
UNIVERSIDADE DE LISBOA 

FACULDADE DE LETRAS 

 

 

 

O SISTEMA DE FORMAS DE TRATAMENTO 

EM PORTUGUÊS EUROPEU 

Contributos para a compreensão da sua reestruturação 

a partir de textos escritos do século XX 

 

Ana Sofia Ferreira Allen 

 

 

Tese orientada pela Prof.ª Doutora Esperança Cardeira, 

especialmente elaborada para a obtenção do grau de Mestre em 

Linguística 

 

2019 



ii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aos meus pais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iii 

 

AGRADECIMENTOS 

A realização de uma dissertação de mestrado é um projeto individual, sinónimo de muitas 

horas de trabalho solitário. Felizmente, tive a sorte de não ter sido sempre esse o caso. 

Assim sendo, quero expressar o meu reconhecimento a quem, de algum modo, contribuiu 

para a concretização do presente trabalho. 

À Professora Doutora Esperança Cardeira, minha orientadora e professora desde a 

licenciatura, agradeço todo o saber, paciência e apoio durante todos estes anos. Espero ter 

retribuído, se não totalmente pelo menos em parte, a fé que depositou em mim e neste 

trabalho desde o início. 

À Professora Doutora Rita Faria, agradeço a gentileza em ter partilhado a sua tese de 

doutoramento que se verificou um manancial de informações relevantes para esta 

dissertação. 

Ao Centro de Linguística da Universidade de Lisboa e à equipa da Linguateca, agradeço o 

acesso ao Corpus de Referência do Português Contemporâneo e ao Corpus de Extratos de 

Textos Eletrónicos MCT/Público respetivamente. 

A todos os funcionários da biblioteca da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, 

por manterem esta “casa do conhecimento” a funcionar para várias gerações de alunos e 

não só. À Filomena, Isabel e Graça, em particular, agradeço as pausas prazenteiras que 

tornaram a biblioteca a minha segunda casa. 

A todos os professores da faculdade, colegas, vizinhos e conhecidos que, perguntando 

acerca do progresso deste trabalho, me incentivaram a continuar com uma palavra amiga ou 

um sorriso (quase sempre os dois). 

À Inês e Margarita, colegas de estudo na biblioteca, agradeço todos os momentos de 

partilha e de companheirismo que surgem entre quem “está no mesmo barco”, com direito a 

muitas gargalhadas antes, durante e após o “mergulho no mar do conhecimento”. Obrigado 

também pelos debates, conselhos e sugestões que levaram esta dissertação a “bom porto”. 

À Matilde, pela companhia e pelas boas conversas à hora de almoço. Muito obrigado!  



iv 

 

À Rita, amiga de longa data, agradeço todo o apoio, carinho e simpatia imensurável ao ter 

aceite, ainda que estivesse fora de Portugal, a fazer o papel de “advogada do diabo” e a 

rever todo o manuscrito do trabalho. Mil vezes obrigado! 

À Catherine, pela enorme amizade e total confiança quando a ideia de envergar na aventura 

da dissertação ainda era um “embrião”. Ao Nico e ao Adrien, agradeço as sugestões e as 

palavras de incentivo que me deram alento para prosseguir. Merci beaucoup ! 

Ao Michael, companheiro de todas as horas, quero deixar um especial reconhecimento pelo 

seu amor, presença constante e por sempre ter acreditado em mim. Todos os dias, mostra-

me a beleza da vida e motiva-me a procurá-la em cada momento. Agradeço igualmente 

todos os conselhos oriundos de quem já passou pela experiência e as dicas informáticas que 

permitiram poupar tempo e não desesperar. Dankeschön! 

Aos meus pais e ao meu irmão, finalmente, mas não menos importante, por sempre me 

terem impulsionado a ir mais longe e a seguir os meus sonhos. Faltarão sempre palavras 

para agradecer o afeto, o apoio incondicional e a presença nos bons e nos menos bons 

momentos. Esta dissertação só foi possível graças a eles. Obrigado do fundo do coração! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



v 

 

RESUMO 

O sistema de formas de tratamento do português europeu contemporâneo encontra-se numa 

fase de instabilidade que se manifesta através de oscilações e indecisões quanto à escolha 

das formas de tratamento adequadas ao alocutário e ao contexto comunicativo. Verifica-se, 

assim, necessário analisar as alterações de produtividade das formas de tratamento 

portuguesas, de modo a conferir tendências atuais do seu sistema. 

Este trabalho pretende aferir a frequência de certas formas de tratamento alocutivas 

pronominais e nominais em Portugal, a partir de uma perspetiva diacrónica e à luz da 

delimitação semântico-pragmática proposta por Carreira (1995, 1997, 2001, 2004). Nesse 

sentido, extraíram-se dados de língua escrita provenientes de dois corpora que revelam a 

produtividade destas formas de tratamento ao longo do século XX.  

Os resultados revelam que existem diferenças no número de ocorrências e no nível de 

produtividade das formas de tratamento analisadas entre a primeira e a segunda metade do 

século. Considerando a escala de «familiaridade» vs. «distância» do tratamento alocutivo 

português proposta por Carreira (1997: 68), verifica-se que a frequência das formas de 

tratamento intermediárias estabiliza ou aumenta no final do século, ao contrário das formas 

situadas nos polos opostos da escala. Estas observam um decréscimo de uso ou mesmo 

caducidade durante a segunda metade do século. Com efeito, neste período, verificam-se 

processos graduais de redução do tuteamento e de generalização do voceamento.  

Assim sendo, nesta dissertação, propõe-se que, a partir da segunda metade do século XX 

em Portugal, surgem indícios quanto à consolidação da dimensão de neutralidade, de 

acordo com o conceito apresentado por Cook (1994, 1997, 2014). Apresenta-se pertinente 

verificar se os resultados obtidos são idênticos a dados em contexto de oralidade ou 

provenientes de outras fontes, bem como se o tratamento verbal igualmente se generalizou 

no sistema de formas de tratamento do português europeu contemporâneo. 

Palavras-chave: formas de tratamento; português europeu; delicadeza; diacronia. 
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ABSTRACT 

The modern European Portuguese system of forms of address is changing regarding the 

choice of the form of address best suited to the addressee and the communicative context. 

Therefore, it is necessary to analyse the occurrences rate of the Portuguese forms of address 

to verify current trends in the system. 

This work aims to investigate the frequency rate of both pronominal and nominal forms of 

address in Portugal, from a diachronic perspective and in the light of the semantic-

pragmatics delimitation proposed by Carreira (1995, 1997, 2001, 2004). To assess the 

frequency of these forms of address throughout the 20th century, written data was collected 

from two corpora. 

The results show differences between the first and the second half of the century. 

Considering the «familiarity» vs. «distance» scale first introduced by Carreira (1997: 68), 

the number of occurrences of the forms of address placed in the middle stabilises or 

increases at the end of the century. However, when it comes to the forms of address placed 

in the extreme ends of the scale, it decreases or disappears completely during the second 

half of the century. In fact, in this period, there is a gradual decrease of the pronoun tu and a 

generalisation of the pronoun você.   

This thesis shows that, after the second half of the 20th century in Portugal, there is 

evidence for the consolidation of the neutrality dimension, in terms of the concept of Cook 

(1994, 1997, 2014). It is important to check whether these results can be also found in oral 

data or data from other sources. Likewise, further analysis is needed to confirm if the pro-

drop form also increases its occurrences in the modern European Portuguese system of 

forms of address.   

Keywords: forms of address; European Portuguese; politeness; diachrony. 
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1.1. INTRODUÇÃO 

A disciplina da Pragmática Linguística estuda o fenómeno da delicadeza que, por sua vez, 

integra o estudo das formas de tratamento. Os pioneiros de uma teoria do tratamento, Roger 

Brown e Albert Gilman, estabeleceram em 1960 a distinção entre formas T (próprias da 

informalidade, da intimidade e da solidariedade) e V (próprias da formalidade, da distância 

e do poder)1. Contudo, o sistema de formas de tratamento do português europeu 

contemporâneo (doravante referido como SFTPEC) não se submete a este sistema binário2. 

Com efeito, o sistema português caracteriza-se por ser triádico3, distinguindo-se entre 

formas T-N-V, segundo a proposta de dimensão de neutralidade por Manuela Cook (1994, 

1997, 2014) (questão que será desenvolvida nas subsecções 2.2.1. e 2.2.5.). No plano das 

formas N e V, o SFTPEC conta com um extenso leque de formas de tratamento4 - o que o 

torna particularmente interessante para investigações do âmbito da Linguística e de outras 

áreas do conhecimento, como Antropologia e Sociologia. 

Vários linguistas, nomeadamente Cintra (1972), Saraiva (2002), Lima (2006) e Gouveia 

(2008), dão conta de uma fase de instabilidade e mudança em que o SFTPE se encontra 

atualmente. Na prática, manifesta-se através de oscilações e indecisões nas escolhas das 

formas de tratamento adequadas ao alocutário e ao contexto comunicativo, tornando-o num 

ponto particularmente sensível na área do ensino do português europeu como língua 

materna ou estrangeira5. Esta instabilidade deve-se, entre outros motivos, ao facto de as 

formas de relação interpessoal apresentarem em Portugal uma rede diversificada e 

complexa6 (questão que será abordada na subsecção 2.2.3.).  

                                                             
1 In Guilherme & Bermejo (2015: 171). 
2 Nesta dissertação, não se fará uma descrição detalhada acerca do percurso diacrónico que conduziu o SFTPE 

até à sua configuração no século XX. Sobre esta temática, cf. Ali (1937, 1966), Flores (1946), Luz (1958), 

Cintra (1972), Mattoso Câmara (1972), Biderman (1972-73), Faraco (1996), Marcotulio (2012, 2013, 2014). 
3 Cf. Cintra (1986 [1972]: 15), Biderman (1972-73: 368), Carreira (1997: 32). 
4 Devido a alguma flutuação no uso da terminologia linguística, segue-se a proposta de Cook (2014: 17-18) 

quanto ao valor semântico da expressão “formas de tratamento”: (…) the expression ´forms of address´ is 

used (…) in the sense of gramatical and semantic language provision that encodes and establishes relations 

between addresser and addressee, be they of a neutral, polite/formal or familiar/informal orientation. It 

encompasses second-person systems as well as other methods, including titles and honorifics, in the 

polite/formal sphere, and expressions of affection and camaraderie, in the familiar/informal sphere. 
5 Existem diversos estudos que se centram na perspetiva didática das formas de tratamento. Cf. 

Hammermüller (1976), Saraiva (2002), Duarte (2010, 2011) e Gyulai (2011).  
6 In Saraiva (2002: 66). 
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No início do novo milénio, foram aplicados inquéritos a falantes nativos do português 

europeu com o objetivo de analisar o uso das formas de tratamento. Em ambas as 

investigações (Saraiva, 2002: 96; Lešková, 2012: 56-58), verificaram-se variações ligeiras 

quanto às escolhas das formas de tratamento por parte de falantes de faixas etárias mais 

jovens e mais velhas. Tais resultados parecem indiciar que as transformações do SFTPEC 

mencionadas pelos linguistas ocorreram ao longo do século XX.  

Nesse sentido, esta dissertação pretende debruçar-se sobre dois objetivos centrais. O 

primeiro corresponde à elaboração de um retrato diacrónico do século XX, analisando o 

número de ocorrências e o nível de produtividade de algumas formas de tratamento do 

português europeu padrão7 ao longo do século. Para isso, irá proceder-se à recolha, 

tratamento e análise de dados de língua escrita provenientes de bases de dados digitais de 

grande escala.  

Por razões de limitações temporais que regem uma dissertação, procedeu-se a uma 

delimitação das formas de tratamento a analisar durante esta investigação.  Assim sendo, 

este estudo irá ocupar-se de formas de tratamento alocutivas, na sua forma singular, 

classificadas do ponto de vista morfossintático como pronominais8 e nominais9, em função 

de sujeito (nominativo), vocativo ou de complemento (acusativo, dativo)10. 

O segundo objetivo desta investigação diz respeito à atestação de nove tendências de 

mudanças no uso das formas de tratamento em Portugal propostas por linguistas nacionais e 

estrangeiros que desenvolveram estudos nesse âmbito. 

Ainda que o SFTPEC tenha sido alvo de diversos estudos, poucos dos trabalhos 

consultados para a realização desta investigação se propuseram a analisar dados de tão 

largo escopo diacrónico e a proceder à verificação de tendências quanto à evolução do uso 

e da produtividade das formas de tratamento portuguesas contemporâneas. Assim, esta 

                                                             
7 De fora desta investigação, ficam variações diatópicas quanto ao uso das formas de tratamento portuguesas.  
8 As formas selecionadas para análise são: senhor(a), tu, você, vossa excelência e vossa senhoria.  
9 As formas selecionadas para análise são: dona + nome(s), doutor(a), engenheiro(a), menino(a), senhor(a) + 

nome(s), senhor(a) + título académico ou profissional e senhora dona + nome(s). 
10 Nesta investigação, não serão tidas em consideração as diversas modalidades no que toca ao tratamento 

gramatical, os elementos de combinatória em que as formas de tratamento se inserem, nem as estratégias de 

atos de fala através de delicadeza positiva ou negativa.  
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dissertação pretende apontar pistas para a compreensão das transformações ocorridas no 

sistema de formas de tratamento em Portugal.  

 

1.2. NOMENCLATURA PORTUGUESA 

Apresenta-se relevante abordar aqui uma das dificuldades sentidas aquando da revisão da 

literatura. Durante esta fase, observou-se a existência de uma indefinição terminológica 

quanto aos termos técnicos. Esta é uma situação que se reveste de particular importância, 

visto que tal acontece desde logo com a denominação do domínio de estudo.  

Em Portugal, o termo metalinguístico da delicadeza linguística não é consensual entre os 

investigadores. Com efeito, verifica-se na nomenclatura terminológica portuguesa o 

trinómio delicadeza - cortesia – polidez, sendo possível optar-se por um destas três 

designações. Ainda assim, são os dois primeiros que merecem a preferência dos autores 

atualmente. 

Na base desta indefinição está o facto desta área da literatura linguística portuguesa ter uma 

forte influência da literatura linguística anglo-saxónica e francófona, bem como a 

interferência de posteriores traduções terminológicas castelhanas e brasileiras, como 

explica Hanna J. Batoréo:  

A área focada (…) incide sobre um domínio de estudo da Pragmática 

Linguística conhecida em Portugal por delicadeza, (…) enraizada nos 

estudos sobre politeness da literatura linguística anglo-saxónica (cf. 

Brown e Levinson, 1978, 1987) e politesse, da literatura linguística 

francófona (cf. Kerbrat-Orecchioni 1992 e 2005). A influência dos 

termos originais inglês e francês, bem como as traduções posteriores de 

origem castelhana– cortesía – (cf. Haverkate 1994) e brasileira – polidez 

–11 (cf. Rodrigues 2003:15) criaram, entre nós, uma polifonia 

terminológica do trinómio delicadeza – cortesia – polidez (…)12 

                                                             
11 Segundo Rodrigues (2002: 15), os brasileiros preferem o termo polidez, enquanto os espanhóis preferem o 

termo cortesia. A título de exemplo, o volume La politesse, colectânea de artigos dirigida por Régine 

Dhoquois (cf. DHOQUOIS (dir.), 1992), foi traduzido, no Brasil, por A polidez (Porto Alegre: L&PM, 1993), 
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Perante a diversidade de termos na literatura de referência, as respetivas traduções 

estrangeiras e a falta de um consenso terminológico entre os investigadores portugueses13, 

existe na literatura linguística portuguesa uma polifonia terminológica que não beneficia a 

área, como salienta Batoréo14. Efetivamente, os linguistas apresentam ideias divergentes 

sobre qual o termo consensual em português europeu e, em particular, escolhas distintas 

perante o trinómio existente.  

Os autores que preferem o termo cortesia justificam a sua escolha por entenderem-no como 

um arquilexema ou, por outras palavras, um hiperónimo em relação a cada um dos 

fenómenos pragmáticos de que esta teoria se ocupa, segundo David Fernandes Rodrigues 

(2002: 13). Por sua vez, Rodrigues elege esta designação, apesar de indicar que o termo 

delicadeza se apresenta como o predominante.  

Em 2009, Rita de Mendonça Freire Nogueira Faria indica que o termo original inglês 

dispõe já de tradução consensual em português15. Por esse motivo, a linguista opta por 

traduzir o termo politeness por delicadeza na sua tese de doutoramento sobre “O fenómeno 

da delicadeza linguística em português e em inglês”.  

Maria Helena Araújo Carreira, autora de estudos significativos sobre o fenómeno em 

português europeu, aponta que, atualmente, o português e o espanhol escolheram o termo 

cortesia. Em contrapartida, outras línguas preferem delicadeza e polidez16. Por essa razão, 

Carreira opta por este termo para o seu artigo. Porém, indica que delicadeza é mais apto 

para designar este domínio de estudo polifacetado:  

a questão da metalinguagem levanta-se aqui como na maioria dos setores da 

linguística, dados os termos metalinguísticos resultarem com frequência duma 

transposição de termos correntes. Assim, torna-se difícil desligar um termo 

metalinguístico desse mesmo termo e de termos afins na consciência linguística do 

                                                                                                                                                                                          
em Espanha, por La Cortesía (Madrid: Cátedra, 1993) e, em Portugal, por A Delicadeza (Lisboa: Difel, 

1992). 
12 In Batoréo (2015: 167). 
13 Existem investigadores cuja escolha se altera, como aponta Rodrigues (2002: 14): Há autores que utilizam 

ora delicadeza, ora cortesia, ora polidez, por exemplo, em CUNHA & CINTRA, 1984: passim; LUZ, 1956-59: 

passim. 
14 In Batoréo (2015: 167). 
15 In Faria (2009: x). 
16 In Carreira (2014: 29). 



6/137 

 

sujeito falante. Na utilização corrente, cortesia evocará fortemente regras de 

etiqueta, enquanto delicadeza será sentido como mais abrangente, incluindo a 

interioridade – ou, em termos linguísticos a intencionalidade – e as suas 

manifestações. Quanto à polidez, termo menos utilizado, evoca a superfície polida, 

sem ângulos ou imperfeições. (…) o termo delicadeza pela sua abrangência na 

intuição linguística dos falantes, estaria mais apto do que o termo cortesia a 

designar um domínio de estudo polifacetado que contemple tanto a 

intencionalidade e a relação interpessoal e social, como as manifestações verbais e 

não verbais e suas regras de funcionamento. Contudo, no estádio atual, a aliança 

entre o português e o espanhol elegeu cortesia. (…) Respeitando esse consenso 

terminológico (…), adotarei pois o termo metalinguístico cortesia, desligando-o 

assim em grande parte da intuição que dele tenho na linguagem corrente – o que 

não ocorre com o termo delicadeza17  

No ano seguinte, Batoréo indica que este fenómeno pragmático é conhecido como 

delicadeza em Portugal18. Na sua tese de doutoramento defendida em 2016, Valéria 

Mourales Cavalheiro aborda a etimologia da palavra cortesia e indica que, segundo 

Haverkate (1994: 11), a noção de cortesia teve origem na vida da corte. Tendo em conta a 

falta de vivências monárquicas no Estado do Rio Grande do Sul (região estudada na sua 

tese), Cavalheiro prefere o termo delicadeza. A autora acrescenta ainda que este termo 

valoriza a subtileza e o cuidado no que diz respeito às relações sociais. Contudo, após 

leitura do artigo de Carreira (2014), Cavalheiro opta por cortesia, visto este parecer estar 

lexicalizado na literatura de referência. 

Perante as informações contraditórias quanto ao termo predominante em Portugal, 

verificou-se a necessidade de escolha entre o trinómio terminológico para a presente 

dissertação. Antes de o fazer, elaborou-se um quadro enumerativo das escolhas 

terminológicas dos investigadores desta área de estudo no português europeu. 

 

                                                             
17 In Carreira (2014: 29-30) apud Cavalheiro (2016: 67). 
18 In Batoréo (2015: 167). 



7/137 

 

Quadro 1 – Escolhas terminológicas dos investigadores 

Polidez: Ali (1937)19; 

Cortesia: Cintra (1972); Lapa (1975: 151); Maças (1976); Meyer-Hermann (1984); 

Fonseca (1994: 32, 1996); Oliveira (1995); Soares (1996); Cook (1997); Rodrigues 

(2002); Duarte (2010); Guilherme & Bermejo (2015); Cavalheiro (2016); 

Delicadeza: Marques (1988); Casanova (1996ª); Gouveia (1996); Pedro (1997)20; 

Lima (2006); Faria (2009). 

 

Para o processo de escolha, teve-se em consideração o facto de todos os autores indicarem 

que polidez é a designação menos utilizada. Assim sendo, este termo foi excluído desde o 

início. Face aos restantes termos, decidiu-se a favor de delicadeza, visto este ser o mais 

abrangente na intuição linguística dos falantes e mais apto a designar um domínio de estudo 

multifacetado, como aponta Carreira. Além disso, se se tiver uma perspetiva global da 

língua portuguesa ao considerar as variedades não-europeias, verifica-se que delicadeza se 

trata do termo mais adequado por motivos etimológicos e socioculturais. Quanto à escolha 

do termo antónimo de delicadeza, i.e., o reverso desta noção, optou-se pelo seu 

correspondente morfológico indelicadeza. 

 

1.3. ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO 

No capítulo que se segue apresentam-se e discutem-se os principais estudos sobre o estatuto 

teórico da delicadeza linguística, antes de se focar no SFTPEC. Neste segundo ponto, 

analisam-se, de um modo sumário, as proposições dos linguistas (Cintra, 1986 [1972]; 

Carreira, 1997; Cook, 1997; Duarte, 2011; entre outros.) relativamente à classificação, 

complexidade e tendências atuais do sistema português. Paralelamente, abordam-se alguns 

exemplos de disparidade entre forma e valor na dêixis pessoal e as definições semântico-

pragmáticas propostas pela literatura quanto aos títulos honoríficos. 

O capítulo 3 apresenta a estratégia metodológica adotada para responder às questões desta 

investigação que aqui estão sob a forma de tendências de mudanças na produtividade das 

                                                             
19 In Faria (2009: x). 
20 Ibidem. 
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formas de tratamento portuguesas. Nesse sentido, caracterizam-se os dois corpora 

escolhidos, CRPC e CETEMPúblico, bem como todos os procedimentos e critérios 

necessários para a recolha e tratamento dos dados.  

