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ABSTRA CT:  This article deals with the categorial change of ‘Vossa Mer cê’ to ‘Vo cê’ 
in Portuguese, considering data from European Portuguese – 14th, 15th and 16th 
centuries – and from the Portugues e in Brazil - 16th, 17th, 18th and 19th centuries.  This 
analysis is based on the fun ctional theoretical perspective proposed b y Hopper (1991) 
in order to find out the “way” followed by ‘Vossa Mer cê’ until it became ‘Vo cê’ in 
Portuguese.  This linguistic study intends  to observe the types  of social relation in the 
Brazilian society, regarding the proposal of Brown & Gilman (1960) about the 
pronouns of Power and  Solidarity. 
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0. Introdu ção 
 O objetivo desta investigação é apontar indícios do processo de 
pronominalização do item lexical ‘mer cê’ responsáv el por originar a forma nominal de 
tratamento ‘Vossa Mercê’, resultando desta a forma prono min al ‘Você’ na língua 
portuguesa.  A hipótese que nort eia a pesquisa é a de que a pronominalização de ‘Vossa 
Mercê’ se tenha dado de forma g radu al e paul atina.  Assu miu-se como base p ara 
efetivação d este trabalho a análise em tempo real de longa duração feita po r Lopes 
(1999) acerca do percu rso histórico “trilhado” pelo item l exical gente até inserir-se 
como fo rma prono min al – a gente – no quadro de pronomes do português brasileiro, os 
pressupostos teóricos sobre os estágios do pro cesso de gramaticalização dis cutidos por 
Hopper (1991) e a proposta de Brown e Gil man (1960) acerca dos Pronomes de Poder e 
Solidadariedade na sociedad e do Brasil colonial do século XVIII.  O corpus em análise 
é constituído por docu mentação not arial, cartas d e sesmarias escritas  em Portugal nos 
séculos XIV, XV e XVI1 e no Brasil nos s éculos XVI e XVII2.  E m relação ao século 
XVIII3, an alisam-se cartas da administração pública, cartas da administração privada 
e cartas particulares produzidas no Brasil colônia.  No qu e diz respeito ao século XIX, 
apres entam-se em estudo cartas  elaboradas pela imprensa  paulista e mineira4.   

                                                 
1 GOMES, Saul Ant onio.  (196 3).  Introdução à História do Castelo de Leiria.  Leiria:  Câmara Municipal. 
2 Documentos Históricos /Bibl ioteca Nacional  – Vol. I (1928) .  Rio de Janeiro:  Fundação Bi blioteca Nacional, Dep. Nacional do Livro. 
3 As cartas da administração pública e as da administração privada pertencem ao acervo da seção de manuscritos da BN-R J.  Alguma s das 
cartas pa rticulares u sada s na análise são de aut oria do Marquês do Lavra dio a presentam-se publicadas –  Cartas do Rio de Janeiro –  
1769 – 1 776 :  Marquê s do Lavradio.  (1978).  Rio de Janeiro: Institut o Estadual do Livro.  
4 As cartas de l eitores e de redatores produzidas pela imprensa baiana, mineira, paranaense e paul ista compõe m os corpora do Projeto 
PHPB – Para uma História do Portuguê s Brasileiro.  Os da dos da imprensa mineira não fizeram parte do cômputo dos dados do 
século XIX, sendo ex plora dos, qualitativamente, na aplicação dos princípios de gramatical ização propost os por Hopper (1991). 
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 Co mo  o objetivo desta inv estigação  é apres entar indícios do p rocesso de 
prono minalização de ‘Vossa Mercê’ , justifica-se a exposição dos dados explorando a 
sua qualidad e.     
 Nos textos de circulação oficial, os dados do SN ‘m ercê’ e da forma nomin al 
de tratamento ‘Vossa Mercê’ em relação ao português europeu – séculos XIV, XV e 
XVI – e em relação ao português no Brasil – séculos XVI, XVII e XIX, – foram 
observados a p artir da função sintática do SN ‘m ercê’ e de ‘Vossa Mercê’; do traço  de 
número do SN ‘mercê’ e de ‘Vossa Mercê’; da estrutura sintagmática do SN ‘m ercê’ e 
de ‘Vossa  Mer cê’ e dos determinantes e modificadores do  SN ‘m ercê’. 
 Nas cart as manuscritas no Brasil do século XVIII, foram lev antadas 
ocorrências de Vossa Mercê, Você, Tu e Mercê as quais chegaram a co mpor um quadro 
de cento e dois d ados em análise.  A quanti fi cação dos dados foi viabilizad a a p artir da 
codi ficação e posterior submissão destes ao Make Cell do pacot e de prog ramas 
Goldvarb 2001 p ara W indows. 
 

