as construções de imperativo de 2SG construídas com formas de indicativo. 

 

 Em termos gerais, constatamos que as cartas de tu-sujeito exclusivo (primeiro grupo de 

fatores estruturais selecionados pelo Goldvarb) apresentam-se com o peso relativo de 0.897 

(79%) como um profícuo contexto para a implementação das construções imperativas 

vinculadas ao indicativo. Por outro lado, é possível também constatarmos, através dos índices 

percentual e probabilístico – 45% e 0.464 – que os contextos de variação tu e você na função 

de sujeito de 2SG parecem influenciar intermediariamente a aplicação da regra de expressão 

do imperativo associado ao indicativo. Interessante é o fato de o contexto de alternância 

tu/você-suj. (cartas mistas) ter se mostrado como um condicionamento que moderadamente 
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tende a impulsionar as construções imperativas associadas ao indicativo, evidenciando assim 

o imperativo abrasileirado já em sincronias passadas do PB. 

 

4.1.2 A polaridade das construções imperativas de 2SG 

 Na sequência, passamos à exposição dos resultados relacionados à polaridade da 

estrutura, segunda variável linguística significativa para a aplicação das construções de 

imperativo de 2SG vinculadas ao indicativo (tabela 18). 

 

 

POLARIDADE DA ESTRUTURA 

 

CONSTRUÇÕES IMPERATIVAS DE 2SG 

(INDICATIVO) 

OCORRÊNCIAS (%) PESOS RELATIVOS 

Sentença afirmativa 283/621 (46%) 0.671 

Contexto categórico (nunca, sempre, jamais) 04/13 (30%) 0.479 

Negação pré-verbal 03/98 (03%) 0.011 

TOTAL 290/732 (40%) 

Tabela 18: O efeito da polaridade da estrutura sobre as construções de imperativo de 2SG construídas com 

formas de indicativo. 

 

 De um modo geral, constatamos que as sentenças afirmativas com índices percentual e 

probabilístico de 46% e 0.671 se mostram como contextos favorecedores às construções de 

imperativo associadas ao indicativo, comprovando a hipótese de Scherre (2007, p. 207) em 

relação às sentenças afirmativas como propulsoras desse tipo de estrutura imperativa. 

Independentemente de a referência nominativa ser tu, você ou de alternância tu/você (mista) 

constatamos que as construções de imperativo verdadeiro são favorecidas pelo contexto de 

sentença afirmativa (0.671). Por outro lado, as construções de negação (0.011, 03%) parecem 

favorecer o imperativo supletivo nas cartas cariocas, como já era esperado na produção escrita 

de missivistas cultos, já que ao imperativo negativo prevemos a sua formação associada às 

formas subjuntivas como um reflexo da norma-padrão. 
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4.1.3 O paralelismo fônico nas construções imperativas de 2SG 

 A quinta variável linguística selecionada como relevante à expressão das construções 

imperativas de 2SG associadas ao indicativo foi o paralelismo fônico (tabela 19). 

 

 

PARALELISMO FÔNICO 

CONSTRUÇÕES IMPERATIVAS DE 2SG 

(INDICATIVO) 

OCORRÊNCIAS (%) PESOS RELATIVOS 

Paradigma especial – 2a e 3a conjugações – 

oposição menos marcada: (corre/corra; segue/siga; 

sobe/suba) 

67/126 (53%) 0.621 

Paradigma irregular (oposição mais marcada): 

diz/diga, vê/veja, sê/seja 

78/176 (44%) 0.575 

Paradigma regular menos marcado (1a conjugação 

com vogal precedente [+aberta]: fala/fale; 

olha/olhe; espera/espere.) 

91/287 (32%) 0.484 

Paradigma regular menos marcado (1a conjugação 

com vogal precedente [-aberta]: desculpa/desculpe, 

imagina/imagine, usa/use. 

36/83 (43%) 0.420 

Paradigma regular mais marcado – 2a e 3a 

conjugações: (come/coma; abre/abra) 

06/18 (33%) 0.244 

Paradigma irregular menos marcado - oposição 

menos marcada: dá/dê; vai/vá; sai/saia. 