No capítulo 4 descrevem-se os dados obtidos em corpora e, de seguida, expõem-se numa 

perspetiva cronológica os valores percentuais registados para cada uma das formas de 

tratamento selecionadas, juntamente com gráficos ilustrativos.  

O capítulo 5 pretende dar resposta às tendências em análise. Deste modo, discute-se acerca 

dos dados que mostraram significância estatística e comparam-se resultados. 

Posteriormente, com base nos resultados e na revisão bibliográfica exposta no capítulo 2, 

elabora-se uma proposição acerca do modo como ocorreu a reestruturação do sistema de 

formas de tratamento em Portugal no século XX.  

A título de conclusão, seguem-se as considerações finais que focam os aspetos mais 

importantes analisados ao longo deste estudo. Finalmente, os anexos21 encerram esta 

dissertação.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
21 Devido ao elevado número de ocorrências de formas de tratamento aceites para análise, a sua inclusão nesta 

dissertação representaria um número de páginas colossal e um tamanho demasiado elevado para o ficheiro 

eletrónico. Por estas razões, optou-se por se excluir dos anexos os extratos onde as formas de tratamento 

ocorrem. 
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Tal como mencionado na introdução desta dissertação, o estudo das formas de tratamento 

constitui um dos fenómenos pragmáticos do qual se ocupa a teoria da delicadeza. Neste 

capítulo são abordadas, primeiramente, as principais propostas teóricas da área da 

delicadeza, antes de se explorar o inventário das formas de tratamento linguístico e de, 

finalmente, se abordar alguns aspetos morfossintáticos e semântico-pragmáticos do sistema 

de formas de tratamento em português europeu contemporâneo (SFTPEC). 

A revisão da literatura encontra-se estruturada da seguinte forma: na secção 2.1. descreve-

se o nascimento desta área de estudo a partir do trabalho de Goffman (1967), contrasta-se 

algumas das definições propostas posteriormente e explora-se o que está em causa quando 

existe delicadeza linguística – o que permitiu a Penelope Brown e Stephen C. Levinson 

(1987 [1978]) desenvolver um modelo de análise deste fenómeno nas línguas do mundo. 

Na subsecção 2.1.2., estabelece-se a ponte entre a delicadeza e as formas de tratamento, 

distinguindo-se os instrumentos de tratamento linguístico. No final do capítulo, secção 2.2., 

apresentam-se e discutem-se em distintas subsecções as propostas dos linguistas quanto à 

classificação, complexidade e tendências do SFTPEC. 

 

2.1. O ESTUDO DAS FORMAS DE TRATAMENTO 

NA LINGUÍSTICA 

2.1.1. Teorias da delicadeza 

Professor de Antropologia e Sociologia, Erving Goffman publica em 1955 o seu artigo On 

Face-Work: An Analysis of Ritual Elements in Social Interaction22. O autor explora no seu 

estudo as características das interações sociais. Com este trabalho, Goffman torna-se o 

percursor de uma teoria da delicadeza ao desenvolver o conceito de face, inspirado em 

Durkheim (1915)23. 

Goffman (1982: 5) indica que todos os indivíduos vivem num mundo de interações sociais. 

Nestes contactos que podem ser diretos ou mediados, os sujeitos adotam um padrão 

                                                             
22 GOFFMAN, E. (1955). “On Face-Work: An Analysis of Ritual Elements in Social Interaction”. In 

Psychiatry: Journal for the Study of Interpersonal Processes, 18, 3, 213-231. Nova Iorque: William Alanson 

White Psychiatric Foundation. 
23 In Locher & Watts (2005: 12). 
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linguístico e não linguístico. A esse padrão ou comportamento, como lhe chama Faria 

(2009: 125), o autor designa de line: 

Every person lives in a world of social encounters, involving him either 

in face-to face or mediated contact with other participants. In each of 

these contacts, he tends to act out what is sometimes called a line – that 

is, a pattern of verbal and nonverbal acts by which he expresses his view 

of the situation and through this his evaluation of the participants, 

especially himself. 

Face é definido como um valor social positivo que a sociedade associa ao indivíduo, tendo 

em consideração o seu comportamento adotado durante uma situação comunicativa. Por 

outras palavras, face pode ser descrito como a imagem social que o sujeito constrói na 

interação.  

The term face may be defined as the positive social value a person 

effectively claims for himself by the line others assume he has taken 

during a particular contact. Face is an image of the self delineated in 

terms of approved social attributes – albeit an image that others may 

share, as when a person makes a good showing for his profession or 

religion by making a good showing for himself.24 

A sociedade avalia o locutor e a sua face, tornando-a num dos fatores mais importantes para 

a aceitação de cada indivíduo no meio social. Por esta razão, durante as interações, o 

locutor procura construir uma imagem positiva, com a intenção de ser aceite pelo 

interlocutor. Quanto mais positiva for essa imagem, mais este é aceite pela sociedade.  

A atribuição de valor social positivo é considerada por Goffman como um “empréstimo”, 

i.e., oferta mutável, da sociedade ao indivíduo25. Estes valores positivos alteram-se em 

contextos de transformações sociais, pelo que a face, sendo dependente dos valores 

atribuídos pela sociedade, é vista como em constante mutação.   

                                                             
24 In Goffman (1982: 5). 
25 Ibidem, p. 10. 



12/137 

 

O autor aponta que a manutenção ou conservação da face é uma condição da interação, não 

o seu objetivo. Indica igualmente que o estudo da conservação da face é o estudo das regras 

das interações sociais. O termo face-work denomina as ações adotadas pelo sujeito com o 

objetivo de que estas sejam consistentes com a sua face (Goffman 1982: 12). Nesta 

dissertação, este conceito será traduzido para português como trabalho de face, seguindo as 

escolhas de Pedro (1996) e de Faria (2009). 

Segundo Faria (2009: 110), face é o fim primordial do locutor na realização de um ato de 

fala e a principal razão do recurso à delicadeza. Com efeito, espera-se dos membros de cada 

sociedade a capacidade ou a competência para trabalhar a face26. Esta capacidade indicada 

por Goffman (1982) está diretamente relacionada com a noção de delicadeza: 

The members of every social circle may be expected to have some 

knowledge of face-work and some experience in its use. In our society, 

this kind of capacity is sometimes called tact, savoirfaire, diplomacy, or 

social skills. Variation in social skill pertains more to the efficacy of 

facework than to the frequency of its application, for almost all acts 

involving others are modified, prescriptively or proscriptively, by 

considerations of face. 

De acordo com o autor, implica-se ao longo do artigo que por debaixo das diferenças 

culturais, os indivíduos são semelhantes em todo o mundo. A explicação reside no facto de 

as sociedades mobilizarem os seus membros como participantes autorreguladores nas 

interações sociais. Posteriormente, indica que um modo de mobilizar o sujeito é através dos 

rituais (das interações sociais).  

In all societies, rules of conduct tend to be organized into codes which 

guarantee that everyone acts appropriately and receives his due. (…) The 

acts or events, that is, the sign-vehicles or tokens which carry ceremonial 

messages, are remarkably various in character. They may be linguistic, 

as when an individual makes a statement of praise or depreciation 

                                                             
26 Ibidem, p. 13. 
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regarding self or other, and does so in a particular language and 

intonation.27 

Relativamente aos rituais presentes nas interações sociais, Goffman explora o tema 

dividindo-os a partir de dois conceitos num artigo posterior. Nesse estudo28, os conceitos de 

deference e demeanour são tomados como rituais de comportamento simbólicos.  

Deference consiste na exibição direta do apreço que um sujeito mostra a outro, feita através 

de marks of devotion29, dos quais as formas honorificas fazem parte. Em Deference, 

Goffman distingue dois tipos de rituais: (a) avoidance rituals e (b) presentation rituals. O 

primeiro tem a forma de regras, proibições ou tabus que implicam atos que os indivíduos 

devem evitar fazer. O segundo é definido como atos através dos quais os indivíduos 

produzem formulações especificas aos outros relativamente a como eles os vêm. Indicam o 

que é preciso fazer. Neste segundo tipo de ritual, o sujeito ou locutor mostra o seu apreço 

diretamente ao interlocutor30.  

Demeanour consiste nos símbolos (porte, vestuário, linguagem) que o sujeito ostenta e que 

determinam a forma como se apresenta em sociedade: through demeanour the individual 

creates an image of himself, but properly speaking this is not an image that is meant for his 

own eyes.31  

Em suma, o Princípio de Delicadeza de Goffman indica que a face é uma imagem pública 

do indivíduo – imagem, essa, que está em constante negociação e é, por isso, modificável. 

O seu estado está diretamente dependente da interação e dos valores sociais “emprestados” 

pela sociedade ao sujeito. Para a sua manutenção, há na sociedade rituais de 

comportamento pré-estabelecidos que determinam como o fazer. 

O trabalho de Paul Grice em 1975 sobre o funcionamento da comunicação humana foi 

fundamental para as primeiras teorias de delicadeza, nomeadamente a dos autores Lakoff e 

Leech. No seu estudo, Grice aborda o funcionamento da comunicação humana e propõe o 

                                                             
27 Ibidem, pp. 44-45. 
28 GOFFMAN, E. (1956). “The Nature of Deference and Demeanor”. In American Anthropologist, 58, 473-

502. 
29 In Goffman (1982: 56-57). 
30 Mais tarde, será usado no modelo de Brown & Levinson (1987 [1978]) como delicadeza negativa e positiva 

respetivamente. 
31 In Goffman (1982: 78). 
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Princípio da Cooperação. Este princípio tem por base máximas conversacionais. Estas 

consistem numa caracterização intuitiva dos princípios conversacionais que constituem 

guias para atingir o topo da eficiência comunicativa. Os princípios que o autor propõe são 

os seguintes32: 

• Máxima de Qualidade: diz a verdade, sê sincero; 

• Máxima de Quantidade: (a) Não digas menos do que é necessário; (b) não digas 

mais do que é necessário; 

• Máxima da Relevância: sê relevante; 

• Máxima da Forma: sê perspicaz, evita ambiguidade e obscuridade.  

Brown e Levinson reeditam no livro publicado em 1987 Politeness: some universals in 

language use aquilo que foi postulado no seu ensaio Universals in language use: politeness 

phenomena em 1978. Para os autores33, o tema da delicadeza é de suma importância, visto 

levantar questões acerca das bases da vida social e das interações humanas.  

We believe that patterns of message construction, or ´ways of putting 

things´, or simply language usage, are part of the very stuff that social 

relationships are made of (or, as some would prefer, crucial parts of the 

expressions of social relations). Discovering the principles of language 

usage may be largely coincident with discovering the principles out of 

which social relationships, in their interactional aspect, are constructed: 

dimensions by which individuals manage to relate to others in particular 

ways.34  

O seu estudo parte da seguinte questão de investigação: que tipo de assunções e de 

raciocínio são utilizados pelos participantes de modo a produzir estratégias de interação 

verbal universais? O objetivo consistiu na descrição das semelhanças culturais (e não só) 

observadas nos princípios abstratos existentes do uso da delicadeza35:   

                                                             
32 Apud Brown & Levinson (1987[1978]: 94-95). 
33 In Brown & Levinson (1987[1978]: 1). 
34 Ibidem, p. 55. 
35 Ibidem, p. 57. 
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Our overall problem (…) is this: What sort of assumptions and what sort 

of reasoning are utilized by participants to produce such universal 

strategies of verbal interaction? We want to account for the observed 

cross-cultural similarities in the abstract principles which underlie polite 

usage. 

Brown & Levinson consideram as máximas de Grice como o conjunto básico das assunções 

subliminares em cada interação comunicativa36 ou, por outras palavras, um modelo não-

marcado ou socialmente neutro37. Para estes autores, a delicadeza consiste precisamente 

num desvio destes princípios conversacionais que se regem pela eficiência racional.  

No modelo proposto, a noção cultural de face proposta inicialmente por Goffman (1955) é 

central38. Contudo, os autores efetuaram algumas modificações à noção original:  

Our notion of ´face´ is derived from that of Goffman (1967) and from the 

English folk term, which ties face up with notions of being embarrassed 

or humiliated, or ´losing face´. Thus face is something that is emotionally 

invested, and that can be lost, maintained, or enhanced, and must be 

constantly attended to in interaction. In general, people cooperate (and 

assume each other´s cooperation) in maintaining face in interaction, such 

cooperation being based on the mutual vulnerability of face. 39 

Os autores consideram esta noção de face universal, tornando a delicadeza linguística um 

fenómeno universal40: 

Central to our model is a highly abstract notion of ´face´ which consists 

of two specific kinds of desires (´face-wants´) attributed by interactants to 

one another: the desire to be unimpeded in one´s actions (negative face), 

and the desire (in some respects) to be approved of (positive face). This is 

the bare bones of a notion of face which (we argue) is universal, but 

                                                             
36 Ibidem, p. 95. 
37 Ibidem, p. 5. 
38 Ibidem, p. 57. 
39 Ibidem, p. 61. 
40 Ibidem, p. 13. 
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which in any particular society we would expect to be subject of much 

cultural elaboration.   

Brown & Levinson propõem que todos os membros adultos competentes de uma sociedade 

tenham e saibam que o outro tem41: 

a) Face - a imagem pública que todo o sujeito reclama para si próprio e que se divide 

em dois aspetos relacionados: 

• Face negativa: a necessidade básica de território, reservas pessoais, direito à 

não-distração, i.e., à liberdade de ação e liberdade de imposições; 

• Face positiva: a autoimagem positiva consistente ou personalidade (que 

inclui o desejo de que esta autoimagem seja apreciada e aprovada) 

requisitada pelos participantes; 

b) Algumas capacidades racionais, em particular modos consistentes de raciocínio para 

atingir objetivos.   

Adicionalmente à noção original, Brown & Levinson (1987: 62) têm em consideração a 

face como elemento que possui dois tipos de desejos (desejos de face). Nesse sentido, os 

autores afirmam que todos os indivíduos possuem: 

• o desejo de que as suas ações não sejam impedidas por outros - correspondendo à 

sua face negativa; 

• o desejo de ser aceite por, pelo menos, algumas pessoas - correspondendo à sua face 

positiva. 

Além disso, os autores exploram no seu estudo alguns tipos de atos intrinsecamente 

ameaçadores à face (Face Threatening Acts ou FTA´s) que, pela sua natureza, vão no 

sentido oposto dos desejos de face dos participantes de uma interação comunicativa.42A 

partir destes conceitos, Brown e Levinson formularam uma distinção fundamental da 

delicadeza que consiste na diferenciação entre delicadeza positiva e negativa43. 

                                                             
41 Ibidem, p. 61. 
42 De acordo com Batoréo (2015: 168), Kerbrat-Orecchioni (2002: 272; 2005) estudou posteriormente as 

estratégias discursivas que se relacionam não só com os atos ameaçadores do discurso (Face Threatening Acts 

= FTA´s), mas também com os atos que valorizam as faces do interlocutor (Face Flattering Acts = FFA´s). 
43 In Brown & Levinson (1987 [1978]: 70).  
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A delicadeza positiva é descrita como sendo orientada para a face positiva do interlocutor, 

i. e., a autoimagem positiva que este reclama para si próprio. Indica, até certo ponto, que o 

locutor deseja o mesmo que o interlocutor. Em contrapartida, a delicadeza negativa é 

orientada principalmente para a satisfação (em parte) da face negativa do interlocutor, i.e., 

o seu desejo básico de liberdade de ação. As estratégias de delicadeza negativa consistem 

em assegurar que o locutor reconhece e respeita os desejos da face negativa do interlocutor 

e que não irá, ou irá de modo mínimo, interferir com a liberdade de ação do interlocutor.  

Através desta distinção entende-se que a delicadeza linguística tem como objetivo preservar 

estes dois aspetos que constituem a face do interlocutor. Estes conceitos foram utilizados 

por Brown & Levinson no seu modelo desenhado para a descrição e análise da delicadeza 

em todas as línguas do mundo44, onde também tiveram em consideração as diferenças 

sociais e culturais.  

De acordo com os autores, a delicadeza nasce, de facto, a partir da mútua consciência da 

sensibilidade da face e os tipos de comportamentos que induzem, juntamente com o 

Princípio de Cooperação que permite a inferência de implicações da delicadeza. O desvio 

ou falha em atingir as máximas do valor de face em conjunto com o conhecimento de 

estratégias de preservação de face permitem a realização de inferências.45   

Goffman considera a delicadeza como um ritual interpessoal que nos foi legado através das 

rígidas regras que controlavam a vida pública das sociedades ocidentais. Porém, Brown e 

Levinson propõem à delicadeza um lugar mais central e de maior influência: 

(…) interpersonal rituals are not some poor residue of the ´staged´rituals 

of some prior age, they are rather the primordial origin, and the 

omnipresente model for rituals of all kinds.46 

Miriam A. Locher e Richard J. Watts no seu artigo Politeness theory and relational work 

de 2005 revisitam a proposta de Brown e Levinson sob uma perspetiva discursiva. Os 

autores salientam a importância deste estudo na análise do fenómeno da delicadeza: 

                                                             
44 Para o português europeu, cf. Faria (2009). 
45 In Brown & Levinson (1987[1978]: 5-6). 
46 Ibidem, p. 43. 
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Without it we would not be in a position to consider the phenomenon of 

politeness as a fundamental aspect of human socio-communicative verbal 

interaction in quite the depth and variety that is now available to us.47 

Contudo, Locher e Watts tecem algumas críticas ao estudo ao indicar que Brown & 

Levinson investigam não a delicadeza em si, mas, sim, a mitigação de Face Threatening 

Acts no geral. Além disso, apontam o facto de o estudo não ter em consideração situações 

onde a mitigação das ameaças da face não são uma prioridade (como no caso de 

comportamento agressivo, abusivo ou rude), nem casos de comportamento considerado 

apropriado, não-marcado ou diplomático48. 

De qualquer das formas, Locher e Watts consideram que o modelo proposto pode ainda ser 

usado se se tiver em conta as estratégias daquilo que Brown e Levinson chamam de 

trabalho de face e que Locher e Watts chamam de trabalho relacional49. Os autores 

preferem esta expressão because human beings do not restrict themselves to forms of 

cooperative communication in which face-threatening is mitigated50.  

O trabalho relacional, mais limitado do que no conceito original, consiste no trabalho 

investido por um sujeito na negociação relacional com os outros – o que inclui 

comportamento delicado, rude (caso na interação se sinta uma saliência ou marcação) ou 

ainda apropriado51, que Locher e Watts consideram essencial para a compreensão da 

delicadeza.  

O quadro elaborado pelos autores que se basearam no trabalho de Goffman sobre face torna 

o conceito e a perceção do lugar da delicadeza no trabalho relacional mais claros: 

                                                             
47 In Locher & Watts (2005: 9). 
48 No original, politic. 
49 No original, Relational work. 
50 In Locher & Watts (2005: 28). 
51 Segundo Locher & Watts (2005: 13-14), Meier (1995 a, b) propunha a substituição do termo delicado por 

apropriado, i.e., comportamento socialmente aceite (1995b: 387). 
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Quadro 2 - Trabalho relacional 

Fonte: Locher & Watts (2005: 12) 

Este conceito não apresenta fronteiras precisas entre cada categoria, tendo em conta que, 

segundo os autores, a delicadeza e as categorias relacionadas são discursivamente 

negociadas. É possível observar que o trabalho relacional inclui assim todo o continuum do 

comportamento verbal desde a interação direta, não delicada, rude, agressiva até à delicada, 

incluindo formas de comportamento social apropriado e não-apropriado.  

De salientar que os autores fazem a distinção entre comportamento: 

a) não-marcado, indelicado, político/apropriado; 

b) positivamente marcado, delicado, político/apropriado.  

Ao primeiro comportamento não-marcado e socialmente apropriado chamam 

comportamento diplomático52 que pode ou não ser estratégico. Dependendo do tipo de 

comportamento social verbal nos quais os indivíduos interagem, eles irão adaptar o seu 

trabalho relacional com o que consideram ser apropriado.  

Posto isto, os autores afirmam que não é correto referirmo-nos ao comportamento 

conflituoso e agressivo como inerentemente rude e descortês, tal como não é correto 

classificar o comportamento indireto e o excessivamente formal como automaticamente 

delicado. Até porque, salientam, não há expressões intrinsecamente delicadas.  

                                                             
52 In Locher & Watts (2005: 10).  

No original, Politic behaviour. 
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Os autores consideram que esta adequação é determinada pelo modelo social e a sociedade 

onde se inserem os participantes da interação, cuja face é atribuída a cada participante pelos 

outros de acordo com as line (comportamento) tomado durante a interação, muito na base 

do que Goffman postulou em 1955. Ainda assim, Locher e Watts indicam que os sujeitos 

podem avaliar certas expressões como delicadas contra aquilo que o modelo social dita, i. 

e., contra as expectativas evocadas no âmbito da interação.  

O trabalho relacional procura observar todas as formas da interação verbal por si só, visto 

que não se trata de categorias estanques pois algumas das ocorrências na interação verbal 

real podem ser consideradas pelos participantes como delicado. Da mesma forma, outros 

podem não o achar.   

Brown e Levinson afirmam que a delicadeza é como um sistema complexo atenuador de 

atos ameaçadores da face que apenas faz a distinção entre comportamento delicado e 

indelicado. Porém, para Locher e Watts, a delicadeza é um conceito discursivo que emerge 

das perceções e julgamentos dos participantes a partir do comportamento verbal pessoal e 

dos outros. A delicadeza forma uma pequena parte do trabalho relacional e deve ser 

analisado a partir de outros tipos de fatores interpessoais.  

Portanto, segundo estes autores, a delicadeza restringe-se a uma menor parte do trabalho de 

face daquele que tinha sido assumido anteriormente na literatura. Tal permite interpretações 

de comportamento apropriado, sem ser delicado ou indelicado.  

Os autores acreditam que o que é delicado ou indelicado não deve ser apontado pelos 

investigadores. Em vez disso, sugerem que os investigadores se foquem no conflito 

discursivo nos quais os falantes se envolvem por duas razões: 

1. As reações dos falantes nativos face ao que a literatura chama delicadeza varia 

mediante todo o leque de opções do trabalho relacional; 

2. Nenhuma expressão linguística pode ser considerada como intrinsecamente 

delicada. 