 1. O percurso histórico  “trilhado” por “Mercê” no  português  eu ropeu: a distribuição 
dos dados nos  séculos  XIV, XV e XVI. 
 A amostra dos corpora em an álise é composta por cartas régias, alvarás, 
ofícios relacionados à história do Castelo de Leiria em Portugal nos séculos XIV, XV e 
XVI. 
 

 

 

 

 O item lexi cal mercê em cartas oficiais assumiu ho mog eneamente u m 
comportamento de nom e, não apontando indícios, na amostra do português europeu em 
estudo, da mudança cat egorial que ocorrerá mais tard e na língua portuguesa – mercê > 
vossa mercê > vo cê .  A forma prono minal Vós é uma d as fo rmas de tratamento 
utilizadas no corpus em análise para referendar, respeitosamente, o sujeito de 2a pessoa 
do discurso, o qu e leva a constatar a funcionalidad e do p rono me Vós no sistema 
prono minal da escrita lusitana nos séculos XIV, XV e XVI co mo é possível observar em 
(1) e (2). 
 

(1) “E enujarom nos Pedir sobre ello  merçee E nos veendo o  que nos Pedir Enuyarom E querendo lhe fazer graça e merçee 
Teemos por bem e mandamos uos que as nom costrengades nem mandedes costrenger (...)”   

1374 [E. 1412], Abril, 2 , Alenquer.  

SÉCULO XIV 
(06 Cartas) 

SÉCULO XV 
(10  CARTAS) 

SÉCULO XVI 
(04  CARTAS) 

OCORRÊNCIAS FREQÜÊNCIA OCORRÊNCIAS FREQÜÊNCIA OCORRÊNCIAS FREQÜÊNCIA 
11 34 % 15 47 % 06 19 % 
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(2) “(...) Senhor Pedemos por merçee, que a Terça da rrenda do Çoncelho que tomaaes pera rrepairo dos muros que a 
rremda delles he tampequena que em fim do anno nom tem pera soprir as despesas (...)” 

1456, Junho, 16, Lisboa. 

 

2. Distribuição dos d ados de “Mercê” , “Vossa Mercê”, “Vo cê”, “Tu ” e “Mecê” na 
língua portuguesa no Brasil dos séculos XVI, XVII, XVIII e XIX. 
 O conjunto de textos que evid enciam o português no Brasil é formado por dez 
cartas  de s es marias e d ez cartas  oficiais (séculos XVI e XVII), sete cart as da 
administração  pública, oito cartas  da ad ministração priv ada e d ez cartas  particul ares 
(século XVIII)  e onze cartas produzidas  pela i mp rensa paulista (século XIX). 
 

 

 

 

 

 

   Grá fico 1: Distribuição dos dados do SN ‘mercê’, de ‘Vossa Mercê’, de ‘Você’, de ‘Tu’ e 
          de ‘Mecê’ na língua portuguesa no Brasil. 
 