12/42 (29%) 0.237 

TOTAL 290/732 (40%) 

Tabela 19: O efeito paralelismo fônico sobre as construções de imperativo de 2SG construídas com formas d e 

indicativo. 

 

 A expressão do imperativo verdadeiro nas cartas cariocas permite tecer a seguinte 

síntese:  

(I) Verbos de 2a e 3a conjugações com oposição menos marcada (paradigma especial) 

favorecem o imperativo na forma indicativa (0.621, 53%), cf. observado por Scherre (2004) 

especificamente em contexto discursivo de você nos diálogos da Turma da Mônica e também 

retomados por Sherre (2007) em relação aos condicionamentos da variação do imperativo no 

PB; 
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(II) Verbos de paradigma irregular cuja oposição é mais marcada (diz/diga, vê/veja, sê/seja) 

favorecem o imperativo com forma verbal indicativa (0.575, 44%); 

 

(III) Verbos da 1a conjugação com vogal precedente mais aberta [+aberta] (0.484, 32%) 

parecem assumir uma influência intermediária em relação ao favorecimento do imperativo de 

2SG associado ao indicativo, ao passo que os verbos da 1a conjugação com vogal precedente 

menos aberta [-aberta] (0.420, 43%) parecem inibir as construções imperativas associadas ao 

indicativo; 

 

(IV) Verbos regulares de 2a e 3a conjugações cujos paradigmas são mais marcados (0.244, 

33%) e verbos irregulares cuja oposição é menos marcada (0.237, 29%) desfavorecem 

fortemente as construções imperativas com o indicativo nas cartas cariocas analisadas. 

 

 Em termos gerais, constatamos que os resultados alcançados por Scherre (1998), (2004) 

e (2007) para a influência do paralelismo fônico nos diálogos escritos em contexto de você 

discursivo muito se distanciam dos resultados alcançados para as cartas cariocas, exceto no 

que se refere aos verbos de 2a e 3a conjugações do paradigma especial (oposição menos 

marcada) que, nos diálogos da Turma da Mônica, se mostraram em contexto discursivo de 

você como favorecedores ao imperativo com indicativo (0.621, 53%). 
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4.1.4 O número de sílabas do verbo (em sua forma não-finita) das construções 

imperativas de 2SG 

 A sexta variável linguística exposta pelo Goldvarb como relevante às construções 

imperativas associadas ao indicativo foi o número de sílabas do verbo em sua forma não-

finita, cf. resultados sistematizados na tabela 20. 

 

 

 

 

 

 

Tabela 20: O efeito número de sílabas do verbo em sua forma não-finita nas construções de imperativo de 2SG 

construídas com formas de indicativo. 

 

 Tendo em vista o número de sílabas do verbo em sua forma não-finita observamos que 

os verbos polissílabos (0.718, 53%) e trissílabos (0.609, 47%) mostram-se favorecedores do 

indicativo nas construções imperativas de 2SG das cartas cariocas. Por outro lado, os 

monossílabos (0.468, 43%) e os dissílabos (0.396, 31%) evidenciam efeitos intermediário e 

desfavorecedor, respectivamente. Tais resultados não encontram respaldo nas considerações 

de Scherre (2007) à exceção da força intermediária interpretada por Scherre et alii (2000, 

1339) para os verbos monossílabos extraídos de variados usos linguísticos. 

 Uma vez discutidos os resultados relacionados aos contextos linguísticos, passamos à 

análise das duas variáveis extralinguísticas favorecedoras das construções imperativas 

associadas ao indicativo nas cartas cariocas. 

 

 

NÚMERO DE SÍLABAS 

 

CONSTRUÇÕES IMPERATIVAS DE 2SG 

(INDICATIVO) 

OCORRÊNCIAS (%) PESOS RELATIVOS 

Polissílabo 31/58 (53/%) 0.718 

Trissílabo 110/232 (47%) 0.609 

Monossílabo 43/100 (43%) 0.468 

Dissílabo 106/342 (31%) 0.396 

TOTAL 290/732 (40%) 
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4.2 As construções imperativas de 2SG e os contextos sociais: as relações sociais e os 

períodos do tempo (séculos XIX e XX). 