Por este motivo, os autores discordam do estatuto universal da noção teórica da delicadeza:  

We therefore see little point in maintaining a universal theoretical notion 

of politeness when there is discursive dispute about what is considered 
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“rude”, “impolite”, “normal”, “appropriate”, “politic”, “polite” or 

“over-polite” behavior in the various communities of practice in which 

these terms are actually used.53 

Com efeito, Locher e Watts não são os únicos investigadores que o fazem. Segundo 

Batoréo (2015: 168), há vários autores que colocam em causa a universalidade das teorias 

da delicadeza e a inflexibilidade das expressões “ser delicado” e “ser indelicado”.  

Na base desta posição, está o facto de diversos autores reequacionarem o caracter universal 

do modelo de Brown & Levinson (1978). Kerbrat-Orecchioni (2002) reconfigura-no e 

destaca a importância de estudar a expressão da delicadeza em diferentes contextos 

interculturais. Tal foi feito por diversos autores, nomeadamente Kasper (1990) que analisou 

diferentes línguas e reanalisou as críticas do modelo inicialmente escolhido. Assim sendo, 

de acordo com Batoréo, existe atualmente para esta área de estudo em plena expansão54 a 

necessidade de revisitar estas teorias e (…) de um enquadramento teórico que 

(re)estabeleça relações mais integradas entre o linguístico e a teoria social.55 

2.1.2. Inventário linguístico das formas de tratamento 

A par dos marcadores de discurso (e.g., olha, vê lá, então, como sabe, ouça lá, a propósito, 

aliás, por acaso, etc.) e da linguagem da delicadeza, as formas de tratamento constituem 

um suporte essencial da regularização da interação verbal56. Ao mesmo tempo, estas e as 

formas da delicadeza correspondem às peças fundamentais para a regularização da relação 

interpessoal57. 

As formas de tratamento consistem em marcadores linguísticos e discursivo-textuais 

capazes de expressar distâncias quer do eixo horizontal quer do eixo vertical, graus de 

delicadeza e relações simétricas (ou recíprocas) ou assimétricas (ou não-recíprocas) entre 

os participantes de uma interação comunicativa58.  

                                                             
53 Ibidem, p. 16. 
54 In Batoréo (2015: 172). 
55 Ibidem, p. 168. 
56 In Carreira (2004: 9). 
57 In Duarte (2010: 135).  
58 In Cavalheiro (2016: 76).  
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Em qualquer língua, uma interação comunicativa é articulada a partir de dois eixos: o eixo 

horizontal e o eixo vertical. O eixo horizontal representa a regulação do grau de 

familiaridade vs. distância, onde as relações entre os interlocutores têm um carater 

simétrico. Já o eixo vertical representa as posições hierárquicas. Aqui, as relações são 

assimétricas, podendo existir situações de igualdade (ou reciprocidade) ou desigualdade (ou 

não reciprocidade). Situações de desigualdade subdividem-se em casos de superioridade ou 

inferioridade. A distância que separa as posições é aqui de natureza hierárquica. As três 

principais hierarquias são de nível social e profissional, familiar e etário59.  

Com efeito, nas formas de tratamento cruzam-se questões linguísticas e extralinguísticas, 

nomeadamente o princípio da delicadeza, a adequação ao destinatário ou interlocutor, bem 

como a necessidade de não ameaçar a sua face60. Os fatores extralinguísticos em jogo no 

momento da escolha de uma forma de tratamento consistem nas diferenças sociais e no 

contexto da situação discursiva, como explica Isabel Duarte (2010: 134-135): 

O locutor tem de ter em conta, ao dirigir-se ao alocutário, as diferenças 

sociais, de idade, a proximidade ou a distância da relação, a formalidade ou 

informalidade da situação discursiva, isto é, o conjunto dos papéis 

sociocomunicativos de um dado acontecimento interaccional. 

Na base dos fatores mencionados, encontram-se questões psicológicas do locutor. Esta 

escolha de forma de tratamento resulta «naturalmente da rede em que EU se situa, trama 

definida por traços sociológicos (…), por fenómenos de comunicação interactiva, por 

marcas psicológicas, individuais ou de grupo e pela especificidade de uma situação»61. 

De facto, a partir da escolha de uma forma de tratamento é possível depreender a atitude 

subjetiva do locutor, o respeito (ou não) pelas convenções sociais, os sentimentos em 

relação àquele com quem se fala e o lugar que se lhe atribui. Deste modo, «por regularem 

as relações intersubjetivas, as formas de tratamento permitem perceber a subjetividade 

enunciativa, e através delas se valoriza positiva e negativamente o alocutário»62, 

                                                             
59 In Carreira (1997: 18-21). 
60 In Duarte (2010: 134).  

Questão abordada na secção 2.1. Cf. Goffman (1982). 
61 In Marques (1988, vol. I: 180-181). 
62 In Duarte (2010: 135).  
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distinguindo-se, assim, o tratamento delicado do indelicado. São estes os motivos que 

tornam esta área linguística particularmente vulnerável a oscilações aquando de 

transformações sociais, indo ao encontro de Bakhtin & Voloshinov (1973: 19)63 quando 

afirmaram que a língua é o mais sensível indicador das mudanças sociais.  

Carreira salienta a importância dos marcadores discursivos, da delicadeza linguística e das 

formas de tratamento como âncora fundamental ao estudo dos meios linguísticos e das 

funções discursivas dos movimentos de contacto: aproximação e distância.64 O estudo do 

SFTPE reveste-se de grande interesse para esta área linguística, visto oferecer um terreno 

particularmente rico ao fazer transparecer de modo claro fenómenos relevantes da dêixis 

pessoal e social e da modalização da distância na interlocução65. 

Numa interação comunicativa, o tratamento interpessoal pode ser representado por todas as 

formas gramaticais de pessoa pronominais e/ou verbais. Além disso, também pode ocorrer 

em expressões sem referência direta a uma entidade, como acontece no enunciado Bom 

apetite! Neste caso, pode-se considerar que este é um grau zero de uma formalização 

apelativa66. 

Os participantes dessa interação comunicativa dispõem de alguns instrumentos de 

tratamento que o investigador Günther Hammermüller (2004: 3) distingue em três 

categorias: 

1) Apelativos; 

2) Vocativos; 

3) Relacionemas. 

Abaixo descrevem-se estes três instrumentos, ilustrados através de alguns exemplos do 

português europeu. 

2.1.2.1. Apelativos 

                                                             
63 Apud Faraco (2017: 117). 
64 In Carreira (2004: 10). 
65 Ibidem.  
66 In Hammermüller (2004: 1). 
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Os apelativos são formas constituídas por nomes comuns e nomes próprios que apelam 

diretamente ao interlocutor67. Distinguem-se dos vocativos pela ausência da marca formal 

que caracteriza este último (e.g., ó em português). Ainda assim, requerem marcas 

prosódicas ou gráficas, nomeadamente a entoação e a virgula68.  

Apelativo nominal69: e.g., Anda cá, João! Venha cá, pai! Anda cá, pá!70 

Apelativo pronominal: e.g., Anda cá, tu! Venha cá, você! 

Apelativo verbal: e.g., Vens cá!? Venha cá! 

Apelativo zero: e.g., Democracia já!  

Hammermüller (2004: 5) indica que pode ser considerado como um contexto 

de evitação de apelativos, sendo provável que ocorra em situações 

comunicativas sem interlocutor imediato. 

2.1.2.2. Vocativos 

Os vocativos pertencem a uma categoria formal independente, visto serem assinalados 

estilisticamente à superfície. A sua função de formulação de um objeto direto encontra-se 

marcado por [+ênfase].71 

Vocativo nominal: e.g., Ó João! Ó pai! Ó amigo(a)! Ó doutor(a)! Ó homem! Ó 

mulher! Ó menino(a)! Ó pá!72 

Nesta categoria, observa-se a prefixação de uma marca do vocativo a um 

nome comum ou nome próprio.73 

Vocativo pronominal: e.g., Ó tu! Ó você! Ó meu! Ó minha!74 

Caso em que se verifica uma prefixação vocativa a um pronome, com 

entoação75. 

                                                             
67 In Marques (1988, vol. I: 105). 
68 In Hammermüller (2004: 5).  
69 Para o português, existe um esquema de tipos combinatórios virtuais elaborado por Hammermüller na sua 

tese de doutoramento relativamente à complexidade do SFTPE. Cf. Hammermüller (1993: 52). 
70 Em registo coloquial. 
71 In Marques (1988, vol. II: 381). 
72 Em registo coloquial. In Saraiva (2002: anexo 2). 
73 In Hammermüller (2004: 6). 
74 Estes dois últimos exemplos são usos em registo coloquial. In Saraiva (2002: anexo 2). 
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Vocativo verbal: e.g., Anda cá, já! 

Hammermüller (2004: 6) indica que, no português, esta categoria consiste 

num apelativo verbal completado por um elemento específico, e.g., 

partículas como já, então, etc. em substituição de ó. 

Evitação de vocativo 

Exceção do sistema paradigmático, esta categoria refere-se aos contextos 

onde se verifica a ausência de um vocativo formalizado quer pela falta de 

uso quer pela impossibilidade de o fazer independentemente do motivo.76 

Nas categorias de apelativos e vocativos, encontra-se em português a forma pá. Na origem 

desta forma, está uma abreviação da palavra rapaz. O seu uso encontra-se generalizado a 

diversos grupos etários, pelo que é possível ouvi-la tanto por parte de falantes mais jovens 

como por parte de falantes de idade avançada77.  

Na obra Português Fundamental, pá encontra-se na lista de «bordões» e não na de «formas 

de tratamento». De acordo com Hammermüller, esta forma não pode ser utilizada como 

uma verdadeira forma de tratamento.78 Contudo, Faria (2009: 32-33) aponta que pá é 

«usada como verdadeira forma de tratamento» ainda que, exclusivamente, em interações 

comunicativas marcadas por um grau de intimidade e aproximação entre os participantes de 

uma interação discursiva:  

(…) forma de tratamento informal (…) apenas utilizada entre alocutários 

que partilham intimidade: a forma pá. Esta última é por vezes utilizada 

como mera interjeição, mas é também amiúde empregue como 

verdadeira forma de tratamento em círculos de intimidade.  

Com efeito, segundo a mesma autora, esta forma corresponde à categoria que Brown & 

Levinson (1987 [1978]: 107) designaram como marcador linguístico de identificação de 

grupo, que se constitui através do uso de formas de tratamento (pronomes de tratamento, 

                                                                                                                                                                                          
75 In Hammermüller (2004: 6). 
76 Ibidem. 
77 In Carreira (1997: 64, em nota de rodapé). De acordo com a autora, o uso da forma pá também se terá 

generalizado a certos grupos femininos com determinadas restrições de idade e de meio socioprofissional. 
78 Ibidem. 
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nomes genéricos ou termos de tratamento, e.g., mate, buddy, pal, honey), de língua, de 

dialeto, de calão ou de elipse. Estes marcadores traduzem «normalmente à vontade e 

aproximação entre participantes».79  

Quer os apelativos, quer os vocativos consistem em formas de tratamento «usadas, 

geralmente, no discurso oral (…) entre amigos, colegas com um certo grau de intimidade e 

em situações de à vontade social. A ocorrência destas formas implica o tratamento por tu ou 

por você»80. 

2.1.2.3. Relacionemas 

Os relacionemas, ou formas de tratamento – como são comumente chamados -, têm esta 

designação devido à sua função de natureza relacional, distinguindo-se entre delicados 

(proxémicos) e indelicados (taxémicos). Na próxima secção, desenvolve-se em maior 

detalhe a classificação dos relacionemas ou formas de tratamento do português europeu 

contemporâneo. De salientar que, a partir de agora, este será o foco da dissertação.  

 

2.2. O SISTEMA DE FORMAS DE TRATAMENTO 

DO PORTUGUÊS EUROPEU 

CONTEMPORÂNEO 

2.2.1. Classificação 

Os investigadores apresentam e/ou referem diferentes classificações segundo os critérios 

morfossintáticos e semântico-pragmáticos.81 A obra de Luís Filipe Lindley Cintra Sobre 

«formas de tratamento» na língua portuguesa consiste num conjunto de três estudos de 

referência no domínio do tratamento. Cintra foi pioneiro no sentido em que desenvolveu a 

primeira descrição diacrónica, sistematização e classificação das formas de tratamento do 

português europeu segundo critérios morfossintáticos e semântico-pragmáticos. 

                                                             
79 Apud Faria (2009: 32-33). 

Para mais estudos sobre a forma pá, conferir os dois trabalhos de Eberhard Axel Wilhelm: (1) «tás bom, pá? 

«pá», tentativa de ensaio linguístico». In Revista da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, IV série, 

1976-77, Nº 1, 221-246; (2) «Pá» e certos vocativos em Português». 
80 In Saraiva (2002: anexo 2). 
81 In Rodrigues (2002: 283). 
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Do ponto de vista morfossintático, o autor classifica as formas de tratamento como 

tratamento pronominal (tu, você, vocês, Vossa Excelência, Vossa Alteza, Vossa Majestade, 

Vossa Senhoria), nominal (o senhor, a senhora82, o doutor, a doutora, a dona + nome(s), o 

senhor ministro, o pai, o Carlos, a minha amiga, etc.) e verbal83 (tu fazes – reduzido a 

fazes, você/o senhor faz reduzido a faz84). Com efeito, a língua portuguesa apresenta a 

característica de o verbo poder aparecer sem sujeito pronominal ou nominal expresso, i.e., 

sem que o destinatário seja expresso85.  

Contudo, esta classificação não é consensual entre os investigadores, especialmente devido 

à problemática levantada pela classificação de o senhor, paradigma das formas de 

tratamento de 3ª pessoa.86 De facto, segundo a classificação de Sandi Michele de Oliveira 

Medeiros (1985)87, as formas de tratamento em português europeu dividem-se em pure 

pronouns (tu, você, vossemecê e os seus plurais), pro-pronouns (nomes e sintagmas, 

nominais usados como pronomes) e zero forms (verbos sem sujeito expresso), 

correspondendo respetivamente ao tratamento pronominal, nominal e verbal de Cintra. Por 

outro lado, Hammermüller concorda com a classificação proposta por Cintra. Ainda assim, 

acrescenta o tratamento de evitação (ou tratamento zero) como uma categoria adicional ao 

sistema. Este tratamento define-se como uma evitação de toda a referência formal ao(s) 

interlocutor(es)88, como no exemplo: Bom apetite!  

Do ponto de vista semântico-pragmático, a classificação tem em consideração as condições 

de uso das formas de tratamento no contexto psicossocial89. Segundo este critério e 

contrariamente aos sistemas de outras línguas europeias modernas que apresentam dois ou 

                                                             
82 Ainda que Cintra (1986 [1972]: 12-13) integre as formas o senhor e a senhora no tratamento nominal, o 

autor considera estas formas nominais as mais pronominalizadas de todas. 
83 A forma de tratamento portuguesa que se caracteriza pelo emprego puro e simples da terceira [ou segunda] 

pessoa sem sujeito expresso (como o define Teyssier, 1997: 72) verifica uma variedade de designações na 

literatura: tratamento verbal (Cintra, 1986 [1972]), forma verbal pro-drop (Faria, 2009), pronome nulo Ø 

(Duarte, 2011), 3 [e 2] sg de sujeito nulo (Guilherme & Bermejo, 2015). Para esta dissertação, optou-se pela 

designação de tratamento verbal, pela possibilidade de combinatória estilística com as formas de tratamento 
nominal e pronominal.  
84 Adaptado de Hammermüller (2004: 4). 
85 In Marques (1988, vol. I: 105-106). 
86 Para uma explicação da problemática e descrição contrastiva das diversas opiniões dos investigadores, cf. 

Marques (1988, vol. I: 108-109) e Carreira (1997: 38-40).  
87 Tese de Doutoramento, A Model of Address Form Negotiation: a Sociolinguistic Study of Continental 

Portuguese, Austin, Texas, University of Texas. 
88 In Hammermüller (2004: 4). 
89 In Carreira (1997: 41).  
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apenas um paradigma (e.g., língua inglesa), Cintra (1986 [1972]: 15) classifica as formas de 

tratamento portuguesas em três paradigmas: 

1. Formas próprias da intimidade: tu; 

2. Formas usadas no tratamento de igual para igual ou de superior para inferior e que 

não implicam intimidade: você; 

3. Formas de referência e delicadeza com diversas gradações quanto a distâncias de 

natureza diversa entre os interlocutores: vossa excelência, o(a) senhor(a), o(a) 

senhor(a) dr.(a), o António, a Maria, o senhor António, a senhora Maria, a dona 

Maria, etc. 

Na sua tese de doutoramento sobre Complementação verbal. Estudo sociolinguístico 

(1988), Maria Emília Ricardo Marques faz a distinção entre os sistemas de formas de 

tratamento e os de deferência, ainda que ambos possuam «(…) de facto, coerência 

sintagmática entre os vários meios de expressão de deferência (…)»90. Para apreender a 

articulação entre os dois sistemas num contexto de testes de reconhecimento para a recolha 

de informação do seu estudo, a autora identifica alguns níveis de língua. Divide-os em 

«familiares, íntimos» e em «distanciação, não íntimos». Este último subdivide-se em 

«objetiva, impessoal» e «subjetiva» que inclui formas de tratamento de 

deferência/delicadeza, de menosprezo e de desprezo91. Por fim, na análise dos resultados do 

seu estudo, Marques identifica quatro níveis de deferência: 

I. Pronomes oblíquos átonos; 

II. Nomes comuns; 

III. Títulos genéricos ou específicos; 

IV. Títulos honoríficos (sendo este o nível da mais alta deferência). 

Em 1997, Carreira desenvolve a distinção entre o eixo da distância: intimidade – delicadeza 

(eixo horizontal) e entre o carater simétrico e assimétrico da relação interpessoal (eixo 

vertical). A investigadora propõe que as múltiplas possibilidades de combinação destes 

                                                             
90 In Marques (1988, vol. I: 91). 
91 Ibidem, p. 131. 



29/137 

 

eixos modulam uma maior [+] ou menor [-] distância entre os interlocutores, segundo 

valores sociais e/ou culturais, familiares ou de idade92.  

 

A nível global, a classificação do sistema de formas de tratamento é esquematizada através 

de categorias que formam subclasses e híper classes à respetiva classificação. As categorias 

das formas de tratamento em português europeu podem ser classificadas segundo os 

seguintes critérios: 

❖ Morfossintaxe: pronominais, pronominalizados, nominais ou verbais93. 

❖ Sintaxe: sujeito (nominativo), vocativo (apelativo) ou objeto (acusativo, dativo). 

❖ Referência enunciativa: elocução, alocução ou delocução. 

Baseando-se na classificação tripartida dos «atos locutivos» de P. Charaudeau (1992), 

Carreira (1997: 21) propõe designações para as três principais operações de identificação e 

de localização dentro do espaço de interlocução: 

• Elocução: corresponde a eu/nós; 

• Alocução: corresponde a tu/vós; 

• Delocução: corresponde a ele(s)/ela(s). 

Este último divide-se no binómio de referente(s) presente(s) e ausente(s) da interação 

comunicativa. 

❖ Semântica lexical (classes nominais): 

Dependendo dos referentes, distinguem-se em formas de tratamento cujo termo principal 

consiste em: 

Nome próprio e/ou apelido, e.g., António, Antónia, (António) Marques, Antónia 

Marques94; 

                                                             
92 In Carreira (1997: 41). Esta questão será desenvolvida mais à frente nesta secção.   
93 Segundo Faria (2009: 29), uma forma verbal pro-drop é apenas possível em algumas línguas (como o 

português ou o grego, por exemplo) e consiste na omissão do denotador do sujeito, isto é, não se actualiza de 

forma plena o sujeito oracional através de um pronome ou nome. O sujeito encontra-se, pois, 

morfologicamente marcado na flexão verbal. 
94 Em português, ainda não é usual indivíduos do sexo feminino serem tratados apenas pelo apelido, de acordo 

com Rodrigues (2002: 283). 
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Nome de parentesco95, e.g., pai, mãe, filho, avô(ó), tio(a), irmão(ã), etc.;  

Nome de afeto, e.g., querido(a), caro(a), lindo(a), amor, etc.; 

Nome de profissão, e.g., carpinteiro, taxista, porteiro, professor, etc.; 

Título  

Académico, e.g., engenheiro, professor, arquiteto, doutor, etc.; 

Político, e.g., secretário de estado, ministro, Presidente da República, 

deputado, etc.; 

Civil, e.g., administrador, presidente, secretária, chefe, etc.; 

Militar, e.g., sargento, capitão, coronel, general, comandante, etc.; 

Religioso, e.g., padre, frade, irmã, cónego, bispo, etc.; 

Nobiliárquico, e.g., duque, conde, fidalgo, príncipe, majestade, etc.; 

Honorífico, e.g., [Vossa] Graça, [Vossa] Magnificência, [Vossa] 

Reverência, Vossa Santidade, etc.; 

Indicativo de idade, género, etc.: e.g., menino, menina, senhor (Sr.), senhora (Sr.ª), 

dona (Dª) + nome(s), senhora dona + nome(s); 

Nome de relação especial, e.g., camarada, vizinho(a), colega, amigo(a), etc.; 

Insultos, e.g., burro(a), canalha, estúpido(a), bacoco(a), palerma, cão, cabra, etc.96  

As formas de tratamento nominais do português apresentam-se como paradigma 

intrinsecamente aberto, existindo, por isso, em número elevado, ao contrário do paradigma 

fechado dos pronomes de tratamento e dos morfemas verbais de pessoa97. Ainda assim, em 

                                                             
95 Segundo Carreira (1997: 42), os nomes marido, mulher, filho(a), irmã(o), neto(a), sobrinho(a), cunhado(a), 

sogro(a), genro, nora, afilhado(a), parente podem ser utilizados em alocução, em certos contextos e são 

normalmente precedidos de um possessivo meu/minha. Desta lista, existem nomes raramente utilizados em 

alocução, apenas face a uma situação de interlocução muito particular (brincadeira ou conflito), e.g., sogro(a), 

genro, nora, parente. 
96 Esquema e exemplos das subclasses das formas de tratamento nominais retirados de Rodrigues (2002: 283-

284) que correspondem à tipologia proposta por Medeiros (1985: 56) e, sobretudo, por Braun (1988: 9-11). 
97 In Carreira (2002: 177) apud Hammermüller (2004: 3). 
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termos funcionais, o tratamento nominal98 aproxima-se do tratamento pronominal, visto que 

ambos se caracterizam por funções deíticas e definitórias99, i.e., formas que fazem 

referência ao alocutário através de expressões que sinalizam a sua posição de alocutário e 

que o definem ao mesmo tempo100. 