 O gráfico 1 eviden cia u m aumento gradativo da forma no min al de tratamento 
Vossa Mercê no d ecorrer dos séculos XVI – 36 % –, XVII – 71 % – e XVIII – 82 % –, 
sofrendo um d eclínio no século XIX – 74 %.  E m cont rapartida, tem-s e o SN mercê 
exp eri mentando u m declínio na sua freqüên cia de uso nos séculos XVI – 64 % –, XVII 
– 29 % –, XVIII – 06 % e XIX – 0%.  A forma prono minal Vo cê ap resenta-se co m 
freqü ência d e uso de nula nos séculos XVI e XVII, tornando-se mais freqüente entre os 
séculos XVIII e XIX – 10 % e 11 % –, respectivamente.  A medida em qu e a forma 
prono minal “Você” co meça a sofrer u m au mento g radu al na su a freqüên cia d e uso, 
alcan çando 11 % no século XIX, tem-se o declínio na freqüênci a de uso de Vossa Mercê 
que chega a 74 % no século XIX.  Já desg astada fon ética e semanticamente, a forma 
nominal de trat amento Vossa Mercê apresenta-se co mo Mecê, no século XIX, 
assu mindo u ma freqü ência d e uso de 15 % nas cartas produzidas pel a imprensa paulista 
no Brasil.  A forma prono minal tu5 apres enta-se com u ma freqüên cia de uso de 02 % no 
século XVIII nos corpora em an álise. 
 

3. A  rel ação d e Pod er e de Solidariedade na sociedade brasileira do século XVIII. 

                                                 
5  A baixa freqüência de uso da forma pronominal ‘Tu’, no corpus em análise, justifica-se pelo  fato  de somente terem sido 
computados dados de sujeito p leno. 
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 Considerando o estudo de Brown e Gilman (1960 ) acerca dos Pronomes de Poder e 
de Solidariedade, é possível associar as formas pronominais e as formas nominais de 
tratamento co m o tipo de relação so cial que subjaz à es colha de tais estratégias 
lingüísticas de referên cia ao sujeito  de 2a  pessoa do  discurso em portugu ês.   
 

 

 A forma no minal de tratamento ‘Vossa Mercê’ é a qu e se mostrou mais 
disseminada no corpus em análise, mantendo  as maiores freqüências d e uso nas cartas 
da administração pública em relações so ciais de superior para inferior – 78 % –, nas 
cartas da administração privada em relações sociais de inferior para superior – 55 % – 
e nas cartas particulares em rela ções travadas  entre membros d e um mesmo grupo 
social (classes altas) – 59 %.  Constata-s e, pois , que apesar de a fo rma nominal de 
tratamento Vossa Mercê ainda resguard ar u m teor de polidez , visto que é usada nas 
cartas p roduzidas pel a máquina burocrática do Brasil colônia, di fund e-se, em vias de 
prono minalização, nas cartas da administração privada  e nas  cartas particulares, 
apro ximando-se, pois, do comport amento das formas  prono minais de referência à 2a  
pessoa – Tu e Você – que, por sua v ez, so mente se manifestaram, no corpus em análise, 
em cartas particulares . 
 
 
4. Aplicação dos princípios de gramaticalização propostos por Hopper à evolução de 
Vossa Mercê p ara Você  em língua portugues a. 
 Antonie Meillet (apud Hopper 1991:17) ent ende a gramaticalização co mo “a 
atribuição de uma característica gramatical a um vocábulo previamente autônomo.”  A 
partir desse conceito de gramaticalização Hopper (1991) se propõe a eviden ciar 
mani festações d esse p rocesso através dos princípios la yering, diverg ência, 
especialização, persistência  e decategorização.   

                                                 
6  Tipologia textual proposta por Barbosa tese de doutoramento  in titu lada “Para uma história do português colonial:  aspectos 
lingüísticos em cartas de comércio”, defendida na UFRJ , em dezembro de 1999. 
7  As relações sociais estabelecidas de superior para in ferior, de inferior para superior e entre membros de um mesmo grupo 
social (classe social alta ) foram expostas por Lopes em Comunicação Individual intitu lada “O Processo evolutivo  de Vossa 
Mercê > Você (Português) e Vuestra  Merced > Usted (Espanhol)” apresentada na Abralin , em 2001.   