 Nesta subseção do capítulo 4, passamos à discussão das construções imperativas 

distribuídas pelos tipos de relações sociais travadas entre os missivistas e pelos períodos de 

tempo das missivas. Trata-se de condicionamentos sociais selecionados pelo Goldvarb como 

relevantes à aplicação da regra variável em análise cujo valor de aplicação foi o indicativo nas 

construções imperativas e 2SG. As relações sociais e os períodos de tempo aos quais as cartas 

mostram-se vinculadas constituem a terceira e a quarta variáveis selecionadas pelo Goldvarb.  

 

 

 

RELAÇÕES SOCIAIS 

AS CONSTRUÇÕES IMPERATIVAS DE 2SG 

E AS RELAÇÕES SOCIAIS 

INDICATIVO 

OCORRÊNCIAS (%) PESOS RELATIVOS 

R
E

L
A

Ç
Õ

E
S

 F
A

M
IL

IA
R

E
S
 

AVÔ- NETO 08/14 (57%) 0.996 

PAI-FILHO 46/59 (78%) 0.987 

MÃE-FILHO 32/36 (89%) 0.973 

TIA-SOBRINHO 04/05 (80%) 0.636 

IRMÃO-IRMÃ 17/39 (44%) 0.413 

IRMÃ-IRMÃO 85/216 (39%) 0.355 

IRMÃO-IRMÃO 52/101 (51%) 0.262 

IRMÃ-IRMÃ 22/94 (23%) 0.241 

R
E

L
A

Ç
Ã

O
 

A
M

O
R

O
S

A
 

 

 

MARIDO-MULHER 

 

18/42 (43%) 

 

0.801 

R
E

L
Ç

Õ
E

S
 D

E
 

A
M

IZ
A

D
E

 

 

AMIGO-AMIGA 

 

06/106 (06%) 

 

0.172 

TOTAL 290/712 (40%) 

Tabela 21: O efeito das relações sociais para a aplicação das construções de imperativo de 2SG construídas 

associadas ao indicativo. 
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 De um modo geral, algumas das relações travadas no âmbito familiar (avô-neto, pai-

filho, mãe-filho e tio(a)-sobrinho(a)) e no âmbito amoroso (marido-mulher) parecem 

propícias às construções imperativas associadas ao indicativo (tu). Dentre as relações travadas 

entre os missivistas no âmbito familiar, aquelas que favoreceram as construções de imperativo 

verdadeiro foram as travadas entre avô-neto (0.996, 57%, 08/14), tio(a)-sobrinho(a) (0.636, 

80%, 04/05), ainda que nessas relações os dados brutos tenham sido baixíssimos, as 

interações entre pai-filho (0.987, 78%, 46/59) e mãe-filho (0.973, 89%, 32/36) mostraram-se 

como profícuos contextos para a expressão do imperativo verdadeiro (tu). Nas cartas 

amorosas trocadas entre marido e mulher (0.801, 43%), verificamos se tratar de um contexto 

discursivo propício às estruturas de imperativo verdadeiro (tu) nas missivas cariocas 

analisadas. Por outro lado, as missivas trocadas entre irmãos (irmão-irmã, irmã-irmão, irmão-

irmão e irmã-irmã) e entre amigo e amiga expõem baixíssimos índices probabilísticos de 

expressão do imperativo verdadeiro (tu), já que todos os seus pesos relativos em tais 

interações sociais são inferiores a 0,50, sugerindo assim que essas relações sociais 

especificamente (entre irmãos e entre amigo e amiga) tendam a se deixar conduzir pelas 

construções de imperativo supletivo nas missivas cariocas em análise. 

 Passamos à discussão do efeito dos períodos de tempo sobre a aplicação do indicativo 

nas construções imperativas de 2SG das cartas cariocas desde fins do século XIX até 1a 

metade do século XX. 