Abaixo apresenta-se um quadro onde se reúnem exemplos de uso das formas de tratamento 

já mencionadas. 

                                                             
98 Sobre a implementação do tratamento nominal e consequente “revolução da terceira pessoa” no sistema de 

formas de tratamento do português, cf. Faraco (2017 [1996]: 116). 
99 In Hammermüller (2004: 3). 
100 In Carreira (2002: 177) apud Hammermüller (2004: 3). 
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101 Quadro 3 – Opções das formas de tratamento que se apresentam ao falante 

português atualmente 

 Fonte: Faria (2009: 30) 
                                                             
101 A opção de tratamento verbal de 2ª pessoa do plural (Quereis um café?) atualmente sobrevive apenas nos 

dialetos portugueses setentrionais.  
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Tal como é possível observar acima, as formas de tratamento nominais podem ser ou não 

acompanhadas de determinante (definido e/ou possessivo), de adjetivos (e.g., menino  

bonito) e/ou outras formas de tratamento (e.g., senhora professora). No caso dos vocativos, 

estes podem vir acompanhados de partícula interjetiva. Quanto ao determinante utilizado, 

este poderá aumentar ou reduzir o nível de delicadeza da respetiva forma de tratamento e, 

consequentemente, a relação de proximidade (proxémica) ou de afastamento (taxémica).102  

❖ Semântico-pragmático: 

Sob o ponto de visto semântico-pragmático, as formas de tratamento pronominais, 

pronominalizadas e nominais podem ser classificadas como: 

• Marcadores enfáticos; 

• Deíticos pessoais e sociais103; 

• Intimidade, familiaridade, solidariedade, proximidade, afetividade e 

informalidade ou como distância, hierarquia, formalidade, respeito e poder. 

Estes últimos podem corresponder a traços [+], [-] ou [±]104, como se observa a partir do 

seguinte quadro: 

                                                             
102 In Rodrigues (2002: 284). 
103 Sobre as formas de tratamento nominais em português europeu, Carreira (2004: 4) indica que elles 

désignent l'allocutaire (deixis personnelle), tout en le situant selon une hiérarchisation sociale et 

interindividuelle (deixis sociale) ce qui, du même coup, le définit (fonction définitoire). Dans ce jeu de 

relations et de places, les fonctions déictique et définitoire atteignent également le locuteur. En situant 

l'allocutaire, le locuteur se situe lui même dans un réseau relationnel et social. 
104 In Rodrigues (2002: 284). 
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 Quadro 4 – Tratamento de alocução e o grau de «familiaridade» vs. 

«distância» (formas singulares e plurais) 

 Fonte: Carreira (1997: 68) 
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Neste quadro, as formas de tratamento alocutivas do português europeu são apresentadas 

segundo uma gradação do eixo horizontal, indo do /+familiaridade/ até à /+distância/, por 

um lado, e por outro, segundo as suas funções morfossintáticas (as formas em função de 

sujeito, as desinências verbais, os complementos (tónicos e átonos) e os vocativos). Tem-se 

igualmente em consideração a singularização e a pluralização do alocutário.105 

De salientar a inclusão neste quadro dos pronomes pessoais em função de objeto direto e 

indireto (-te, -o(s), -a(s), -lhe(s), -vos, -se) e dos pronomes pessoais quando acompanhados 

de preposição (ti, si, consigo). Com efeito, segundo alguns autores106, estas e outras formas 

podem, atualmente, ser usados para a 2ª pessoa do singular (i.e., referência alocutiva), com 

valor de autênticas formas de tratamento, e.g., você ou senhor(a).107 

❖ Paradigmas 

Ao contrário do sistema binário T/V proposto por Brown e Gilman para as línguas 

europeias108, o atual SFTPE corresponde a um sistema triádico:  

• Tuteamento (tu); 

• Voceamento (você); 

• Voseamento (vós)109. 

De salientar que ao escolher um dos paradigmas nem sempre se usa as respetivas formas 

pronominais. Com efeito, tendo a forma vós caído em desuso em português europeu (com 

exceções nas áreas de Trás-os-Montes e Minho e em tipos muito específicos de discurso, 

nomeadamente no discurso religioso e político110), este pronome é atualmente muito pouco 

utilizado quando em comparação com as formas senhor(a).  

Em conclusão, determinadas formas de tratamento são ainda classificadas como formas de 

delicadeza ou como formas de deferência111. A par destes tratamentos (e com eles se 

                                                             
105 In Carreira (2004: 5). 
106 Cf. Cuesta & Luz (1971: 484), Wilhelm (1979: 25), Teyssier (1997: 73), Estrela & Pinto-Correia (2001: 

42), Thomé-Williams (2004: 90) e Gouveia (2008: 94). 
107 Esta questão será analisada com maior detalhe na subsecção 2.2.5. 
108 Esta questão será analisada com maior detalhe na subsecção 2.2.5. 
109 In Gyulai (2011: 24).  
110 In Carreira (1997: 43). 
111 Cf. Marques (1988). 
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confundindo) encontram-se os títulos honoríficos e os tratamentos auto-humiliativos e de 

modéstia112. 

2.2.2. Contraste entre forma e função na dêixis pessoal 

Na língua portuguesa existem alguns casos de disparidade entre forma e função na dêixis 

pessoal que determinam fortemente o seu sistema de formas de tratamento. Ao nível da 

referência elocutiva, existe uma fórmula de delicadeza que se restringe aos contextos 

escritos, em particular, os requerimentos e que se caracteriza pelo uso da terceira pessoa em 

substituição da primeira, no sentido de o autor demonstrar deferência a quem se dirige.113  

Em português europeu verifica-se também o uso da primeira pessoa do plural (nós) em 

substituição da primeira do singular (eu). Neste caso, a forma pluralizada não corresponde 

diretamente a um eu plural, i.e., «os que falam», mas, sim, a um falante mais um ou vários 

indivíduos, presentes ou não na interação comunicativa (sendo que deste conjunto pode 

fazer parte o ouvinte ou não), identificáveis por indicações fornecidas previamente na 

conversação.114 Nos contextos em que o locutor está incluído, fala-se de nós inclusivo. Aos 

contextos cujo locutor se exclui do grupo referindo-se apenas ao(s) destinatário(s), dá-se o 

nome de nós exclusivo. 

Paralelamente, existe um outro fenómeno, não exclusivo do português, que se caracteriza 

pela influência do uso social da língua no sistema linguístico dos pronomes pessoais. Fala-

se do plural de modéstia ou plural de majestade115. Terá sido ainda no Latim que se 

convencionou socialmente o uso da forma plural para um só falante, i.e., nós (perspetiva 

elocutiva) ou para um só ouvinte, i.e., vós (perspetiva alocutiva).116 

A motivação, tal como a primeira designação indica, passa pela vontade de o falante sugerir 

que não fala em nome próprio, mas que se trata de um porta-voz de uma ideia coletiva, e.g., 

uso de nós quando um general fala em nome das tropas que comanda e uso de vós no 

                                                             
112 In Rodrigues (2002: 284).  
113 In Cunha & Cintra (2002: 287). A título de exemplo: fulano de tal, aluno desta faculdade, requer a V.ª 

Ex.ª... Em vez de: eu, fulano de tal, requeiro... 
114 In Lima (2006: 87). 
115 Ou plural majestático, segundo alguns autores.  
116 In Mattoso Câmara (1979: 93).  
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tratamento com um general inimigo - visto este último ser a representação de todo um 

exército.117 

Este plural era usado pelos reis de Portugal como se falassem em nome de todo o reino, 

pelo que se tornou num símbolo de grandeza e poder das suas funções. Esta é a origem da 

segunda designação: plural de majestade. Atualmente, este plural é usado por altos 

dignatários da igreja, oradores, escritores, professores, jornalistas, políticos ou por todos 

quantos se assumem como portadores de uma ideia coletiva.118 O seu uso encontra-se 

generalizado em contexto académico e científico em textos ensaísticos, científicos, 

académicos por parte de um só autor.119 

Do mesmo modo, existe uma estratégia de dissolução do eu numa pessoa indeterminada 

quando PRO, autodesignativo, surge com realização nula, seguido do verbo conjugado na 

primeira pessoa do plural, e.g., dizemos que, ou com realização lexical. Assim, o pronome 

pessoal e o verbo marcado ficam enfatizados na interação.120  

Atualmente, emprega-se a forma nominal a gente com valor de primeira pessoa do plural e 

também do singular, segundo Celso Cunha e Luís Filipe Lindley Cintra (2002: 298). Tal 

emprego resulta numa incoerência morfológica, visto que a forma a gente requer 

concordância com a forma verbal da terceira pessoa do singular, bem como na sua essência 

deveria referir-se a uma terceira pessoa121, i.e., delocução e não elocução. No entanto, é 

usado como um autêntico pronome pessoal de primeira pessoa do plural em concorrência 

com nós – ainda que este último seja o mais generalizado e a primeira seja apenas usada em 

contextos comunicativos informais. Esta forma nominal parece encontrar-se numa fase 

inicial de gramaticalização, visto poder ser usada em posição de sujeito, objeto direto ou 

objeto indireto: caminho semelhante àquele percorrido pela forma você.122  

Ao nível da referência alocutiva, as formas de terceira pessoa do singular você e do plural 

vocês constituem o exemplo paradigmático de incongruência morfológica. Ambas são 

consideradas como terceira pessoa gramatical, i.e., como referência delocutiva. Porém, na 

                                                             
117 Ibidem. 
118 In Estrela & Pinto-Correia (2001: 38). 
119 In Faria (2009: 59). 
120 In Marques (1988, vol. II: p. 188).  
121 In Faria (2009: 56-57). 
122 Para mais detalhes sobre este processo, cf. Faria (2009: 56-58). 



38/137 

 

prática, funcionam como segunda pessoa, i.e., como referência alocutiva. Por conseguinte, 

tendo em conta que as formas verbais em português concordam com o sujeito em pessoa e 

número, as formas verbais nestes contextos devem ser consideradas como marcando a 

segunda pessoa e não a terceira, e.g., você/ele(a) estuda, vocês/eles(as) estudam. Deste 

modo, existem na língua portuguesa formas ambíguas que podem marcar a segunda ou a 

terceira pessoa.123 O facto de o seu uso estar generalizado torna ainda mais relevante esta 

discrepância entre forma e função da terceira pessoa gramatical com função de segunda. 

2.2.3. Complexidade 

As formas de tratamento alocutivas em português europeu são uma área de estudo de 

grande interesse para investigadores cuja língua materna não é o português124 e para 

docentes e especialistas do ensino do português como língua estrangeira, nomeadamente 

Cintra (1972), Carreira (1997, 2001, 2002, 2004, 2007), Rodrigues (2002) e Hammermüller 

(1993, 2004). Este interesse é muito sublinhado pelos investigadores nacionais125 devido ao 

facto de espelhar a perplexidade e as dificuldades que os estrangeiros encontram quando se 

deparam com o grande inventário de possibilidades do SFTPE.  

Ainda assim, estas dúvidas, maioritariamente do nível pragmático, são sentidas quer por 

estrangeiros que aprendem português, quer por falantes de português como língua materna. 

Na sua base está o facto «de o locutor não saber adequar a forma própria ao destinatário 

que com ele se relaciona social e linguisticamente.»126.  

Estas dificuldades estendem-se à área da tradução «porque nem sempre a língua de chegada 

do texto a traduzir possui forma equivalente à portuguesa, nem sempre o tradutor 

compreende as finíssimas especificidades que o emprego de uma ou outra forma acarreta 

(…).»127 Por este motivo, a análise contrastiva entre fonte e tradução ou entre diferentes 

traduções é apontada pelos investigadores como meio possível para o estudo da 

complexidade dos sistemas de formas de tratamento.128 

                                                             
123 In Lima (2006: 87). 
124 A título de exemplo: Sandi Michele de Oliveira Medeiros (1985) e Günther Hammermüller (1993). 
125 Cf. Cintra (1972), Carreira (1997, 2004) e Duarte (2010, 2011). 
126 In Duarte (2011: 85).  
127 Ibidem.  
128 Para trabalhos sobre a tradução de formas de tratamento em português europeu, cf. Thomé-Williams 

(2004) e Duarte (2011). 
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Com efeito, no domínio das formas de tratamento em português europeu, colocam-se, 

maioritariamente, os seguintes três tipos de dificuldades, segundo Duarte (2011: 86-87): 

1. O uso das formas de tratamento de tipo nominal: 

A autora chama a atenção para o facto de estas formas codificadas variarem «sobretudo, 

mas não unicamente, de acordo com a relação social existente entre o locutor e o 

destinatário do discurso»129. O facto de este tipo de tratamento ser bastante utilizado, como 

mencionado na secção anterior, amplifica a dimensão desta complexidade. A título de 

exemplo, são apontadas as diferenças de uso entre as formas senhora Maria, dona Maria, 

senhora dona Maria cuja escolha depende do nível mais ou menos elevado da escala social 

da interlocutora e o tratamento por menino ou menina mesmo a interlocutores que já não 

sejam crianças ou adolescentes, caso o locutor se encontre numa posição interativa abaixo 

do destinatário130.  

2. A deferência em relação ao alocutário é marcada (com forma nominal ou não) pelo 

uso de um verbo na 3ª pessoa do singular, como em espanhol e italiano, e não na 2ª 

pessoa do plural, como em francês; 

3. A 3ª pessoa gramatical é a forma de tratamento mais frequente em português 

europeu, contrariamente ao tuteio mais frequente em espanhol e italiano.  

Com efeito, parece existir em Portugal um gosto pela estratificação social e pela 

formalidade131, o que poderá justificar a conservação do intrincado sistema de formas de 

tratamento atual. De facto, a variedade portuguesa guardou um sistema triádico bastante 

complexo, enquanto a variedade brasileira evoluiu para uma simplificação em sistema 

binário132, resultando na divergência dos sistemas da variedade portuguesa e da variedade 

brasileira – o que pode ser uma fonte adicional de dificuldades aos estudantes de português 

como língua estrangeira. 

Esta relação entre a estratificação das formas de tratamento e a estratificação social é um 

aspeto que sublinha a complexidade do sistema português, segundo Harri Meier (1951: 

                                                             
129 In Duarte (2011: 86). 
130 Ibidem.  
131 In Cintra (1986 [1972]: 16).  
132 Cf. Biderman (1972-73). 
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122-124)133 e Cintra (1986 [1972]). Contudo, ainda que estas sejam uma fonte de 

dificuldades, Carreira considera o SFTPEC cheio de potencial tendo em consideração a 

possibilidade de «ser explorada em vista a permitir ao locutor modular a distância [i.e., 

regular a aproximação ou distância] que este deseje estabelecer entre ele e o seu 

interlocutor.» (1997: 29, tradução minha). 

2.2.4. Os títulos honoríficos 

Na linguagem escrita formal e em interações comunicativas é comum o uso de diferentes 

formas de tratamento honoríficas, tendo em consideração a função ou a autoridade do 

destinatário ou interlocutor. Pragmaticamente, este é o tratamento correto quando se 

interage com autoridades ou representantes em contextos sociais, políticos e religiosos em 

Portugal e no Brasil.134  

Com efeito, as formas honoríficas são formas ritualizadas da delicadeza no tratamento135, 

podendo ser utilizadas em referência elocutiva, alocutiva e delocutiva136. Marques define-as 

como: 

(…) aquelas que permitem ao locutor mostrar grande deferência pela 

pessoa de quem fala. Esta pode ser o próprio sujeito enunciador, o(-s) 

destinatário(-s) ou aquele(-s) – 3ª pessoa – que se referem no discurso, 

estando ou não presentes em situação.137 

Enquanto o uso destas formas como autorreferência acentua ironia, comicidade, ofensa e/ou 

cólera (e.g., “Fez-me isto a mim, presidente eleito do grupo […]”), em heteroreferência, a 

sua escolha e uso está dependente de fatores sociais138 e, principalmente, da hierarquização 

das relações sociais139. Com efeito, a função linguística das formas honoríficas consiste na 

marcação de distinções sociais. 

                                                             
133 Apud Carreira (1997: 28-29). 
134 In Thomé-Williams (2004: 87). 
135 In Marques (1988, vol. I: 144).  
136 Para uma análise sociolinguística da complexidade da escolha e uso dos honoríficos em referência 

delocutiva, cf. Marques (1988, vol. I: 144-150). 
137 In Marques (1988, vol. I: 143). 
138 Ibidem, p. 144. 
139 In Carreira (1997: 29).  
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Segundo o sistema de quatro níveis de deferência proposto por Marques (1988, vol. II: 

346), as formas de tratamento honoríficas consistem no nível mais alto de deferência na 

língua portuguesa, «talvez quase próximo dos sistemas orientais»140.  

Esta é efetivamente a conclusão do estudo de J. B. Jensen (1981) que teve como principal 

objetivo caracterizar as formas de tratamento no Brasil. A partir deste estudo, conclui-se 

que o SFTPE se afasta de outras línguas europeias e se aproxima de línguas orientais cujos 

sistemas se caracterizam por serem altamente honoríficos. Nestes sistemas orientais, é a 

hierarquia das relações sociais que rege a escolha das formas honoríficas. Por outras 

palavras, a importância dos fatores sociais na escolha das formas de tratamento apenas 

encontra semelhanças com o sistema das línguas orientais.  

Ainda assim, convém salientar que, tal como as línguas ocidentais, o português não possui 

morfemas honoríficos que indiquem o posicionamento social dos destinatários ou 

interlocutores – o que acontece nas línguas orientais.141 Tal sugere a Jensen a existência de 

traços universais subjacentes à variável honorífica dos sistemas de forma de tratamento. 

Carreira propõe, então, o traço abstrato /HONORIFICAÇÃO/, realizado de modo distinto 

em diferentes línguas.142 Com efeito, ao nível semântico: 

Este tipo de formas assenta em contrastes binários de [+ honorífico] vs. 

[- honorífico], caso de deferência explícita e directa, ou de [+ humilde] 

vs. [-humilde], deferência explícita, mas indirecta, e que marca atitudes e 

comportamentos do locutor.143 

Ainda que estas formas honoríficas estejam diretamente ligadas à delicadeza, Marques 

alerta para a possibilidade de uso destas formas com conotações pejorativas, num tipo de 

relações assimétricas (+ > -).144 

As regras de uso das formas de tratamento honoríficas são idênticas àquelas que regulam a 

escolha dos níveis de fala marcados por deferência (independentemente de serem ou não 

recíprocas). De facto, o padrão assimétrico é também semelhante, mesmo em casos em que 

                                                             
140 In Marques (1988, vol. I: 143). 
141 In Carreira (1997: 29).  
142 Ibidem, pp. 29-30. 
143 In Marques (1988, vol. I: 144). 
144 Ibidem, p. 83. 
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o interlocutor de estatuto muito elevado fala com alguém de estatuto menor, ainda que 

alto.145  

Estas formas, frequentemente utilizadas, podem ser acompanhadas ou não de apelido ou 

nome completo.146 Além disso, tal como mencionado anteriormente, estas podem ser 

utilizadas em contextos de interação mediada (e.g., sobrescritos e cabeçalhos de cartas de 

natureza administrativa e comercial) e contextos de interação direta, podendo mesmo ser 

encontradas em linguagem coloquial.147  

Para concluir, apresentam-se dois quadros que contêm listas de formas de tratamento 

honoríficas: a primeira expõe as formas usadas em contextos protocolares e a segunda as 

formas usadas em sobrescritos e cabeçalhos de cartas. 

Quadro 5 - Formas de tratamento formal, cerimonioso e protocolar148 

Expressão de reverência Abreviatura Autoridade ou dignatário 

Excelência / Meritíssimo Juiz  Juízes 

Senhor Padre / 

Padre + Nome próprio (+ 

Apelido)149 

 Sacerdotes 

Sua Excelência 

 

(de quem se fala: referência 

delocutiva) 

S. Ex.ª 

Presidente da República, Primeiro 

Ministro, e outros altos dignitários 

do Estado e ainda no âmbito 

militar: Oficiais Superiores e 

Generais 

Vossa Alteza / Vossa Alteza 

Real / Sua Alteza Real 

V.A. / V.A.R. / 

S.A.R.-

SS.AA.RR. (pl.) 

Duques, arquiduques e príncipes 

de Casas Reais 

                                                             
145 Ibidem, p. 144. 
146 Ibidem, p. 120.  
147 In Marques (1988, vol. I: 144). 
148 Adaptação da tabela de Saraiva (2002: anexo B), com informações adicionais de Thomé-Williams (2004) e 

Lešková (2012: 66). 
149 Segundo Cunha & Cintra (2002: 297), as outras formas – Vossa Eminência, Vossa Magnificência, Vossa 

Santidade, etc. – são protocolares (…). Por vezes, no tratamento directo, é possível substituí-las por formas 

também respeitosas, mas menos solenes. A um sacerdote, por exemplo, é comum tratar-se, em lugar de Vossa 

Reverência ou Vossa Revendíssima, por o senhor, ou, no português europeu, por o senhor padre. 



43/137 

 

Vossa Eminência V. Em.ª Cardeais 

Vossa Excelência150 

 

(a quem se fala: referência 

alocutiva) 

V. Ex.ª 

Presidente da República, Primeiro 

Ministro, e outros altos dignitários 

do Estado e ainda no âmbito 

militar: Oficiais Superiores e 

Generais 

Vossa Excelência 

Reverendíssima 
V. Ex.ª Revma. Bispos e Arcebispos 

Vossa Majestade V. M. Reis e imperadores 

Vossa Paternidade V. P. 
Abades e Superiores de 

Conventos 

Vossa Reverência V. Rev. Sacerdotes e, menos usual, freiras 

Vossa Santidade V. S. Papa 

Vossa Senhoria V. S.ª Oficiais Subalternos e Capitães 

(…) 

 

Quadro 6 - Formas de tratamento usadas em sobrescritos e cabeçalhos de 

cartas151 

Expressão de reverência Abreviatura Destinatário 

Excelentíssima Senhora 

Dona 

Exma Senhora 

D. 