TIPOS DE RELAÇÕES SOCIAIS7  ESTABELECIDAS NA SOCIEDADE BRASILEIRA DO SÉCULO XVIII EM 
RELAÇÃO ÀS CARTAS MANUSCRITAS NO BRASIL COLÔNIA 

 
TIPOS DE CARTAS 
MANUSCRITAS NO 
BRASIL COLÔNIA 6  

DE SUPERIOR PARA 
INFERIOR 

DE INFERIOR PARA 
SUPERIOR 

ENTRE MEMBROS DE UM MESMO GRUPO 
SOCIAL (CLASSE SOCIAL ALTA) 

VOSSA 
MERCÊ 

TU VOCÊ VOSSA 
MERCÊ 

TU VOCÊ VOSSA 
MERCÊ 

TU VOCÊ MERCÊ  
CARTAS DA 

ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA 

28/36 
(78 %) 

- 
 

- 06/36 
(17 %) 

- - 02/36 
(05 %) 

- - - 

CARTAS DA 
ADMINISTRAÇÃO 

PRIVADA 

 
- 

 
- 

 
- 

 
11/20 

(55 %) 

 
- 

 
- 

 
08/20 
(40 %) 

 
- 

 
- 

 
01 

(05%) 

CARTAS 
PARTICULARES 

- - - 02/46 
(04 %) 

- - 27/46 
(59 %) 

02/46 
(04 %) 

10/46 
(22 %) 

05 
(11 %) 

TOTAIS 28 - - 19 - - 37 02 10 06 
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 A definição de la yering aplica-se à emergência de nov as camad as em u m 
domínio funcion al amplo.  As camadas n ão são necessariamente d escartad as, mas 
podem permanecer no sistema d a língua, co existir e interagir  com as recent es, como é 
possível constatar em (3) e (4). 
 

(3) “Como esta carta poderá chegar em tempo ou de estares em Salvaterra , ou  de te achares de semana e nessas ocasiões, 
pelo  que vejo  da tua Carta  e do Conde do Pardo, lhe sobeja a  Vocês tão pouco tempo.  Como eu ju lgo das Cartas que Vocês 
daqueles lugares me escrevem, não o quero rogar inutilmente, obrigando-os a  ler por mais instantes as minhas 
impertinências; tu  tens sempre prontíssima a  minha vontade, para em tudo e em toda a parte, te obedecer com mais gosto .”   

(Carta do Marques do Lavradio .  Rio de Janeiro , 17  de novembro de 1770. ) 
(4) “(...) Torno a  lembra a  vossa  mercê o  conteudo da minha Carta  do 1o  deste mez, porque cuide como veras no que tão 
empenhadamente lhe peço, (...)”   

(Carta da Administração Privada. BASTO IRMÃO, João Vicente da Silva.  Maranhão, 8  de novembro de 1803.  BN – RJ.) 
 

 O conceito de divergência diz resp eito à permanência da forma original co mo 
elemento autônomo  ao  lado da forma  gramaticalizada, co mo se veri fica em (5) e (6). 
 

(5)  “(...) pede a Vossa mercê como Provedor dos Rezidos e Capellas lhe façam merse mandar dar vista  desta  petissao ao 
Provedor, e mais Irmaons da Meza da dita  Sancta  Caza,...” 

(Treslado de Petição e Carta de Sesmaria.  Rio  de Janeiro, 10 .12.1690. ) 
(6) “Ele o que mais deseja  é receber o  produto daquela  venda em um só pagamento:  a  quantia  é tão  insignificante que estou 
bem persuadido, que animando Vossa mercê este negócio  com a sua natural eficácia, e com aquele favor, com que me faz 
mercê será  muito fácil o  conseguir-se.” 

(Carta do Marquês do Lavradio .  Rio de Janeiro, 8 .10.1773. ) 
 
 No que di z respeito ao  princípio d a especialização ad mit e-se a su a aplicação, 
quando há variedad es de formas co m nu anças semânticas diferentes em u m d eterminado 
estágio do processo de gramaticalização, co mo é possível  analisar em (7 ) e (8 ). 
 