 

PERÍODOS 

CONSTRUÇÕES IMPERATIVAS DE 2SG 

(INDICATIVO) 

OCORRÊNCIAS (%) PESOS RELATIVOS 

1870-1879 09/21 (43%) 0.009 

1880-1889 08/13 (62%) 0.008 

1890-1899 14/18 (78%) 0.010 

1900-1909 10/18 (56%) 0.679 

1910-1919 63/134 (47%) 0.347 

1920-1929 131/278 (47%) 0.687 

1930-1939 34/101 (34%) 0.707 

1940-1949 19/109 (17%) 0.490 

TOTAL 290/697 (40%) 

Tabela 22: O efeito dos períodos de tempo das cartas para a aplicação das construções de imperativo de 2SG 

construídas associadas ao indicativo. 
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 A distribuição dos dados das construções de imperativo verdadeiro revela interessantes 

resultados em termos de índices probabilísticos em função do eixo do tempo. Em fins do 

século XIX, mais especificamente entre os anos de 1870 e 1899, constatamos as baixíssimas 

probabilidades de expressão de construções imperativas associadas ao indicativo (tu), o que 

está consubstanciado nos pesos relativos de 0.009 (43%) entre 1870 e 1879, 0.008 (62%) 

entre 1880 e 1889 e 0,010 (78%) entre 1890 e 1899. Na primeira década do século XX, 

observamos que as cartas cariocas evidenciam uma maior probabilidade de expressão das 

construções imperativas associadas ao indicativo com 0.679 (56%) que é, de certa forma, 

mantida e progressivamente incorpada nas décadas de 20 e 30 do século XX através dos 

elevados índices probabilísticos de 0.687 (47%) e 0.707 (34%), respectivamente. Interessante 

observamos que é justamente nas três primeiras décadas do século XX que o você-suj. passa a 

disputar, de forma mais acirrada, o mesmo espaço de atuação com o tu-suj., estendendo o seu 

potencial funcional pelas relações movidas pela informalidade como também observado por 

Souza (2012), ao mapear o processo de implementação do você no quadro pronominal do PB 

com base na análise das cartas pessoais cariocas. Por outro lado, a partir 1940, o pronome 

você parece mesmo se firmar na referência ao sujeito de 2SG como também observado por 

Souza (2012) para as missivas cariocas, o que se coaduna aos resultados de maior 

produtividade do imperativo supletivo (você) alcançados nesta análise, tendo em vista o seu 

efeito intermediário, a partir de 1940 (0.490), aproximada do ponto neutro (0,50), sobre as 

construções de imperativo verdadeiro. 

 De um modo geral, esses resultados parecem revelar, em sincronias passadas, o estatuto 

variável das construções imperativas de 2SG entre as formas de imperativo verdadeiro (tu) e 

supletivo (você). 
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SÍNTESE DO CAPÍTULO 

 Neste quarto capítulo, sintetizamos, na tabela 23, as variáveis linguísticas e 

extralinguísticas vinculadas aos seus respectivos índices percentuais e probabilísticos que se 

mostram estatisticamente relevantes à aplicação do indicativo nas construções imperativas de 

2SG.  

 

Tabela 23: Síntese das variáveis linguísticas e extralinguísticas estatisticamente relevantes para a aplicação das 

construções imperativas associadas ao indicativo. 

 

 De um modo geral, as variáveis linguísticas estatisticamente relevantes ao imperativo 

verdadeiro seguem a nossa expectativa em relação aos resultados das análises no âmbito da 

sociolinguística implementadas por Scherre e os seus grupos de trabalho. O fato de o contexto 

de sujeito pronominal de 2SG ter se mostrado como a variável linguística mais importante 

para a aplicação das construções imperativas associadas ao indicativo também nas cartas 

mistas (tu/você-suj.) parece já apontar evidências do imperativo abrasileirado, dialogando 

assim também com os resultados de Rumeu (2016, p.322) para as cartas cariocas dos séculos 

VARIÁVEIS LINGUÍSTICAS 

(PESOS RELATIVOS) 

VARIÁVEIS EXTRALINGUÍSTICAS 

(PESOS RELATIVOS) 

1o) SUJEITO PRONOMINAL DE 2SG: 

Cartas de tu-sujeito: 0.897 

Cartas mistas (tu/você): 0.464 {efeito intermediário} 

3o) RELAÇÕES SOCIAIS: 

RELAÇÕES FAMILIARES: 

Pai-filho: 0.987, Mãe-filho: 0.973, Tia-sobrinho: 0.636 

 

 

2o) POLARIDADE DA ESTRUTURA IMPERATIVA: 

Sentença afirmativa: 0.671 

RELAÇÃO AMOROSA: 

Marido-mulher: 0.801 

 