Exma. Sr.ª D. 

Senhoras de qualquer classe social 

Excelentíssimo Senhor 
Exmo. Senhor 

Exmo. Sr. 

Qualquer pessoa do sexo 

masculino 

Excelentíssimo Senhor 

Arquiteto 

Exmo. Sr. 

Arquiteto 

Exmo. Sr. Arq.º 

Licenciados em Arquitetura 

Excelentíssimo Senhor Exmo. Sr. Dr. Licenciados em Direito, usado 

                                                             
150 Segundo Cunha & Cintra (2002: 297), na linguagem escrita, sob a forma abreviada V. Ex.ª, é largo o seu 

uso, principalmente na correspondência oficial e comercial. 
151 Adaptação da tabela de Saraiva (2002: anexo B). 
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Doutor (nome e apelido) Mui 

Ilustre Advogado 

(nome e apelido) 

M. I. Advogado 

exclusivamente entre colegas que 

exercem advocacia. 

Excelentíssimo Senhor 

Doutor 
Exmo. Sr. Dr. 

Médicos 

Diplomados por Escolas 

Superiores 

Excelentíssimo Senhor 

Engenheiro 

Exmo. Sr. 

Engenheiro 

Exmo. Sr. Eng.º 

Licenciados em Engenharia 

Excelentíssimo Senhor 

Professor 

Exmo. Senhor 

Professor 

Exmo. Sr. Prof. 

Docentes do Ensino Básico, 

Ensino Secundário, Ensino 

Superior 

Excelentíssimo Senhor 

Professor Doutor 

Exmo. Sr. 

Professor Doutor 

Docentes do Ensino Superior com 

Tese de Doutoramento 

Magnífico Reitor  Reitor da Universidade de Lisboa 

(…) 

 

2.2.5. Tendências 

A comunicação The pronouns of power and solidarity apresentada por Brown e Gilman em 

1960 no congresso sobre “Estilo na linguagem” na Universidade de Indiana estabeleceu 

duas dimensões fundamentais para a análise da vida social. São elas: poder e solidariedade, 

como denota o título. Com efeito, os investigadores destacaram-se como os pioneiros de 

uma teoria do tratamento ao proporem a distinção entre formas T (próprias da 

informalidade, intimidade e solidariedade) e formas V (próprias da formalidade, distância e 

poder), e.g., du - Sie (em alemão) tu, você – vossa excelência152 (em português) e tu – vous 

(em francês, a única língua românica que conservou o sistema do latim tardio153). Segundo 

estes autores, as formas de tratamento refletem as interações sociais que se caracterizam por 

relações de poder e solidariedade154. 

                                                             
152 De acordo com Carreira (1997: 47). 
153 In Faraco (2017 [1996]: 114).  
154 In Guilherme & Bermejo (2015: 171). 
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Os símbolos propostos foram derivados dos pronomes pessoais latinos de segunda pessoa 

do singular: Tu, e plural, Vos, que a partir do século IV se tornou o tratamento utilizado 

para falar com o imperador (um só interlocutor). Mais tarde, o uso da forma plural seria 

generalizado para outros referentes que detivessem algum tipo de poder.  

Posteriormente, outros linguistas, nomeadamente Brown & Levinson (1987[1978]), Jucker 

& Taavinstainen (2003) e Scollon & Scollon (2011), concordaram com estes parâmetros. 

Ainda assim, apontaram que «os usos de uma forma ou uma estratégia dependerá, acima de 

tudo, de questões de preservação da face dos indivíduos que participem no ato 

comunicativo.»155 

Por outro lado, Watts (2003) salienta a importância do contexto histórico e cultural quando 

se aborda questões relativas aos sistemas de formas de tratamento. De acordo com este 

investigador, as formas de tratamento e a delicadeza são produto da ideologia de uma 

sociedade e refletem o que é politicamente correto num dado momento histórico e 

cultural.156 De facto, para compreender o estado atual do SFTPE é necessário atentar ao 

contexto político-social do país desde meados do século XX.  

Portugal do século XX é descrito por Maria Tereza Camargo Biderman (1972: 367) como 

um país que se mantinha à margem do mundo moderno: 

O relativo fechamento das fronteiras às "más" influências do exterior, 

política adotada pelo governo português nesses últimos 35 anos, 

acarretou para o país insulação, com respeito às idéias e padrões de 

comportamento, que caracterizam a sociedade internacional do pós-

guerra. Assim, a portuguesa é uma sociedade arcaica cujos padrões e 

relações interpessoais já de há muito desapareceram nas outras 

sociedades européias, mesmo no mundo latino mais conservador, em 

geral. 

Este isolamento pode ser um dos motivos para a conservação do complexo SFTPE, como 

mencionado na subsecção 2.2.3. 

                                                             
155 Ibidem.  
156 Ibidem. 
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Atualmente no século XXI, época da globalização e de rápidas transformações, mudanças 

sociais de nível mundial manifestam-se em Portugal de um modo particular.157 Com efeito, 

ao nível do sistema de formas de tratamento português, os investigadores158 apontam que 

este se encontra numa fase de instabilidade e mudança, manifestando-se por indecisões 

quanto à escolha da forma de tratamento a utilizar e oscilações de uso. Segundo Carlos A. 

M. Gouveia (2008: 93), o que se verifica atualmente está, efetivamente, interligado com o 

contexto social atual em Portugal: 

Partindo do pressuposto de que, nas línguas naturais, as formas de 

tratamento constituem um dos mais óbvios elos de ligação entre a 

própria estrutura da língua e a estrutura da sociedade, no sentido em 

que reflectem a organização da sociedade em termos de instituições (a 

família, os sistemas jurídico e educativo, etc.) e de estratificação (idade, 

classe, género, profissão, educação, etc.), parece-me óbvio que os 

“sentimentos de desorientação e mal-estar” que podemos associar ao 

uso das formas de tratamento em Portugal decorrem das transformações 

(…) e da constante re-estruturação de práticas e processos sociais.  

De acordo com Maria da Conceição Pereira Saraiva (2002: 133), «tudo indica que se está a 

assistir a reformas de tratamento.» Com efeito, os linguistas assinalam certas tendências 

que parecem orientar atualmente o SFTPEC159. Basicamente, estas tendências distinguem-

se entre tendências de desuso e tendências de generalização:  

a) Tendências de desuso: 

• Restrição do número de pronomes de tratamento160; 

• Progressivo desuso da forma vossa senhoria161; 

• Supressão da forma vossa excelência na oralidade162; 

• Desuso da forma menina163;  

                                                             
157 In Gouveia (2008: 92). 
158 Cf. Cintra (1986 [1972]: 12), Saraiva (2002: 15), Lima (2006: 94) e Gouveia (2008). 
159 Nesta dissertação, o foco recai nas tendências relativas às formas de tratamento alocutivas, para um só 

alocutário. 
160 In Wilhelm (1979: 15). 
161 In Faria (2009: 41). 
162 In Cintra (1986 [1972]: 34), Wilhelm (1979: 15). 
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• Supressão de diferenças de tratamento para interlocutores femininos entre as 

formas senhora + nome próprio (condição social inferior) e senhora dona + 

nome próprio (condição social superior)164; 

• Redução do microssistema tripartido senhora + nome próprio, dona + nome 

próprio, senhora dona + nome próprio para um sistema bipartido dona + 

nome próprio, senhora dona + nome próprio 165; 

• Redução do microssistema tripartido senhora + nome próprio, dona + nome 

próprio, senhora dona + nome próprio para um sistema de um só elemento 

dona + nome próprio166; 

• Redução das formas que contêm informação do título académico ou 

profissional, e.g., senhor(a) doutor(a) para doutor(a)167. 

 

b) Tendências de generalização: 

• Expansão do campo de emprego do pronome tu e da 2ª pessoa do singular 

verbal168 como formas de tratamento de intimidade169 para um tratamento 

não-íntimo, com intenção igualitária ou aproximativa170; 

• Expansão do campo de emprego e generalização do pronome você171 com 

valor de tratamento igualitário, em detrimento do uso do tratamento 

nominal, e.g., senhor, senhora; 

• Generalização do uso do pronome si172; 

                                                                                                                                                                                          
163 In Lima (2006: 93). 
164 In Cintra (1986 [1972]: 35). 
165 In Hammermüller (2004: 7).  
166 In Carreira (2004: 7-8).  
167 In Carreira (2002: 179) apud Hammermüller (2004: 7).  
168 In Santos Luz (1956: 261) apud Faraco (2017 [1996]: 121), Cintra (1986 [1972]: 34), Cunha & Cintra 

(2002: 293).  
Segundo Faraco (2017 [1996]: 121), um fenômeno semelhante de ampliação de uso de tu parece ter ocorrido 

também na Espanha (cf. gramática da Real Academia Española, p. 344). 
169 Usadas entre familiares e colegas de faixa etária semelhante ou aproximativa. Cf. Cunha & Cintra (2002: 

293). 
170 Usadas entre colegas de estudo ou profissão, membros de um partido político ou de filhos para pais. Cf. 

Cunha & Cintra (2002: 293). 
171 In Cuesta & Luz (1971: 483), Cintra (1986 [1972]: 34-35), Faria (2009: 44-46), Carreira (1997: 76; 2004: 

8), Brequez (1998) apud Thomé-Williams (2004: 92), Saraiva (2002: 129), Gouveia (2008: 94). 
172 In Gouveia (2008: 94). 
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• Aumento do uso do tratamento pronominal da 3ª pessoa verbal seu(s), 

sua(s)173; 

• Aumento do uso da forma senhor + nome próprio174. 

A tendência apontada por Faria (2009: 23) quanto ao aumento de formas V entre patrão e 

empregado, se atestada, oferece uma outra evidência de que «(…) estamos presentemente a 

sofrer as transformações da passagem de um sistema de face e solidariedade de base 

hierárquica e deferencial para um sistema de base igualitária e de envolvimento.»175 Algo 

que, já em 1988, Marques indicava: 

Nalguns extractos, a sociedade encaminha-se para formas mais 

igualitárias, o que é indiciado, sobretudo, pelo uso de formas, mais 

marcadas por deferência, em direção a pessoas que, noutras épocas, 

teriam sido tratadas de modo menos deferente.176 

Com efeito, as tendências de desuso de formas que se situam no extremo do grau da 

delicadeza177, de supressão de diferenças de tratamento que têm na sua base um critério 

hierárquico, de simplificação de formas nominais compostas e da generalização da forma T 

(própria da informalidade e solidariedade) com um «progressivo alargamento do campo de 

emprego»178 parecem comprovar, efetivamente, esta passagem do SFTPE a uma dimensão 

de solidariedade.  

Se se tiver em consideração a tabela do tratamento alocutivo de Carreira (1997: 68), 

observa-se que as escolhas de formas de tratamento parecem ir no sentido de um grau 

intermédio179 de tratamento, em particular através do maior uso de dona + nome(s), tu, 

você e si. Este grau intermédio dos sistemas de tratamento linguísticos é o objeto de estudo 

de Cook (1994, 1997, 2014). A investigadora propõe uma terceira dimensão ao sistema 

binário de Brown & Gilman (1960): N, de neutralidade, um parâmetro que coexiste com os 

de poder V e solidariedade T. Este parâmetro pode ser descrito como um comportamento 

                                                             
173 Ibidem, p. 93.  
174 Ibidem. 
175 Ibidem, p. 97. 
176 In Marques (1988, vol. I: 124). 
177 Cf. quadro 4 na secção 2.2.1., p. 34.  
178 In Cintra (1986 [1972]: 34). 
179 Cf. parte central do quadro 4. 
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não marcado pertencente à delicadeza, sintaticamente vazio, que permite evitar um 

compromisso com o sistema binário180. Estas dimensões T, V, N correspondem 

respetivamente às linhas de força Aproximação e Afastamento com uma posição intermédia 

de Imparcialidade181.  

A proposta de Cook surge a partir da análise do SFTPE, visto que, segundo a autora e 

outros investigadores182, a língua portuguesa faz uso de um modo de tratamento que se 

subtrai à dualidade V-T.183 Ainda assim, de acordo com Cook, a dimensão de neutralidade 

não se submete apenas a este sistema, devendo ser tido em consideração de modo mais 

vasto184.  

A dimensão da neutralidade em Portugal tornou-se possível graças a fatores linguísticos e 

extralinguísticos que influenciaram a evolução diacrónica do sistema de formas de 

tratamento.185 Na origem desta dimensão em português europeu está a introdução da 

fórmula sujeito nominal mais verbo da terceira pessoa do singular (Vossa Mercê) com 

referência alocutiva.186 A omissão do sujeito nominal «conduz a um efeito de neutralidade 

que permite evitar uma tomada de posição dentro do contraste formal-informal.»187  

No entanto, a omissão era uma opção de tratamento mal vista na sociedade altamente 

hierarquizada do passado em Portugal que consideraria uma «tentativa de evasão ao 

cumprimento do dever de observar a forma de tratamento reconhecida para cada camada 

social»188. Por este motivo, apenas a mudança de semântica de poder para uma semântica 

de solidariedade permitiu o surgimento da dimensão da neutralidade.  

No limiar do século XX, as formas de tratamento alocutivas da esfera V dirigidas a um só 

interlocutor consistiam em duas opções: 

1) Vós + verbo 2ª pessoa do plural (arcaizante); 

                                                             
180 In Cook (2014: 18). 
181 In Cook (1997: 459). 
182 Cf. Biderman (1972-73: 368) e Carreira (1997: 32).  
183 In Cook (1997: 451). 
184 In Cook (2014: 18). 
185 Para propostas de periodização do SFTPE, cf. Cintra (1986 [1972]: 106-108) e Biderman (1972-73: 358-

371). 
186 In Cook (1997: 451). 
187 Ibidem. 
188 In Cook (1997: 453). 
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2) Sujeito nominal singular + verbo 3ª pessoa do singular.189 

Consequentemente à queda de vós com a 2ª pessoa do singular, no início do século XX, a 

consolidação da neutralidade foi favorecida190, visto que o desuso de vós criou o espaço 

necessário na esfera V à generalização do tratamento nominal mais a 3ª pessoa do singular: 

A generalização aos pólos opostos da dualidade V-T da forma de 

tratamento em formato de sujeito nominal + verbo na terceira pessoa 

resultou, morfológica e sintacticamente, na abertura da possibilidade 

para a evolução da forma da neutralidade, a qual se tornou obtenível 

pela simples omissão do sujeito nominal.191 

Atualmente, o parâmetro da neutralidade encontra-se em expansão no português europeu, 

segundo Cook (1997: 458, 462). Com efeito, o estudo de Ana Rita Bruno Guilherme e 

Víctor Lara Bermejo (2015) baseado na análise de entrevistas do corpus Cordial-Sin 

verificou que num contexto de interação comunicativa entre entrevistado e entrevistador 

(«contexto de maior deferência»), «o uso de formas de sujeito nulo (…) é a estratégia mais 

produtiva (…)»192, obtendo 297 ocorrências, contra 52 ocorrências de formas nominais e 20 

ocorrências de você. 

Em português europeu, esta dimensão de neutralidade abrange exclusivamente o uso de 

formas de tratamento na 3ª pessoa do singular, nomeadamente através do uso do tratamento 

verbal, do pronome você com valor neutro193 (e.g., uso dado pelas camadas mais jovens de 

falantes e em publicidade) e de pronomes possessivos194 e oblíquos, como apontam Cuesta 

& Luz (1971: 484): 

Um tratamento intermédio entre estes [tu e você] e V. Excia […] 

consiste no simples emprego, sem qualquer pronome, ou nome, da 3ª 

pessoa do verbo, utilizando para as formas com preposição os reflexos 

si e consigo, os quais se usam também para evitar a repetição um tanto 

                                                             
189 Ibidem, p. 455. 
190 Ibidem, p. 457. 
191 Ibidem, p. 453. 
192 In Guilherme & Bermejo (2015: 175). 
193 Cf. Thomé-Williams (2004: 97-98), Faria (2009: 44), Guilherme & Bermejo (2015: 170). 
194 Sobre o uso do possessivo por uma forma de tratamento ou pelo pronome oblíquo tónico, cf. Cunha & 

Cintra (2002: 327). 
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inoportuna de você, V. Excia, o Sr., o Sr. Dr., ou do nome ou apelido do 

alocutário, com as preposições convenientes. 

A distinção entre delicadeza e comportamento próprio proposta por Locher & Watts 

(2005)195 «parece corresponder ao efetivo uso que os falantes fazem da delicadeza, ao 

estabelecer um comportamento linguístico meramente neutro que se diferenciará daquele 

que é, mais especificamente, delicado»196. Esta distinção, de acordo com Faria (2009: xiv) 

permite descrever com exatidão formas de tratamento como o tratamento verbal que, 

segundo a investigadora, não constituem comportamentos linguísticos delicados, mas, sim, 

neutros. Com efeito, esta proposta de Locher & Watts abre a possibilidade de configuração 

de um comportamento neutro nas teorias da Pragmática que abordam a delicadeza197. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
195 Cf. Capítulo 2, subsecção 2.1.1., pp. 17-19. 
196 In Faria (2009: v).  
197 Ibidem, p. xiv. 
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CAPÍTULO 3 

QUESTÕES METODOLÓGICAS 
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Neste capítulo pretende-se especificar e argumentar a natureza e o tipo de investigação 

adotada com vista à concretização dos objetivos desta dissertação. 

As questões metodológicas estão estruturadas do seguinte modo: na secção 3.1. 

apresentam-se e justificam-se as estratégias metodológicas escolhidas para este estudo. Já 

nas subsecções 3.1.1. e 3.1.2. caracterizam-se os instrumentos de recolha de dados 

selecionados: Corpus de Referência do Português Contemporâneo e Corpus de Extratos de 

Textos Eletrónicos MCT/Público. De seguida, descrevem-se os procedimentos adotados 

durante a recolha. Por último, na secção 3.2., elencam-se os critérios de elegibilidade das 

ocorrências e os procedimentos adotados para o tratamento dos dados obtidos em corpora. 

 

3.1. METODOLOGIA 

No sentido de validar as tendências mencionadas no capítulo anterior, foi necessário 

escolher uma estratégia metodológica que de uma forma prática e, ao mesmo tempo, 

alargada permitisse uma observação e caracterização detalhada do uso das formas de 

tratamento da variedade linguística escolhida durante o século XX. Por essa razão, optou-se 

pela recolha, tratamento e análise de dados provenientes de bases de dados digitais de 

grande escala, i.e., corpora, que são definidos por Paul Baker (2009: 2) como: 

Corpora are generally large (consisting of thousands or even millions of 

words), representative samples of a particular type of naturally occuring 

language, so they can therefore be used as a standard reference with 

which claims about language can be measured. The fact that they are 

encoded electronically means that complex calculations can be carried 

out on large amounts of text, revealing linguistic patterns and frequency 

information that would otherwise take days or months to uncover by 

hand, and may run counter to intuition.  

Com efeito, o avanço da tecnologia nas últimas décadas tem proporcionado um grande 

contributo para a linguística histórica. O elevado número de dados, a diversidade de fontes 

de textos escritos, a vasta linha cronológica que cobre, a facilidade de acesso e a fiabilidade 
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na recolha e análise dos dados foram os fatores-chave para a escolha de recolha de dados a 

partir de corpora diacrónico. Nas palavras de Baker (2009: 29), a diachronic corpus is 

simply a corpus which has been built in order to be representative of a language or 

language variety over a particular period of time, making it is possible for researchers to 

track linguistic changes within it. 

O critério de seleção quanto às bases de dados consistiu na abrangência cronológica, visto 

pretender-se observar o uso das formas de tratamento portuguesas no século XX. A escolha 

recaiu sobre dois corpora: o Corpus de Referência do Português Contemporâneo e o 

Corpus de Extratos de Textos Eletrónicos MCT/Público. Abaixo descrevem-se as principais 

características dos corpora selecionados. 

3.1.1. Corpus de Referência do Português Contemporâneo (doravante, CRPC) 

O CRPC198 consiste numa vasta base de dados que contém amostras de língua escrita 

(literário, jornalístico, correspondências privadas, atas de reuniões plenárias do Diário da 

Assembleia da República) e língua falada (formal e informal) do português europeu, do 

português do Brasil, do português dos países africanos de língua oficial portuguesa 

(PALOP) e do português de Macau, Goa e Timor. O subcorpus dedicado à variedade 

portuguesa (aquela que será analisada neste estudo) tem atualmente um total de 332,332 

textos e 289,840,619 milhões de palavras.  

O facto desta base de dados ser constituída por textos cuja datação varia entre a segunda 

metade do século XIX e o ano de 2006 foi crucial para a sua inclusão no estudo. Ainda 

assim, convém salientar que, de acordo com as informações da página eletrónica do corpus, 

a maioria dos textos é posterior ao ano de 1970.  

3.1.2. Corpus de Extratos de Textos Eletrónicos MCT/Público (doravante, 

CETEMPúblico) 

Quanto à segunda base de dados escolhida, o CETEMPúblico199 trata-se de um corpus 

criado pelo projeto «Processamento computacional do português» após a assinatura de um 

                                                             
198 Disponível em: <http://alfclul.clul.ul.pt/CQPweb/portugal/>. 
199 Disponível em: <https://www.linguateca.pt/CETEMPublico/>. 

http://alfclul.clul.ul.pt/CQPweb/portugal/
https://www.linguateca.pt/CETEMPublico/
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protocolo entre o Ministério da Ciência e da Tecnologia (MCT) português e o jornal 

Público em abril de 2000, segundo informações da página eletrónica do corpus. Esta base 

de dados contém cerca de 208,1 milhões de palavras provenientes de textos publicados 

entre os anos 1991 e 1998 no jornal português.  

Visto ser uma base de dados que apenas abrange a década de 90 e que contém apenas textos 

jornalísticos, o CETEMPúblico é uma fonte adicional de dados para esta investigação. 

Pretende-se com a inclusão deste corpus a consolidação dos resultados obtidos através do 

CRPC para o final do século – o que se releva importante para a análise da evolução 

durante todo o século XX.  