(7) “ComaChegada da Curvetta  Conceição vinda da Ilha deSanta  Catharina Receby aCarta  de Vossamerce dandome a 
Certeza  deterem feito felismente a  sua viagem, sem embargo deseteremdemorado nella mais a lguns d ias do que aqui 
sesopunhão;(...)” 

(Marquez do Lavradio , Rio de Janeiro , 15 .01.1774. Coleção Francisco João Roscîo .  BN – RJ) 
(8) “Mariquinha, que mecê sabe que soffre muito das lombrigas, leva a  noite in teira se acordando assustada com 
semelhantes berros.” 

(O Correio  Paulistano  20 de agosto de 1865.) 
 

 O princípio da Persistência prevê que u m item lexical ao iniciar o pro cesso de 
gramaticalização, alguns  detalhes  da sua história lexical podem refletir-se n a sua 
distribuição gramatical, co mo se obs erv a em (9) – (10). 
 

(9) “(...) segundo a  vontade do testador pertense a  elles suplicantes p .r quanto  pede a  Vossa mercê coo Provedor dos Rezidos 
e Capellas lhe façam merse mandar dar uista desta  petissão ao Provedor, e mais Irmaons da Meza (...)”   

(Treslado da Escritura da Caza da Mizericoerdia os Religiozos de N. Sr.a do Monte do Carmo – 1690) 
(10) “Segundo os annuncios que você fez no seu jornal a  cousa não correu lá muito  agradável.” 

(O Correio  Paulistano 01  de setembro de 1865.) 
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 E m relação ao princípio da Decategorização observ e-se que “formas que em 
processo de gramaticalização tendem a perder ou a neutralizar as marcas morfológicas 
e as propriedades sintáticas das categorias plenas (Nome e Verbo) e a assumir 
atributos das categorias secundárias (Adjetivo, particípio, preposição)”, con forme 
Omen a & Brag a, (1996:81).  Analisem-se os d ados apresentados em (11 ) e (12). 
 

(11) “(...) Olha, E... eu  tenho guardado todo o  silencio  sobre a tua cartinha de 24 de junho; entretanto , já você vai se 
esquecendo de mim!”  

(O Diabinho no  10, Ouro Preto , 12 de outubro de 1887.) 
(12) “(...) Não te mettas mais a  escrip tor publico não, porque, segundo tenho ouvido, você espichou-se redondamente em 
fa llar na luz eterna, no chorar as lagrimas & &” 

(Diário  de Minas no  750.  Ouro Preto, 25  de novembro de 1876.) 
 

4. Considerações  finais 
 A análise do percurso histórico assu mido por ‘Vossa Mercê’ no português seja 
através d e u ma preli minar quanti ficação dos dados, sej a a partir d a reinterp retação 
destes à luz dos pressupostos funcionalistas idealizados por Hopp er (1991), evidenciou 
que a mudança categorial em análise não foi abrupta.  O processo de pronominalização 
da estratégia nominal de referên cia cort ez à 2a pessoa do discurso ‘Vossa Mer cê’ parece 
ter se con figurado n a realidad e lingüística do português no Brasil setencentista em 
con formidad e co m as considerações d e Lopes (1999) acerca do momento em que ‘a 
gente’ s e inseriu no  quadro  pronominal  da variedade brasileira do  português . 
 

RESUMO: Este artigo aborda a mud ança categori al de ‘Vossa Mercê’  para ‘Você’ em 
português a p artir de d ados do português europeu –  séculos XIV, XV, XVI –  e do 
português no Brasil – século XVI at é o século XIX.  Aplicam-se os pressupostos 
teórico-funcionalistas pens ados por Hopper (1991) a fi m de detectar o caminho 
“trilhado” por ‘Vossa Mercê’ a originar ‘Você’ no português.  En focam-se as relações 
de poder e de solidariedade na sociedade brasileira colonial do século XVIII a partir da 
proposta de Brown  & Gil man (1960). 
 

PALAVRAS-CHA VE: prono minalização de formas de tratamento, história dos 
prono mes de trat amento, prono mes  de Poder e d e Solidariedade . 
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