5o) PARALELISMO FÔNICO: 

Verbos da 2a e 3a conjugações como expressão de um 
paradigma especial (corre/corra): 0.621 

Paradigma irregular (diz/diga, vê/veja, sê/seja): 0.575 

Verbos da 1a conj. c/ vog. precedente [+aberta]: 
fala/fale: 0.484 {efeito intermediário} 

 

4o) PERÍODOS: 

1900-1909: 0.679 

1920-1929: 0.687 

1930-1939: 0.707 

1940-1949: 0.490 {efeito intermediário} 

 

6o) NÚMERO DE SÍLABAS: 

Polissílabo: 0.718 

Trissílabo: 0.609 

Monossílabo: 0.468 {efeito intermediário} 
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XIX e XX. Ainda em termos linguísticos, constatamos que a polaridade da estrutura 

(sentenças afirmativas), o paralelismo fônico (verbos do paradigma especial pertencentes à 

2a e 3a conjugações, verbos irregulares e verbos de 1a conjugação com vogal precedente + 

aberta) e o número de sílabas (polissílabos, trissílabos e monossílabos) também se deixam 

evidenciar como contextos relevantes à aplicação do modo indicativo nas construções 

imperativas nas cartas cariocas do séculos XIX e XX. 

 No que se refere às variáveis extralinguísticas, verificamos que as relações familiares 

(pai-filho, mãe-filho) e as amorosas (marido-mulher) bem como o período entre os anos de 

1920 e 1939, como os contextos sociais que mais pareceram favorecer as construções 

imperativas associadas ao indicativo (imperativo verdadeiro). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

 Neste estudo, investigamos os níveis de produtividade das construções imperativas de 

2SG vinculadas às formas de indicativo (tu) e de subjuntivo (você) produtivas em 226 

missivas cariocas dos séculos XIX e XX. O fato é que as análises linguísticas 

consubstanciadas em amostras históricas impõem restrições às generalizações relacionadas 

não só ao desequilíbrio entre os subgêneros das missivas pessoais (amizade, amor, familiar), 

mas também à distribuição desproporcional do número de missivas pelos missivistas tendo 

em vista as respectivas categorias sociais de gênero e faixa etária. Resguardado o devido 

alcance das considerações finais desta dissertação em função das especificidades de uma 

análise sociolinguística voltada para sincronias passadas, passamos a algumas generalizações 

em função da retomada das questões levantadas, tendo sempre em vista os objetivos geral e 

específicos e as hipóteses que conduzem este trabalho. Ainda que não tenhamos conseguido 

examinar, com a devida atenção, os estudos de Faraco (1982, 1986) acerca do estatuto 

variável do imperativo, estamos concientes da hipótese de a variação entre as formas de 

indicativo e de subjuntivo “realizar atos de fala específicos”, cf. Faraco (1986, p. 13 apud 

Scherre et alii, 2000), o que merece futuras análises. 

 Isso posto, é importante recuperar as questões norteadoras deste trabalho com o intuito 

de também encaminhar algumas generalizações acerca da expressão gramatical variável do 

imperativo de 2SG nas missivas cariocas oitocentistas e novecentistas. 

 

(I) O você-sujeito se manteria com os maiores índices de produtividade em que tipo de 

construção imperativa de 2SG (orientadas por formas de indicativo (tu) ou de subjuntivo 

(você)), visto que, cf. Sampaio (2001, p.61-62), em fins do século XX, os cariocas privilegiam 

as construções imperativas associadas ao indicativo? 

 Nas cartas cariocas oitocentistas e novecentistas analisadas, constatamos a prevalência 

das construções imperativas estruturadas, em 60% dos dados (442/732), com formas verbais 

no subjuntivo (paradigma de você). Esse resultado coaduna-se às expectativas iniciais, tendo 

em vista não só o fato de as cartas de você-sujeito terem sido as mais produtivas, mas também 

o fato de terem sido escritas por representantes da norma-padrão, mesmo em interações 

marcadas pelo tom de intimidade das missivas. Ainda que a constatação de Sampaio (2001, 

p.61-62) seja a de que, em fins do século XX, os cariocas preferem as construções imperativas 

associadas ao indicativo, constatamos a preferência dos missivistas cariocas, em interações 

íntimas, pelas construções imperativas associadas ao subjuntivo, acompanhando a forma 
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nominativa para a referência ao sujeito de 2SG (você). Essa constatação não nos causa 

estranhamento se trouxermos à cena o fato que, entre fins do século XIX e o decorrer do 

século XX, o você tenha avançando pelos espaços funcionais do tu no espaço carioca, cf. 