 

Os procedimentos que permitiram a operacionalização da investigação consistiram numa 

série de etapas que incluíram a recolha, tratamento e análise dos dados. Os dados recolhidos 

correspondem a ocorrências de uso, unicamente em língua escrita, das formas de tratamento 

portuguesas selecionadas para estudo. Com base nas fontes escritas disponibilizadas em 

corpora, foram efetuadas recolhas de dados nos seguintes tipos de texto: literário, 

jornalístico, epistolar e atas. Relativamente ao tratamento e à análise dos dados, estes 

seguiram os métodos de investigação quantitativa, com base no positivismo lógico. A 

análise estatística dos dados recolhidos permite com mais clareza e objetividade a 

caracterização do uso das formas de tratamento para cada década, permitindo identificar 

indicadores e tendências observáveis no sistema de formas de tratamento em português 

europeu (SFTPE) no século XX.  

Antes de se efetuar a recolha de dados em corpora propriamente ditos, houve a necessidade 

de fazer uma leitura dos manuais disponibilizados para cada corpus, tendo em conta que 

cada um apresenta as suas especificidades quanto à interface, i.e., o método de pesquisa. De 

modo a efetuar as pesquisas em corpus de forma mais precisa, procurou-se efetuar a 

pesquisa das palavras que constituem as formas de tratamento juntamente com etiquetas 

que correspondem às categorias de títulos sociais e possessivos, por exemplo para os 

termos doutor e vossa (para a forma de tratamento vossa excelência) respetivamente. De 

seguida, realizou-se a pesquisa das formas de tratamento selecionadas para análise, 

incluindo as suas formas abreviadas. 
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Após a pesquisa, foi efetuada a recolha (download) dos dados referentes a cada forma de 

tratamento. A recolha de dados no corpus do CETEMPúblico foi realizada entre os dias 10 

e 11 de outubro de 2018 e no corpus CRPC entre os dias 10 e 11 de dezembro do mesmo 

ano. Optou-se pela transferência dos dados num ficheiro cujo formato fosse passível de ser 

trabalhado no software informático Excel. Este foi o programa escolhido para o trabalho de 

organização e filtragem das ocorrências, visto facilitar essa manipulação, especialmente em 

casos onde existem um número elevado de dados.  

Após a recolha de informação, houve a necessidade de se proceder à sua seleção. A etapa 

seguinte consistiu na filtragem dos dados recolhidos, i.e., supressão de ocorrências que não 

se enquadraram no objeto de investigação deste estudo. Elencam-se abaixo os critérios para 

estes processos. 

 

3.2. CRITÉRIOS PARA A SELEÇÃO E 

TRATAMENTO DOS DADOS 

No que respeita à datação, foram unicamente aceites ocorrências de formas de tratamento 

cuja datação seja entre os anos de 1900 e 1999. Nos casos de ocorrências que continham 

duas datas, a data mais antiga foi a considerada para análise. Tal decisão fez com que 

fossem suprimidos casos onde a datação da 1ª edição do texto remete para o século XIX. 

Ocorrências sem datação não foram tidas em consideração. Por último, em casos cuja data 

indicada pelo corpus não corresponde à data factual, e.g., excertos de cartas publicados 

posteriormente num jornal, teve-se em conta para a análise a data mais antiga.  

Para a análise, foram aceites ocorrências de formas de tratamento, i.e., apelativos, vocativos 

e relacionemas, alocutivas em discurso direto, discurso indireto e discurso indireto livre. 

Com o objetivo de atestar algumas das tendências apontadas pelos linguistas200, 

selecionaram-se para análise as formas de tratamento classificadas numa perspetiva 

morfossintática como pronominais (senhor(a), tu, você, vossa excelência e vossa senhoria) 

                                                             
200 Cf. Capítulo 2, subsecção 2.2.5., pp. 46-47. 
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e nominais (dona + nome(s), doutor(a), engenheiro(a), menino(a), senhor(a) + nome(s), 

senhor(a) + título académico ou profissional e senhora dona + nome(s)).  

Devido ao facto de a construção senhor(a) + título académico ou profissional se verificar 

como uma forma de tratamento muito recorrente em ambos os corpora, optou-se por se 

focar na produtividade e na evolução de formas que possam ser representativas desta 

construção: senhor(a) doutor(a) e senhor(a) engenheiro(a).201  

Neste estudo, o foco recai nas formas singulares das formas de tratamento selecionadas. 

Esta decisão deveu-se à vontade de eliminar formas de tratamento com valor de 

generalização, e.g., meus senhores e minhas senhoras, de analisar formas de tratamento 

femininas que apenas existem na forma singular, e.g., dona + nome(s) e senhora dona + 

nome(s), e de focar nas formas que constituem os paradigmas de base para o tratamento. 

Deste modo, deixa-se de lado a problemática do paradigma do tratamento plural, visto que, 

segundo Carreira (1997: 31), as formas plurais não são sempre simétricas às formas do 

singular202. Tal é percetível em português europeu através das formas de tratamento você – 

vocês203 cujos valores semântico-pragmáticos diferem, como se observa no quadro abaixo: 

Quadro 7 – Pronomes de tratamento na sua forma singular e plural em Portugal 

Singular Tu Você 
O senhor 

A senhora 

Plural Vocês 
Os senhores 

As senhoras 

Fonte: Carreira (1997: 31, nota de rodapé) 

Apenas se selecionaram ocorrências produzidas por falantes nativos do português europeu e 

ocorrências de formas de tratamento que se referissem a entidades concretas e humanas. 

Deste modo, ocorrências do género «tu, Portugal, (...)» foram suprimidas. De fora da lista 

de ocorrências, ficaram igualmente inúmeras fórmulas sintéticas do tipo lógico, i.e., acordo 

de contrapartida, como por exemplo: «se eu não comer morro. Logo, tu deves comer», bem 

como ocorrências repetidas. Formas de tratamento que integrem expressões lexicalizadas 

                                                             
201 Para mais informações acerca dos títulos encontrados para esta forma de tratamento, cf. Anexo B. 
202 In Carreira (1997: 31, nota de rodapé).  
203 De acordo com Faria (2009: 31), esta última forma é muitas vezes utilizada como plural de tu. Para mais 

informações sobre esta problemática do paradigma do tratamento plural, cf. Faria (2009: 31). 
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na língua portuguesa, e.g., «sim/não, senhor(a)», foram igualmente retiradas das 

contabilizações. 

Igualmente de parte ficaram as ocorrências de formas de tratamento que se verificam estar 

num contexto de ironia ou do seu uso como recurso literário, i.e., uso de uma determinada 

forma de tratamento como forma de caracterizar uma época anterior à data da obra. Ainda 

assim, estas ocorrências são tidas em consideração aquando da análise e discussão dos 

resultados. Além disso, devido ao elevado número de ocorrências, não foi possível efetuar 

uma filtragem minuciosa às seguintes formas de tratamento: tu, você e às formas 

masculinas senhor, senhor + nome(s), senhor + categoria social ou profissão, doutor e 

engenheiro.  

Sendo o objeto de estudo as formas de tratamento alocutivas, procurou-se excluir 

ocorrências onde as formas de tratamento ocorressem em contexto delocutivo. Contudo, a 

impossibilidade de acesso à maioria dos extratos que constituem os corpora consultados 

dificultou a tarefa. Devido à ambiguidade interna que caracteriza algumas formas do 

SFTPEC204, houve bastantes casos cuja categorização alocutivo/delocutivo não foi possível 

de se realizar. Casos onde esta ambiguidade se manifestou foram aceites para análise.   

Durante a etapa seguinte, efetuou-se a contabilização das ocorrências para cada forma de 

tratamento, agrupando-as por ano. A organização cronológica não ficou facilitada com os 

dados do CRPC. Esta dificuldade prende-se com o facto de que, para cada tipo de texto, 

existe um formato de data distinto. Por essa razão, não foi possível automatizar a 

organização, passando a solução pela organização manual – o que, pelo elevado número de 

ocorrências para cada forma de tratamento, pode eventualmente corresponder a erros e 

lapsos indesejados205.   

A etapa que se seguiu consistiu na combinação dos resultados dos dois corpora, agrupando 

os dados de ambos por década. A partir desta tabela numérica, foram produzidos gráficos 

de linhas e de barras. Deste modo, a análise da frequência de uso e o nível de produtividade 

de cada forma de tratamento ao longo do século XX fica facilitada. Foram também 

                                                             
204 Cf. Capítulo 2, subsecção 2.2.2., pp. 37-38. 
205 A título de sugestão: a uniformização do formato da data para todos os tipos de textos disponibilizados em 

corpus facilitaria investigações do foro diacrónico. 
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elaborados três gráficos que apresentam para cada forma de tratamento analisada e em 

valores percentuais a totalidade das ocorrências registadas no CRPC, no CETEMPúblico e 

em ambos respetivamente. 

Para a análise dos resultados, não se teve em consideração diferenças de uso entre 

diferentes tipos de textos, i.e., não se verificou se em texto jornalístico se usa 

consideravelmente mais uma determinada forma de tratamento. Contudo, esta diversidade 

de fontes escritas foi relevante em particular para os casos de ocorrências em atas de 

reuniões plenárias do Diário da Assembleia da República, pois permitiu esclarecer os 

contextos e verificar restrições de uso de certas formas de tratamento ao longo do século 

XX. Em suma, o número considerável de ocorrências e a diversidade de tipos de fontes 

escritas revelaram-se significativas para uma caracterização do uso das formas de 

tratamento no século XX.  

Salienta-se que questões do foro da disciplina da Sociolinguística (e.g., reciprocidade do 

tratamento) não são passíveis de serem analisadas neste estudo pois, na esmagadora maioria 

das fontes, não há informações suficientes em corpora que possam dar respostas a esse 

respeito.  
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Neste capítulo, o foco recai na identificação e apresentação sucinta dos resultados do estudo 

registados aquando da recolha de dados, independentemente da sua significância estatística. 

Para tal, foi efetuado um tratamento e respetiva análise quanto ao número de ocorrências 

registadas para cada forma de tratamento em estudo. Antes de se passar à exposição, 

salienta-se que os dados que constituem o conjunto das fontes de informação desta 

investigação provêm de uma análise documental a partir dos textos que formam os corpora 

CRPC e CETEMPúblico.  

Este capítulo encontra-se estruturado da seguinte forma: na secção 4.1. apresentam-se os 

resultados globais obtidos no CRPC (4.1.1.), no CETEMPúblico (4.1.2.) e em ambos 

(4.1.3.). Na secção 4.2. exibe-se caso a caso os valores percentuais relativos a cada forma 

de tratamento numa perspetiva diacrónica, desde o início até ao fim do século XX. 

 

4.1. PANORAMA GLOBAL DOS DADOS OBTIDOS 

4.1.1. CRPC  

Antes de se avançar para a apresentação dos resultados globais obtidos neste corpus, 

recorda-se que o CRPC é uma base de dados que contém extratos de textos cuja datação vai 

desde a segunda metade do século XIX até ao ano 2006. No âmbito deste estudo, o foco 

recaiu sobre os dados existentes para o século XX. Deste modo, aceitaram-se para análise 

124024 ocorrências de formas de tratamento206.  

No sentido de facilitar a análise da produtividade global de cada forma de tratamento no 

século XX neste corpus, segue abaixo uma figura que apresenta em valores percentuais a 

totalidade das ocorrências registadas para cada forma de tratamento analisada, organizada 

por ordem alfabética. 

                                                             
206 Para mais informações acerca dos critérios de seleção, cf. Capítulo 3, secção 3.2.  
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Figura 1 – Formas de tratamento no CRPC 

Segundo os resultados da recolha de dados em CRPC, as formas de tratamento mais 

utilizadas no século XX são, em primeiro lugar, doutor com 34% (7457 ocorrências), 

registando mais do dobro das ocorrências da forma senhor que apresenta 14% (2996 

ocorrências) e, em terceiro lugar, senhor + apelido com 13% (2954 ocorrências). De 

salientar que o número tão elevado de ocorrências para estas três formas de tratamento não 

permitiu um tratamento dos dados o que se traduziu na inclusão de ocorrências em 

contextos delocutivos.  

De seguida, surgem as formas senhor + nome próprio e apelido com 11% (2507 

ocorrências), tu que regista 8% (1802 ocorrências), você com 6% (1323 ocorrências), 

apresentando menos de metade das ocorrências da forma anterior surge engenheiro com 3% 

(707 ocorrências), senhor doutor que regista igualmente 3% (636 ocorrências), menino 

(323 ocorrências) e menina (321 ocorrências) ambos com 2% e, para concluir, as formas de 

tratamento que apresentam 1%: vossa excelência (276 ocorrências), senhor + nome próprio 

(251 ocorrências), senhor engenheiro (184 ocorrências) e doutora (176 ocorrências). 

Em contrapartida, as formas de tratamento menos registadas em corpus - as que não 

atingem o valor de 1% - são senhora (76 ocorrências), dona + nome(s) (72 ocorrências), 

senhora dona + nome(s) (28 ocorrências), senhora + nome(s) (8 ocorrências), vossa 
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senhoria (7 ocorrências), senhora doutora (4 ocorrências) e, por último, sem nenhuma 

ocorrência, senhora engenheira e engenheira. 

4.1.2. CETEMPúblico  

Recorda-se que o CETEMPúblico é uma base de dados que contém extratos do jornal O 

Público cuja datação varia entre os anos 1991 e 1998. No total, este corpus dispõe de 

222003450 palavras.  

A figura que se segue mostra em valores percentuais o total de ocorrências registadas no 

CETEMPúblico para cada forma de tratamento analisada neste estudo, organizadas aqui por 

ordem alfabética. O principal objetivo desta figura é o de apresentar uma caracterização 

parcial do sistema de formas de tratamento em português europeu (SFTPE) na década de 

90. 

 

Figura 2 – Formas de tratamento no CETEMPúblico 

Analisando os dados da figura 2, as formas de tratamento mais utilizadas na década de 90 

são, em primeiro lugar, você com 35% (4954 ocorrências), registando menos de metade das 

ocorrências surge a forma tu com 14% (1997 ocorrências), seguida das formas engenheiro 

(1612 ocorrências) e senhor (1601 ocorrências) ambas com 11%. De salientar que as 

formas de tratamento com maior número de ocorrências neste corpus (tu, você e senhor) 

correspondem aos três paradigmas do SFTPEC.  
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De seguida, surgem as formas doutor com 6% (869 ocorrências), senhor + apelido (611 

ocorrências), vossa excelência (579 ocorrências), senhor doutor (542 ocorrências), senhor 

+ nome próprio e apelido (507 ocorrências) todas com 4%, senhora que regista 3% (406 

ocorrências) e, para concluir, as formas que apresentam 1%: senhor engenheiro (185 

ocorrências), senhor + nome próprio (124 ocorrências), dona + nome(s) (81 ocorrências). 

Por outro lado, as formas de tratamento menos frequentes no CETEMPúblico - as que não 

atingem o valor de 1% - são menina (56 ocorrências), menino (44 ocorrências), doutora (28 

ocorrências), senhora doutora (23 ocorrências), senhora dona + nome(s) (13 ocorrências), 

engenheira (7 ocorrências), senhora engenheira (2 ocorrências) e, por último, sem 

nenhuma ocorrência, senhora + nome(s) e vossa senhoria. 

4.1.3. Corpora 

Como forma de caracterização global dos resultados obtidos a partir da recolha de dados 

nos dois corpora selecionados para este estudo, apresenta-se em valores percentuais na 

figura abaixo o total de ocorrências verificadas para cada forma de tratamento. 

 

Figura 3 – Formas de tratamento no CRPC e no CETEMPúblico 

De acordo com as informações da figura 3, é possível observar que as formas de tratamento 

mais frequentes em ambos os corpora são, em primeiro lugar, a forma doutor com 23% 
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(8326 ocorrências), seguida da forma você que regista 17% (6277 ocorrências), em terceiro 

lugar, a forma senhor com 13% (4597 ocorrências).  

De seguida, surgem as formas tu (3799 ocorrências) e senhor + apelido (3565 ocorrências) 

ao apresentarem 10%, senhor + nome próprio e apelido que regista 8% (3014 ocorrências), 

engenheiro com 6% (2319 ocorrências), registando o dobro das ocorrências da forma 

senhor doutor com 3% (1178 ocorrências), vossa excelência que apresenta 2% (873 

ocorrências) e, para concluir, as formas que registam 1%: senhora (482 ocorrências), 

menina (377 ocorrências), senhor + nome próprio (375 ocorrências), senhor engenheiro 

(369 ocorrências), menino (367 ocorrências) e doutora (204 ocorrências). 

Por outro lado, as formas de tratamento menos registadas em corpora - todas registando o 

valor de 0% - são as formas dona + nome(s) (158 ocorrências), senhora dona + nome(s) 

(41 ocorrências), senhora doutora (27 ocorrências), senhora + nome(s) (8 ocorrências), 

vossa senhoria (7 ocorrências), engenheira (7 ocorrências) e senhora engenheira (2 

ocorrências). De salientar que quase todas as formas mencionadas são endereçadas a 

alocutários femininos.  

 

4.2. RESULTADOS 

Procede-se agora à identificação sucinta dos resultados registados para cada forma de 

tratamento. Os gráficos presentes foram estruturados numa perspetiva diacrónica, cujas 

variáveis consistem nas diferentes décadas do século proposto para estudo. O principal 

objetivo desta apresentação é atentar na evolução do uso das formas de tratamento 

escolhidas para análise ao longo das várias décadas do século XX. Adicionalmente, 

pretende-se apontar algumas observações registadas durante a fase do tratamento dos dados 

quanto ao contexto ou valor de uso das formas de tratamento analisadas.  

Para a exibição dos resultados obtidos de cada forma de tratamento analisada neste estudo 

foram elaborados dois gráficos, ambos com valores percentuais. Os dois gráficos, um de 

linhas e o outro de barras, encontram-se dispostos lado-a-lado, com o objetivo de facilitar a 

leitura dos dados complementares de ambos.  
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O gráfico de linhas apresenta a evolução de cada forma de tratamento, tendo em 

consideração o número total absoluto das ocorrências registadas em ambos os corpora para 

a respetiva forma de tratamento, dividindo-o por décadas. A título de exemplo, imagine-se 

que a forma dona + nome(s) dispõe de um total de 100 ocorrências no século XX. Dessas 

ocorrências, 10 registam-se na década de 20 (10%), 40 na década de 30 (40%) e assim por 

diante. Por outro lado, o gráfico de barras apresenta a produtividade de cada forma de 

tratamento, tendo em consideração a produtividade de todas as outras formas de tratamento 

na década em questão. A título de exemplo, imagine-se que, na década de 20, apenas se 

registam três formas de tratamento: tu, você e senhor. No total dessa década, verificam-se 

100 ocorrências. Dessas ocorrências, 30 (30%) pertencem à forma tu, 20 (20%) à forma 

você e, por último, 50 (50%) à forma senhor. 

A decisão de apresentar o gráfico de linhas e o gráfico de barras para cada forma de 

tratamento veio no seguimento da primeira tentativa para a descrição dos resultados 

obtidos. Numa primeira fase, apenas se expunha o gráfico de linhas. Contudo, após a 

análise dos resultados de cada forma de tratamento, apercebemo-nos de que a distribuição 

dos dados não é uniforme, visto que se verifica para quase todas as formas de tratamento 

um aumento da sua frequência nas décadas de 80 e 90. Tal parece ter explicação no facto de 

existir nos corpora escolhidos um número mais elevado de textos cuja datação remete para 

essas mesmas décadas.  

No sentido de esbater este enviesamento dos dados, elaborou-se o gráfico de barras que não 

se foca no número de ocorrências da forma de tratamento, mas na produtividade da forma 

de tratamento comparativamente com todas as outras. Deste modo, o segundo gráfico 

permite saber se uma forma foi ou não produtiva em determinada década, 

independentemente do número de ocorrências absolutas registadas. 

Ainda que haja enviesamento dos dados, optou-se por conservar o gráfico de linhas para a 

descrição dos dados pois permite, ainda assim, obter um quadro geral da evolução das 

formas de tratamento analisadas neste trabalho. De facto, a figura que apresenta a evolução 

de uso da forma vossa senhoria mostra bem que, apesar de um maior número de dados nas 

décadas de 80 e 90, o desuso desta forma de tratamento se encontra generalizado no 

português europeu no final do século XX.  
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Os resultados obtidos em ambos os corpora para cada forma de tratamento analisada neste 

estudo serão expostos na seguinte estrutura: inicialmente, descreve-se os dados do gráfico 

de linhas (evolução de uso) e de seguida os dados do gráfico de barras (nível de 

produtividade). De modo a clarificar os resultados, apresenta-se, posteriormente, ambos os 

gráficos. Por último, caso exista, aponta-se algumas observações anotadas aquando da 

recolha ou do tratamento dos dados. Prossiga-se então, de seguida, à apresentação dos 

resultados do estudo. 

4.2.1. Dona + nome(s) 

De acordo com os resultados da recolha de dados, o nível do uso de dona + nome(s) 

apresenta-se heterogéneo durante o século XX. Com efeito, verifica-se que esta forma de 

tratamento praticamente não foi registada no início do século, década de 10, 20 e 30, 

obtendo o valor máximo de 0,6%. Na década de 40, observa-se um crescimento quase até 

aos 10%, seguido de uma descida e estabilização de uso entre os 2,5% e os 5,7% ao longo 

das décadas de 50, 60 e 70. Na década de 80, volta a registar-se um novo crescimento, 

atingindo quase 20%, seguido de um aumento exponencial do número de ocorrências na 

década de 90, ultrapassando os 60%.  

O nível de produtividade de dona + nome(s) verifica-se baixo e ligeiramente instável ao 

longo do século. De facto, observa-se que, entre o início do século e a década de 20, a 

produtividade desta forma de tratamento foi nula. Quando surge pela primeira vez, na 

década de 30, o nível é muito reduzido, não ultrapassando os 0,5%. Contudo, na década 

seguinte, dona + nome(s) mostra-se mais produtiva, quase atingindo os 3%. Nas três 

décadas posteriores, a produtividade iria conservar-se entre os 0,5% e o 1%. O nível de 

produtividade voltaria a aumentar ligeiramente na década de 80. Porém, no final do século, 

esta forma de tratamento regista o valor bastante reduzido de 0,4%. Globalmente, o nível de 

produtividade mínimo registado para dona + nome(s) foi de 0% verificado no início do 

século e nas décadas de 10 e 20. Por outro lado, o nível máximo registado foi de 2,9% na 

década de 40. 

Seguem-se as figuras 4 e 5 com a evolução de uso e o nível de produtividade desta forma 

no século XX: 
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Figuras 4 e 5 – Evolução de uso e nível de produtividade da forma dona + nome(s) 

Os resultados da recolha de dados revelaram ocorrências de uso das seguintes construções 

de tratamento: dona + nome próprio e apelido207, dona + alcunha208. Estas ocorrências 

foram incluídas nas contabilizações.  

Não foram tidas em consideração para a análise cinco ocorrências registadas na década de 

90, no corpus CETEMPúblico, da forma de tratamento dona sem nome próprio ou 

apelido209, forma emergente no SFTPEC. 

4.2.2. Doutor 

Segundo os dados obtidos, o nível de uso da forma de tratamento doutor manteve-se 

bastante homogéneo durante a generalidade do século XX. O número de ocorrências 

verificadas no início do século e na década de 10 manteve-se muito reduzido, abaixo dos 

0,4%. Na década de 20, observa-se um ligeiro crescimento de uso até aos 2,5%. 

Posteriormente, regista-se um decréscimo até aos 0,3% na década de 30. Nas décadas 

posteriores (40, 50, 60 e 70), o nível de uso manter-se-á abaixo dos 2,2%. Contudo, na 

década de 80, verifica-se um novo crescimento de uso, sendo que, na década seguinte, o 

número de ocorrências ascende exponencialmente ultrapassando a fasquia dos 80%. Deste 

                                                             
207 A título de exemplo: D. Teresa Neto, desculpe que lhe diga, mas a senhora traiu-se . (ext669543, 

CETEMPúblico). 
208 A título de exemplo: Mas D. Mimosa não se queixa, antes pelo contrário . (ext433528, CETEMPúblico). 
209 A título de exemplo: «Como é, dona, falta muito? " (ext749640, CETEMPúblico). 
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modo, observa-se que a maioria das ocorrências encontradas para esta forma de tratamento 

provêm da década de 90.  

O nível de produtividade de doutor verifica-se alto e estável durante quase todo o século. 

Com efeito, no início do século e na década de 10, esta forma de tratamento regista 19,8% e 

14,7% respetivamente. Todavia, na década de 20, a forma doutor mostra-se pouco 

produtiva ao dispor de apenas 4,1%. Estes valores voltariam a subir até aos 15,1% na 

década seguinte. Nas quatro décadas posteriores, o nível manteve-se entre os 20,4% e os 

23,9%. Observa-se um pico de produtividade na década de 80 ao atingir os 34,3%. No final 

do século, o nível de produtividade decresce, ainda que se conserve elevado, ultrapassando 

os 26%. Em termos globais, o nível de produtividade mínimo registado para doutor foi de 

4,1% na década de 20 e o nível máximo foi de 34,3% na década de 80. 

Seguem-se as figuras 6 e 7 com a evolução de uso e o nível de produtividade desta forma 

no século XX: 

 

Figuras 6 e 7 – Evolução de uso e nível de produtividade da forma doutor 

Relembra-se que, devido ao elevado número de ocorrências desta forma de tratamento, não 
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0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

40,0%



70/137 

 

4.2.3. Doutora 

De acordo com os resultados da recolha dos dados, o nível de uso desta forma de 

tratamento manteve-se quase totalmente homogéneo durante o século XX. Com efeito, esta 

forma de tratamento parece não ter sido abundante desde o início do século até à década de 

70, visto que ora não se verificou nenhuma ocorrência (início do século, décadas de 10, 20, 

30, 50 e 60), ora não ultrapassou a barreira dos 1% (década de 40 e 70). Por outro lado, na 

década de 80, verifica-se um crescimento no nível de uso, indo além dos 10%. Ainda assim, 

será na década de 90 onde se registará a maior parte das ocorrências desta forma de 

tratamento, ultrapassando os 80%.  

O nível de produtividade de doutora apresenta-se baixo e estável ao longo de quase todo o 

século. De facto, desde o início do século até à década de 70, a produtividade desta forma 

de tratamento foi praticamente nula, manifestando um nível de 0,2% apenas nas décadas de 

40 e 70. O nível de produtividade revela um pico na década de 80 ao registar 2,1%. Porém, 

na década seguinte, o nível volta a decrescer até aos 0,6%. Globalmente, o nível de 

produtividade mínimo registado para doutora foi de 0% no início do século e nas décadas 

de 10, 20, 30, 50 e 60. Em contrapartida, o nível máximo foi de 2,1% na década de 80. 

Seguem-se as figuras 8 e 9 com a evolução de uso e o nível de produtividade desta forma 

no século XX: 
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Figuras 8 e 9 – Evolução de uso e nível de produtividade da forma doutora 

4.2.4. Engenheira 

Os resultados da recolha de dados em ambos os corpora são concordantes quanto ao nível e 

à evolução de uso da forma de tratamento engenheira. Desde o início do século até à 

década de 80, não se verificaram ocorrências de uso desta forma de tratamento. Apenas na 

década de 90 se registam ocorrências, pelo que, por este motivo, a década de 90 aponta 

100% do nível de uso. De salientar que esta forma de tratamento ocupa o lugar das formas 

menos abundantes em ambos os corpora. 

O nível de produtividade de engenheira foi nulo durante todo o século. Com efeito, os seus 

valores conservaram-se durante todas as décadas nos 0%. 

Seguem-se as figuras 10 e 11 com a evolução de uso e o nível de produtividade desta forma 

no século XX: 

 

Figuras 10 e 11 – Evolução de uso e nível de produtividade da forma engenheira 
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uso acima dos 0,6% - com exceção da década de 60 onde se verifica 2,3%. Será, portanto, 

na década de 90 onde se observa 96,6% das ocorrências desta forma de tratamento.  

O nível de produtividade de engenheiro verifica-se baixo e instável ao longo do século. 

Observa-se que, entre o início do século até à década de 40, a produtividade desta forma de 

tratamento foi nula. Quando surge pela primeira vez, na década de 50, o nível é muito 

reduzido, não atingindo o 1%. Contudo, na década seguinte, o primeiro pico do nível de 

produtividade de engenheiro surge, atingindo os 6%. Nas décadas de 70 e 80, os seus 

valores sofrem um decréscimo para os 0,4% e 1% respetivamente. Todavia, no final do 

século, verifica-se o segundo e maior pico de produtividade desta forma de tratamento, 

ultrapassando os 8%. Em termos globais, o nível de produtividade registado para 

engenheiro foi de 0% no início do século e nas décadas de 10, 20, 30 e 40. Por outro lado, o 

nível máximo foi de 8,4% na década de 90. 

Seguem-se as figuras 12 e 13 com a evolução de uso e o nível de produtividade desta forma 

no século XX: 

 

Figuras 12 e 13 – Evolução de uso e nível de produtividade da forma engenheiro 
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década de 10, o número de ocorrências era bastante reduzido, estando abaixo dos 0,8%. 

Ainda assim, nas décadas que se seguiram, verificou-se um crescimento faseado, atingindo 

o seu pico na década de 60 onde se registou 14%. Observa-se um ligeiro decréscimo no uso 

desta forma na década de 70 (12,9%). Porém, na década de 80 e 90, a tendência reverte-se 

para um novo crescimento atingindo um nível de uso de 28,2% na última década.   

O nível de produtividade de menina apresenta-se baixo e instável ao longo do século. Com 

efeito, verifica-se um decréscimo gradual da produtividade desta forma de tratamento desde 

o início do século até à década de 20 com 1,8%, 1% e 0,1% respetivamente. Porém, na 

década de 30, a forma menina observa um pico de produtividade, atingindo os 7,5%. Esta 

forma de tratamento conservar-se-ia relativamente produtiva nas cinco décadas posteriores, 

mantendo-se entre os 5,7% e os 6%. Contudo, no final do século, o nível decresce 

abruptamente para os 0,4%. Globalmente, o nível de produtividade mínimo registado para 

menina foi de 0,1% na década de 20. Em contrapartida, o nível máximo foi de 7,5% na 

década de 30.  

Seguem-se as figuras 14 e 15 com a evolução de uso e o nível de produtividade desta forma 

no século XX: 

 

Figuras 14 e 15 – Evolução de uso e nível de produtividade da forma menina 
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Foi removida das contabilizações uma ocorrência desta forma de tratamento na década de 

90 onde se verificou o seu uso com valor irónico210. 

4.2.7. Menino 

O nível de uso da forma de tratamento menino revela-se, a partir dos resultados obtidos, 

como bastante heterogéneo ao longo do século XX, caracterizando-se por tendências de 

crescimento ou decréscimo e, posteriormente, por evoluções no sentido inverso. No início 

do século e na década de 10, o número de ocorrências situa-se num nível baixo, não 

ultrapassando os 2,4%. Por outro lado, na década seguinte, o seu valor aumenta quase até 

aos 5%. Contudo, não se verifica nenhuma ocorrência na década de 30. Observa-se um 

novo crescimento na década de 40 (6,3%), seguido de um decréscimo para 2,4% na década 

seguinte. Na década de 60, volta a verificar-se um aumento no nível de uso desta forma de 

tratamento (8,2%). O número de ocorrências atinge o seu pico na década de 70 ao registar 

47,6%211. O decréscimo de uso na década que se segue é claro, atingindo aqui 4,9%. 

Porém, na década de 90, observa-se de novo um crescimento considerável que vai até aos 

22%.  

O nível de produtividade de menino verifica-se baixo e instável ao longo de todo o século. 

No início do século, esta forma de tratamento regista 3%, sendo que se mostra ainda mais 

produtiva na década de 10 ao apresentar um nível de 8,8%. Todavia, nas duas décadas 

seguintes, a produtividade decresceria para valores praticamente nulos e mesmo nulos com 

0,4% e 0% respetivamente. Entre as décadas de 40 e 60, o nível de produtividade de 

menino aumenta e conserva-se entre os 1,5% e os 4,5%. Na década posterior, verifica-se 

um pico de produtividade ao atingir os 21%. Porém, nas duas últimas décadas do século, 

esta forma de tratamento apresenta valores bastante reduzidos, 1,2% e 0,3%. O nível de 

produtividade mínimo registado para menino foi de 0% na década de 30 e o nível máximo 

foi de 21% na década de 70. 

                                                             
210 Extrato de onde surge esta ocorrência: E, depois, ao fazer música neste local, junta-se a fome à vontade de 

comer:o aluguer deve ser baratucho e o espaço, com as suas evocações de picadeiro ou ginásio ou armazém 

de cereais vai direitinho ao gosto de quem acha que ouvir Mozart, Schubert ou Brahms nesse enquadramento 

é giríssimo, rica, o máximo, a menina tem de lá ir que não dá para acreditar . (ext791341, CETEMPúblico). 
211 De salientar que as 175 ocorrências registadas na década de 70 provêm de uma única fonte: extratos d´As 

Lições do Tonecas, da autoria de José de Oliveira Cosme. Tal enviesa os dados, determinando a elevada 

frequência da década em causa. 
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Seguem-se as figuras 16 e 17 com a evolução de uso e o nível de produtividade desta forma 

no século XX: 

 

Figuras 16 e 17 – Evolução de uso e nível de produtividade da forma menino 

Foram removidas das contabilizações duas ocorrências desta forma de tratamento na 

década de 90 onde se verificou o uso desta forma de tratamento com valor irónico212.  

4.2.8. Senhor 

De acordo com os resultados da recolha de dados, o uso da forma de tratamento senhor 

conservou-se num nível bastante homogéneo durante quase todo o século XX. Com efeito, 

o número de ocorrências desde o início do século até à década de 70 manteve-se abaixo de 

1,8%. Porém, na década seguinte, observa-se um crescimento ligeiro do nível de uso até aos 

4,3% e, na última década, um aumento exponencial, ultrapassando os 86%. Deste modo, 

verifica-se que grande parte das ocorrências registadas para esta forma de tratamento 

provêm da década de 90. De salientar que esta forma de tratamento ocupa o lugar das 

formas mais frequentes em ambos os corpora. 

O nível de produtividade de senhor apresenta-se elevado e relativamente estável ao longo 

do século. No início do século e na década de 10, a produtividade desta forma de 

                                                             
212 A título de exemplo: Políticos : São a ) mentirosos ; b ) oportunistas ; c ) demagogos ; corruptos ; e ) 

ladrões ; f ) sanguessugas ; g ) ignorantes ; h ) estúpidos ; i ) mandriões ; j ) parasitas ; k ) alarves . Nota : o 

menino Manuel Monteiro não é nada disto . (J79236, CRPC). 
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tratamento é alta, ultrapassando em ambos os casos a barreira dos 20%. Contudo, na década 

seguinte, o nível regista o valor praticamente nulo de 0,5%. Em contrapartida, na década de 

30, verifica-se um pico de produtividade ao atingir os 29%. Entre as décadas de 40 e 70, o 

nível conserva-se mais reduzido, variando entre os 7,1% e os 12,1%. Nas duas últimas 

décadas, a forma senhor observa um aumento de produtividade para os 13,7% e 15% 

respetivamente. Em termos globais, o nível de produtividade mínimo registado para senhor 

foi de 0,5% na década de 20 e o nível máximo foi de 29% na década de 30.  

Seguem-se as figuras 18 e 19 com a evolução de uso e o nível de produtividade desta forma 

no século XX: 

 

Figuras 18 e 19 – Evolução de uso e nível de produtividade da forma senhor 
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O nível de produtividade de senhor + apelido revela-se baixo e instável ao longo do século. 

No início do século, esta forma de tratamento regista 6%, mas, na década seguinte, o nível 

decresce para 1%. Um pico de elevada produtividade surge logo na década de 20, quase 

atingindo os 45%. No entanto, este nível de produtividade não se mantém e nas décadas 

posteriores, a forma senhor + apelido manteve-se entre os 0,6% e os 7,2%, com exceção da 

década de 50 onde se regista o valor praticamente nulo de 0,2%. Globalmente, o nível de 

produtividade mínimo registado para esta forma de tratamento foi de 0,2% na década de 50 

e o nível máximo foi de 44,5% na década de 20.   

Seguem-se as figuras 20 e 21 com a evolução de uso e o nível de produtividade desta forma 

no século XX: 

 

Figuras 20 e 21 – Evolução de uso e nível de produtividade da forma senhor + apelido 
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contabilizações ocorrências em contextos delocutivos. 
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De acordo com os resultados da recolha dos dados, o nível de uso da forma de tratamento 

senhor + nome próprio sofreu algumas variações ao longo do século XX. No início do 

século e na década de 10, não se verificou nenhuma ocorrência. Na década de 20 esta forma 

de tratamento surge com um nível de uso elevado, atingindo 29,1%. Posteriormente, 

verifica-se um decréscimo acentuado até aos 0,3%. Ainda assim, o número de ocorrências 

chega aos 7,5% na década de 40. Todavia, a tendência de crescimento não se mantém, visto 

que, na década seguinte, o nível de uso baixa e estabiliza abaixo dos 1,3% até à década de 

70. Observa-se um novo crescimento na década de 80 (5,3%), atingindo o seu auge na 

última década do século ao ultrapassar a barreira dos 50%. 

O nível de produtividade de senhor + nome próprio verifica-se baixo e instável ao longo 

das décadas analisadas. A produtividade desta forma de tratamento foi nula no início do 

século e na década de 10. Na década de 20, os valores ultrapassam os 2%. Porém, na 

década seguinte, estes decrescem até aos 0,5%. A forma senhor + nome próprio mostra-se 

mais produtiva na década de 40 ao atingir os 5,4%. Nas cinco décadas consequentes, o 

nível de produtividade desta forma de tratamento diminui e conserva-se estável entre os 

0,2% e os 1,4%. Em termos globais, o nível de produtividade mínimo para senhor + nome 

próprio foi de 0% no início do século e na década de 10. Em contrapartida, o nível máximo 

foi de 5,4% na década de 40. 

Seguem-se as figuras 22 e 23 com a evolução de uso e o nível de produtividade desta forma 

no século XX: 
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Figuras 22 e 23 – Evolução de uso e nível de produtividade da forma senhor + nome 

próprio 
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para a forma senhor + nome próprio e apelido foi de 0,2% na década de 50 e o nível 

máximo foi de 44,3% na década de 20. 

Seguem-se as figuras 24 e 25 com a evolução de uso e o nível de produtividade desta forma 

no século XX: 

 

Figuras 24 e 25 – Evolução de uso e nível de produtividade da forma senhor + nome 

próprio e apelido 
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contabilizações ocorrências em contextos delocutivos. 
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nível reduzido (0,3%). Observa-se um ligeiro aumento de uso nas décadas de 50 e 60 onde 

se regista 4,4% e 5,8% respetivamente. Um novo decréscimo é registado na década 

posterior (1,1%), contraposta com um crescimento para os 5,4% na década de 80. O nível 

de uso desta forma de tratamento na última década do século eleva-se exponencialmente até 

aos 71%. Deste modo, observa-se que grande parte das ocorrências registadas para senhor 

doutor provêm da década de 90.  

O nível de produtividade de senhor doutor revela-se baixo e instável ao longo das décadas 

analisadas. Esta forma de tratamento surgiu no início do século com 1,2% de produtividade, 

mas, na década de 10, esta seria nula. Na década seguinte, senhor doutor mostra-se 

produtivo, atingindo 2,7%. Posteriormente, nas décadas de 30 e 40, o nível diminui de 

2,2% para 0,6%. Contudo, um pico de produtividade desta forma de tratamento verifica-se 

na década posterior ao ultrapassar os 8%. Na década de 60, os valores conservam-se nesse 

patamar e registam 7,6%. Um decréscimo do nível de produtividade observa-se nas três 

últimas décadas, variando entre os 1,6% e os 4,4%. Globalmente, o nível de produtividade 

mínimo registado para senhor doutor foi de 0% na década de 10 e o nível máximo foi de 

8,8% na década de 50. 

Seguem-se as figuras 26 e 27 com a evolução de uso e o nível de produtividade desta forma 

no século XX: 

 

Figuras 26 e 27 – Evolução de uso e nível de produtividade da forma senhor doutor 
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4.2.13. Senhor engenheiro 

De acordo com os resultados da recolha de dados, o uso da forma de tratamento senhor 

engenheiro conservou-se num nível bastante homogéneo durante quase todo o século XX. 

Com efeito, o número de ocorrências desde o início do século até à década de 80 manteve-

se reduzido, abaixo de 2,3%. De salientar que no início do século e nas décadas de 10, 30, 

40 e 60 não se verificou nenhuma ocorrência de uso desta forma de tratamento. Por outro 

lado, na década de 90, observa-se um aumento exponencial do nível de uso, atingindo os 

96%. Deste modo, verifica-se que grande parte das ocorrências registadas para esta forma 

de tratamento provêm da década de 90.  

O nível de produtividade de senhor engenheiro verifica-se baixo e estável ao longo do 

século. Com efeito, observa-se que a produtividade desta forma de tratamento foi nula ou 

praticamente nula desde o início até à penúltima década do século, visto que, neste período, 

os valores não ultrapassam os 0,7%. Todavia, na década de 90, a forma senhor engenheiro 

mostra-se ligeiramente mais produtiva ao atingir os 1,3%. Em termos globais, o nível de 

produtividade mínimo registado para esta forma de tratamento foi de 0% no início do 

século e nas décadas de 10, 30, 40 e 60. Por outro lado, o nível de produtividade máximo 

foi de 1,3% na década de 90.  

Seguem-se as figuras 28 e 29 com a evolução de uso e o nível de produtividade desta forma 

no século XX: 
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Figuras 28 e 29 – Evolução de uso e nível de produtividade da forma senhor 

engenheiro 

4.2.14. Senhora 

O nível de uso da forma de tratamento senhora durante o século XX caracteriza-se por um 

grande contraste de valores no início e no fim do século. Com efeito, no início do século e 

nas décadas de 10, 20 e 30, não se verifica nenhuma ocorrência desta forma de tratamento. 

As primeiras ocorrências (1,7%) observam-se na década de 40. Nas duas décadas seguintes, 

o nível de uso desta forma de tratamento reduz e estabiliza nos 0,6%. Um crescimento no 

número de ocorrências surge na década de 70, chegando a atingir 4,4%. Todavia, na década 

posterior, um decréscimo irá reduzir o nível de uso desta forma de tratamento abaixo dos 

2%, logo seguido de um aumento exponencial do seu uso na década de 90. Nesta década, 

regista-se mais de 90% das ocorrências encontradas para esta forma de tratamento. 

O nível de produtividade de senhora apresenta-se baixo e instável durante o século. Esta 

forma de tratamento não se mostra produtiva desde o início do século até à década de 30. 

Senhora surge pela primeira vez na década de 40 e regista 1,6%. Porém, nas décadas de 50 

e 60, o nível decresce para os 0,5% e 0,3% respetivamente. A produtividade desta forma de 

tratamento revela um pico na década de 70 ao atingir os 2,5%. Nas duas últimas décadas, o 

nível volta a diminuir, registando 0,6% e 1,7% respetivamente. O nível de produtividade 

mínimo registado para senhora foi de 0% no início do século e nas décadas de 10, 20 e 30. 

Em contrapartida, o nível máximo foi de 2,5% na década de 70. 

Seguem-se as figuras 30 e 31 com a evolução de uso e o nível de produtividade desta forma 

no século XX: 
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Figuras 30 e 31 – Evolução de uso e nível de produtividade da forma senhora 

4.2.15. Senhora + nome(s) 
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próprio e apelido.  

De acordo com os resultados da recolha de dados, o nível de uso de senhora + nome(s) 
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registo de ocorrências desta forma de tratamento. Na década seguinte surgiu o primeiro 

pico de valores, ultrapassando os 12%. No entanto, na década de 30, volta a não se registar 

qualquer ocorrência. Posteriormente, nas décadas de 40 e 60, verificam-se novos picos de 

crescimento atingindo em ambos os casos 25%. Estas evoluções encontram-se intercaladas 

com um decréscimo para 12,5% na década de 50. Nas décadas de 70 e 80, observa-se uma 

queda abrupta onde não se verifica nenhuma ocorrência desta forma de tratamento. Ainda 

assim, a década de 90 regista o mesmo nível de uso verificado em décadas anteriores, 

elevando-se até aos 25%. De salientar que no corpus CETEMPúblico, esta forma de 

tratamento não registou nenhuma ocorrência. 