Cardoso (2006), Lopes e Cavalcante (2011), Souza (2012), Rumeu (2013), Rumeu (2016), 

Silva (2017). 

 

(II) Já estariam prenunciadas, na produção escrita culta do PB oitocentista e novecentista, 

evidências do imperativo abrasileirado tão produtivo no PB contemporâneo? 

 As construções imperativas vinculadas às formas de indicativo em contexto de 

alternância tu/você-sujeito (cartas mistas) parecem evidenciar uma influência intermediária na 

aplicação da regra variável em análise (0.464, 45%, 85/191). Por outro lado, parece-nos uma 

evidência de repercussão da inserção do você no sistema pornominal (LOPES 2007) o fato de 

justamente as cartas em que tu/você alternam na referência ao sujeito de 2SG figurarem como 

o contexto que tende a projetar, ainda que moderadamente, as construções de imperativo 

genuinamente brasileiras, cf. Paredes Silva et alii (2000), Scherre (2007). Nesse sentido, 

confirmamos a hipótese de que, já em dados escritos do século XIX e do século XX, é 

possível, nas cartas cariocas analisadas, entrevermos rastros do imperativo abrasileirado 

(RUMEU, 2016). 

 

 O controle da expressão variável das construções imperativas de 2SG em sincronias 

passadas do PB, tomando o indicativo como valor de aplicação, permite-nos algumas 

generalizações. 

 

(I) As cartas de tu-sujeito apresentam-se como contextos propulsores das construções 

imperativas de imperativo verdadeiro, ao passo que as cartas mistas (tu/você-suj.) destacam-se 

pela influência intermediária (0.464, 45%, 85/191) que exercem em tais construções 

imperativas associadas ao indicativo; 

 

(II) Os contextos das sentenças afirmativas, os verbos de 2a e 3a conjugações (paradigma 

especial), os paradigmas verbais irregulares (diz/diga, vê/veja, sê/seja), os verbos polissílabos 

e trissílabos oferecem uma influência mais incisiva sobre construções de imperativo 

verdadeiro, ainda que os verbos de 1a conjugação com vogal precedente [+aberta] e os 
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monossilábicos tendam a exercer uma influência moderada sobre a composição estrutural do 

imperativo com formas de indicativo; 

 

(III) As interações familiares travadas entre pai e filho, mãe e filho e as interações amorosas 

entre marido e mulher mostram-se como profícuos contextos para a expressão das 

construções imperativas vinculadas ao indicativo; 

 

(IV) No que diz respeito à análise da categoria tempo, constatamos que o intervalo entre os 

anos de 1920 a 1939 favorece a estruturação do imperativo com formas de indicativo. Esse 

panorama de prevalência do indicativo (tu) nas construções imperativas das cartas cariocas 

novecentistas dialoga com os resultados de Souza (2012) que, ao mapear a inserção do você 

no sistema, observa serem as três primeiras décadas do século XX o período de acirrada 

concorrência entre as formas nominativas tu e você, evidenciando a expressão variável das 

construções imperativas de 2SG como uma legítima repercussão da reorganização do quadro 

pronominal do PB (LOPES, 2007). 

 

 Em síntese, constatamos não só o estatuto variável das construções imperativas de 2SG, 

mas também a prevalência do imperativo associado ao subjuntivo em contexto de você-suj. na 

escrita culta dos cariocas que, em essência, se deixam conduzir pela norma-padrão da língua 

portuguesa. Por outro lado, já é possível entrevermos, nos séculos XIX e XX, rastros da 

implementação do imperativo abrasileirado não só nas cartas exclusivas de você-suj. dos 

jovens cariocas, mas também nas cartas mistas (tu/você-suj.) das inovadoras mulheres 

cariocas, ao oferecerem indícios do encaminhamento na direção histórica da mudança em 

progresso (LABOV, 1990) no PB. 
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