                                                             
213 Foram encontradas ocorrências desta forma de tratamento apenas no corpus CRPC. 
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O nível de produtividade das formas senhora + nome(s) revela-se praticamente nulo 

durante todo o século. Desde o início do século até à década de 30, a produtividade foi nula. 

Na década de 40, estas formas de tratamento mostram-se ligeiramente mais produtivas ao 

registar 0,4%. Nas duas décadas seguintes, o nível diminui e conserva-se nos 0,2%. Esta 

tendência de decréscimo mantém-se e nas três últimas décadas do século, a produtividade 

volta a ser nula. Globalmente, o nível de produtividade mínimo registado foi de 0% no 

início do século e nas décadas de 10, 20, 30, 70, 80 e 90. Já o nível máximo foi de 0,4% na 

década de 40. 

Seguem-se as figuras 32 e 33 com a evolução de uso e o nível de produtividade desta forma 

no século XX: 

 

Figuras 32 e 33 – Evolução de uso e nível de produtividade da forma senhora + 

nome(s) 
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4,9% respetivamente. O nível de uso desta forma de tratamento estabiliza-se nesse valor 

nas duas décadas seguintes. Na década de 80, observa-se um crescimento exponencial, 

atingindo os 34,1%, sendo que o auge dos valores desta forma se verifica na década 

seguinte ao registar 39%. 

O nível de produtividade de senhora dona + nome(s) verifica-se baixo e instável ao longo 

do século. Com efeito, esta forma de tratamento mostra-se no auge da sua produtividade no 

início do século ao ultrapassar os 2%. Todavia, nas três décadas seguintes, o nível regista 

valores nulos. O nível de produtividade de senhora dona + nome(s) aumenta ligeiramente e 

conserva-se nos 0,2% e 0,3% entre a década de 40 e 70. Na década de 80, o nível cresce 

para o 1%. Porém, no final do século, a produtividade desta forma de tratamento revela-se 

praticamente nula, registando 0,1%. Em termos globais, o nível de produtividade mínimo 

registado para senhora dona + nome(s) foi de 0% nas décadas de 10, 20 e 30. Por outro 

lado, o nível de produtividade máximo foi de 2,4% no início do século.  

Seguem-se as figuras 34 e 35 com a evolução de uso e o nível de produtividade desta forma 

no século XX: 

 

Figuras 34 e 35 – Evolução de uso e nível de produtividade da forma senhora dona + 

nome(s) 
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De acordo com os resultados da recolha de dados, o uso da forma de tratamento senhora 

doutora conservou-se num nível de uso nulo ou bastante reduzido durante quase todo o 

século XX. Com efeito, desde o início do século até à década de 70, não se verificou 

nenhuma ocorrência de uso desta forma de tratamento. Na década de 80, surgem as 

primeiras ocorrências, ainda com um nível de uso reduzido (3,7%). No entanto, no final do 

século, observa-se um aumento exponencial do número de ocorrências desta forma de 

tratamento, ultrapassando os 96%. Assim, verifica-se que grande parte das ocorrências 

registadas para esta forma de tratamento provêm da década de 90. De salientar que senhora 

doutora ocupa o lugar das formas de tratamento menos abundantes do corpus CRPC. 

O nível de produtividade de senhora doutora foi praticamente nulo durante todo o século. 

Desde o início do século até à década de 70, a produtividade desta forma de tratamento foi 

nula. Nas décadas de 80 e 90, o nível é praticamente nulo ao registar 0,1%. Globalmente, o 

nível de produtividade mínimo foi de 0% no início do século e nas décadas de 10, 20, 30, 

40, 50, 60 e 70 e o nível máximo foi de 0,1% nas décadas de 80 e 90.  

Seguem-se as figuras 36 e 37 com a evolução de uso e o nível de produtividade desta forma 

no século XX: 

 

Figuras 36 e 37 – Evolução de uso e nível de produtividade da forma senhora doutora 
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Os resultados da recolha de dados em ambos os corpora são concordantes quanto ao nível e 

à evolução de uso da forma de tratamento senhora engenheira. Desde o início do século até 

à década de 80, não se verificaram ocorrências de uso desta forma de tratamento. Apenas 

na década de 90 se registam ocorrências, pelo que, por este motivo, a década de 90 aponta 

100% do nível de uso. De salientar que esta forma de tratamento ocupa o lugar das formas 

menos produtivas em ambos os corpora. Além disso, a sua evolução ao longo do século é 

bastante semelhante à verificada para a forma de tratamento reduzida engenheira. 

O nível de produtividade de senhora engenheira foi nulo durante todo o século. Com 

efeito, os seus valores conservaram-se durante todas as décadas nos 0%. 

Seguem-se as figuras 38 e 39 com a evolução de uso e o nível de produtividade desta forma 

no século XX: 

 

Figuras 38 e 39 – Evolução de uso e nível de produtividade da forma senhora 

engenheira 
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de uso, ultrapassando os 3%. Nas décadas seguintes (50, 60, 70 e 80), o nível de 

produtividade aumenta tenuemente e estabiliza entre 5,8% e 6,8%. No final do século, 

porém, observa-se um aumento exponencial do número de ocorrências desta forma de 

tratamento, atingindo os 68%. De salientar que a forma de tratamento tu ocupa o lugar das 

formas mais abundantes no corpus CETEMPúblico. 

O nível de produtividade da forma de tratamento tu apresenta-se elevado e instável durante 

o século. De facto, esta forma de tratamento mostra-se bastante produtiva no início do 

século, ao ultrapassar os 34%. Nas décadas de 10 e 20, os valores sofrem uma diminuição 

para 18,6% e 0,4% respetivamente. Porém, nas duas décadas seguintes, a produtividade 

volta a registar-se elevada, atingindo 26,9% e 23,1%. Um pico do nível de produtividade 

verifica-se na década de 50 que regista 37,8%. Nas décadas de 60 e 70, o nível estabiliza 

entre os 27,4% e os 26,3%. Posteriormente, observa-se um decréscimo gradual na 

produtividade de 17,9% para 9,7%. Em termos globais, o nível de produtividade mínimo 

registado para esta forma de tratamento foi de 0,4% na década de 20 e o nível máximo foi 

de 37,8% na década de 50.  

Seguem-se as figuras 40 e 41 com a evolução de uso e o nível de produtividade desta forma 

no século XX: 

 

Figuras 40 e 41 – Evolução de uso e nível de produtividade da forma tu 
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Segundo os dados obtidos, o nível de uso da forma de tratamento você durante o século XX 

caracteriza-se por um grande contraste de valores entre o início e o fim do século. Com 

efeito, no início do século e nas décadas de 10, 20, 30, 40 e 50, o número de ocorrências 

não chega a atingir os 1%. O nível de uso desta forma de tratamento estabiliza entre os 

1,7% e os 1,4% nas décadas de 60 e 70 respetivamente. Na década seguinte, uma tendência 

de crescimento começa a verificar-se ao atingir um nível de uso de 2,9%, culminando, na 

década de 90, com um aumento exponencial do número de ocorrências, ultrapassando os 

90%. De salientar que você ocupa o lugar das formas mais produtivas no corpus 

CETEMPúblico. 

O nível de produtividade da forma de tratamento você revela-se elevado e instável ao longo 

do século. No início do século, esta forma mostra-se menos produtiva, atingindo 4,8%. Na 

década de 10, os valores crescem para os 14,7%. Contudo, na década seguinte, verifica-se 

um decréscimo abrupto até aos 0,5%. Entre as décadas de 30 e 50, o nível de produtividade 

da forma você aumenta e estabiliza entre 4,7% e 9,7%. Nas três décadas seguintes, a 

produtividade continua a crescer, conservando-se entre 10,3% e 12,8%. Este aumento dos 

valores atinge o seu auge na década de 90, ao ultrapassar os 21%. Globalmente, o nível de 

produtividade mínimo registado para a forma de tratamento você foi de 0,5% na década de 

20 e o máximo foi de 21,7% na década de 90. 

Seguem-se as figuras 42 e 43 com a evolução de uso e o nível de produtividade desta forma 

no século XX: 
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Figuras 42 e 43 – Evolução de uso e nível de produtividade da forma você 
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produtividade aumenta gradualmente nas décadas de 30 e 40 que apresentam 4,8% e 6,2% 

respetivamente. Nas quatros décadas posteriores, o nível diminui novamente e conserva-se 

entre os 0,5% e os 1,8%. No final do século, verifica-se um novo crescimento até aos 3%. 

De modo global, o nível de produtividade mínimo registado para vossa excelência foi de 

0% no início do século. Em contrapartida, o nível máximo foi de 10,8% na década de 10. 

Seguem-se as figuras 44 e 45 com a evolução de uso e o nível de produtividade desta forma 

no século XX: 

 

Figuras 44 e 45 – Evolução de uso e nível de produtividade da forma vossa excelência 
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década de 30. 
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Foram removidas das contabilizações 28 ocorrências na década de 90 onde se verificou o 

uso desta forma de tratamento com valor irónico214.  

4.2.22. Vossa senhoria 

De acordo com os resultados da recolha de dados, o nível de uso de vossa senhoria revela-

se bastante heterogéneo, caracterizado por picos de abundância ou de zero ocorrências ao 

longo do século XX. No início do século, não houve registo de ocorrências desta forma de 

tratamento. Na década seguinte, o primeiro pico de abundância surgiu, atingindo os 25%. 

Posteriormente, na década de 30, verifica-se um decréscimo no número de ocorrências, 

reduzindo até aos 16,7%, culminando na inexistência de ocorrências na década seguinte. 

No entanto, na década de 40, verifica-se o último pico de crescimento chegando até aos 

50%. Observa-se nova queda abrupta do nível de uso na década de 50, não ultrapassando os 

9%. Nas décadas seguintes (60, 70, 80 e 90), esta forma de tratamento não registou 

nenhuma ocorrência. De salientar que esta forma de tratamento ocupa o lugar das formas 

menos produtivas no CRPC e que nenhuma ocorrência foi encontrada no CETEMPúblico.  

O nível de produtividade de vossa senhoria apresenta-se praticamente nulo ao longo do 

século, com uma exceção. Com efeito, a produtividade desta forma de tratamento no início 

do século verifica-se nula. Todavia, os valores aumentam na década de 10, ao atingir 2,9%. 

Nas duas décadas seguintes, a produtividade volta a registar-se nula. Observa-se um novo 

crescimento dos valores na década de 40 que regista 1,2%. Porém, na década posterior, o 

nível de produtividade de vossa senhoria revela-se praticamente nulo, atingindo 0,2%. A 

partir da década de 60 até ao final do século, a produtividade apresenta-se nula. 

Globalmente, o nível de produtividade mínimo registado para esta forma de tratamento foi 

de 0% no início do século e nas décadas de 20, 30, 60, 70, 80 e 90. Por outro lado, o nível 

de produtividade máximo foi de 2,9% na década de 10. 

Seguem-se as figuras 46 e 47 com a evolução de uso e o nível de produtividade desta forma 

no século XX: 

                                                             
214 A título de exemplo: The 1000 stupidiest things ever said by Domingos Amaral  , pondo em lugar de 

destaque as suas considerações acerca do buraco de ozono e o facto dele ficar longe de mais para a gente se 

ralar com os sprays contra os mosquitos que ficam mais perto . Tem V.Exa desde já garantido lugar no 

Panteão Nacional . (J77956, CRPC). 
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Figuras 46 e 47 – Evolução de uso e nível de produtividade da forma vossa senhoria 

Foram removidas das contabilizações três ocorrências na década de 90 onde se verificou o 

uso desta forma de tratamento como recurso literário215. Estas ocorrências provêm de 

extratos de um texto de natureza literária cujo título é Promontório da Lua, da autoria de 

Alice Vieira. A narrativa desenrola-se em tempos anteriores à década de 90. Outras seis 

ocorrências registadas no corpus CETEMPúblico não foram tidas em consideração por se 

observar o uso da forma de tratamento vossa senhoria com valor irónico216 ou como 

recurso literário.  

 

 

 

 

                                                             
215 A título de exemplo: Nesse momento sinto que alguém se aproxima . Talvez eu consiga agora entender o 

que se passa , neste dia de tempestade em que a pedra das ruas brilha ao clarão breve dos relâmpagos . 

Senhor juiz ! Que faz Vossa Senhoria neste lugar , a apanhar esta carga de água , ainda por cima aqui 

debaixo desta árvore ! Já viu que se um raio a atinge , nem a sua alma se lhe aproveita ... com perdão da 

expressão ... O velho pareceu não se importar muito com aquelas palavras (L0735, CRPC). 
216 A título de exemplo: Caloteiro e pelintra é Vossa Senhoria, que todos os anos vem mendigar a Lisboa 

mais um subsidiozito para a depauperada Região Autónoma da Madeira, mas que se esquece que tem de 

pagar os juros de muitos e muitos empréstimos . (ext915796, CETEMPúblico). 
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CAPÍTULO 5 

VERIFICAÇÃO DAS TENDÊNCIAS 
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Neste capítulo, discutem-se os dados recolhidos na presente investigação através da 

interpretação dos resultados apurados e do seu confronto com as ideias da literatura 

previamente explorada. Esta discussão procura ir no sentido dos objetivos propostos nesta 

dissertação, ou seja, verificar as tendências apontadas pelos linguistas e apresentar pistas 

para a compreensão da reestruturação sentida pelo sistema de formas de tratamento em 

português europeu (SFTPE) durante o século XX. 

A verificação das tendências está-se estruturada do seguinte modo: na secção 5.1. analisam-

se, tendência a tendência, os resultados obtidos da(s) forma(s) de tratamento envolvida(s). 

Em cada subsecção, i.e., para cada tendência, o encadeamento do texto segue a mesma 

ordem de apresentação. Primeiramente, enumeram-se as hipóteses de investigação e, de 

seguida, com base nos valores percentuais explanados no capítulo anterior, confirmam-se 

ou refutam-se essas mesmas hipóteses. Segue-se a exposição de figuras contrastivas quanto 

à evolução de uso e do nível de produtividade das formas de tratamento envolvidas, bem 

como algumas implicações e considerações finais. Na subsecção 5.1.9., disponibiliza-se um 

breve resumo das tendências observadas, através do qual se pretende sintetizar as principais 

mudanças de uso das formas de tratamento portuguesas. No final do capítulo, secção 5.2., 

avança-se com uma proposta do processo ocorrido no século XX para o SFTPE. 

 

5.1. ANÁLISE DAS TENDÊNCIAS 

5.1.1. Menina(o)  

A tendência sobre a qual se debruçará em primeiro lugar corresponde à tendência de desuso 

da forma de tratamento menina, apontada por Lima (2006: 93). Deste modo, partiu-se para 

a análise e interpretação dos dados com as seguintes hipóteses de resultados que se 

esperava encontrar: 

1. Redução do número de ocorrências de menina;  

2. Decréscimo do nível de produtividade desta forma de tratamento; 

3. Desuso desta forma de tratamento.  

Face aos resultados elencados no capítulo anterior, é agora possível dar resposta às 

hipóteses pré-estabelecidas para a tendência aqui em análise. Abaixo segue o quadro que 
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reenumera as hipóteses e indica se estas foram ou não confirmadas pelos dados da presente 

investigação. 

Quadro 8 – Verificação das hipóteses relativas à tendência de desuso da forma de 

tratamento menina 

Hipóteses Verificação 

1. Redução do número de ocorrências de menina       X 

2. Decréscimo do nível de produtividade desta forma de tratamento ✓  

3. Caducidade desta forma de tratamento        X 

A hipótese 1 é rejeitada pelos dados apresentados na figura 14. De facto, na década de 70, 

verifica-se uma ligeira redução do número de ocorrências desta forma de tratamento. 

Porém, este movimento é contrariado na década de 80 e 90 com um elevado aumento.  

Relativamente à hipótese 2, esta é confirmada após análise das informações presentes na 

figura 15. Verifica-se um pico de produtividade na década de 30, ao qual se segue uma 

estabilização do nível de produtividade desde a década de 40 até à década de 80. Todavia, 

na última década do século, os valores baixam abruptamente.  

A hipótese 3 é rejeitada de acordo com os dados de ambas as figuras, visto que, nas duas 

figuras, esta forma de tratamento continua a registar ocorrências e nível de produtividade 

positivo no final do século XX.  

De modo a conferir se o correspondente masculino desta forma de tratamento apresenta 

uma evolução de uso e nível de produtividade semelhante à registada pela forma feminina, 

elaborou-se dois gráficos comparativos.  

Seguem-se as figuras 48 e 49 com a evolução de uso e o nível de produtividade destas 

formas de tratamento aqui em análise: 
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Figuras 48 e 49 – Evolução de uso e nível de produtividade das formas menina e 

menino  

De acordo com a figura 48, a forma menino ultrapassa a forma feminina quanto ao número 

de ocorrências desde o início do século até à década de 20. A partir da década de 30, a 

forma menina regista valores superiores à da forma masculina - com exceção da década de 

70 cujas ocorrências (tal como mencionado no capítulo anterior) provêm de uma única 

fonte enviesando, assim, os dados. Através dos valores percentuais, pode-se pressupor que 

ambas as formas de tratamento foram utilizadas ao longo de todo o século.  

Segundo a figura 49, o mesmo sucede com o nível de produtividade. De facto, até à década 

de 20 é possível observar que a forma menino era mais produtiva do que a sua forma 

feminina. No entanto, da década de 30 em diante, menina verifica uma maior produtividade 

do que a forma masculina. Com efeito, menino vê o seu nível de produtividade decrescer 

progressivamente desde meados até ao fim do século. Por outro lado, a forma feminina 

estabiliza desde a década de 30 até à década de 80. Na década de 90, decresce a 

produtividade de ambas as formas de tratamento. É nesta década que se verifica uma 

ocorrência de menina e duas ocorrências de menino com valor de ironia. 

Deste modo, conclui-se que a forma de tratamento menina (bem como menino) continua a 

ser utilizada no SFTPEC, considerando a existência de ocorrências desta forma ao longo de 

todo o século. Contudo, o seu nível de produtividade decresceu face aos valores registados 
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durante os meados do século XX. Este progressivo desuso é particularmente visível através 

da leitura dos resultados da forma menino. Com efeito, a produtividade destas formas de 

tratamento é praticamente nula no final do século. Tendo em consideração o decréscimo de 

produtividade e a existência de ocorrências com valor de ironia para a forma masculina e 

feminina na década de 90, os resultados apontam uma tendência de caducidade para estas 

formas de tratamento. Salienta-se que este é um fenómeno que não se verifica no século 

XX. Contudo, poderá ocorrer no século seguinte. Assim sendo, esta é uma tendência que 

merece ser analisada para esta forma de tratamento tanto na sua forma masculina e 

feminina ao longo do século XXI.  

5.1.2. Senhor + nome próprio  

A próxima tendência a que se procurará responder corresponde à tendência de aumento do 

uso da forma senhor + nome próprio, apontada por Gouveia (2008: 93). No sentido de 

verificar esta tendência, partiu-se para a análise e interpretação dos dados com duas 

hipóteses de resultados que se esperava encontrar: 

4. Aumento do número de ocorrências de senhor + nome próprio;  

5. Crescimento do nível de produtividade desta forma de tratamento. 

Perante os dados recolhidos, é agora possível dar resposta às hipóteses pré-estabelecidas 

para a tendência aqui em análise. Abaixo segue o quadro que reenumera as hipóteses e 

indica se estas foram ou não confirmadas pelos dados do estudo. 

Quadro 9 – Verificação das hipóteses relativas à tendência de aumento do uso da 

forma senhor + nome próprio 

Hipóteses Verificação 

4. Aumento do número de ocorrências de senhor + nome próprio ✓  

5. Crescimento do nível de produtividade desta forma de tratamento       X 

A hipótese 4 é confirmada de acordo com os dados apresentados na figura 22. Com efeito, 

após um movimento de redução do número de ocorrências a partir da década de 50, 

verifica-se um movimento exponencial no sentido ascendente nas décadas de 80 e 90.  
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Quanto à hipótese 5, esta é rejeitada tendo em consideração o comportamento global 

estável do nível de produtividade registado desde a década de 50 até à última década do 

século. Ainda assim, salienta-se que, face aos valores registados nas décadas de 40 e de 80, 

existe efetivamente um decréscimo quanto à produtividade desta forma de tratamento no 

fim do século.  

Assim sendo, verifica-se que as duas figuras mencionadas acima apresentam resultados 

contraditórios para a forma de tratamento senhor + nome próprio. Se por um lado se 

observa na figura 22 um aumento do número de ocorrências nas décadas de 80 e 90, por 

outro, o nível de produtividade apresentado na figura 23 não regista qualquer crescimento 

no final do século. Em vez disso, apresenta uma estabilização dos valores registados em 

décadas anteriores. Considerando o já mencionado enviesamento dos dados existente para 

os gráficos de linha, foquemo-nos nos resultados do gráfico de barras para esta forma de 

tratamento. Deste modo, conclui-se que a forma senhor + nome próprio verifica-se estável, 

sem decréscimos e aumentos significativos, a partir da década de 50 até à década de 90. 

Ainda assim, esta é uma tendência que merece ser seguida ao longo do século XXI.   

No sentido de conferir o desempenho global do paradigma de tratamento senhor + nome(s), 

verificar qual a forma preferida pelos falantes portugueses e confirmar se houve evoluções 

significativas ao longo do século, elaborou-se dois gráficos que comparam a evolução de 

uso e o nível de produtividade das seguintes formas de tratamento: senhor + apelido, 

senhor + nome próprio, senhor + nome próprio e apelido. Relembra-se que, devido ao 

elevado número de ocorrências destas três formas de tratamento, não foi possível confirmar 

que todas correspondem a contextos alocutivos, pelo que poderão estar incluídas nestas 

contabilizações ocorrências em contextos delocutivos. 

Seguem-se as figuras 50 e 51 com a evolução de uso e o nível de produtividade destas 

formas aqui em comparação: 
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Figuras 50 e 51 – Evolução de uso e nível de produtividade das formas senhor + 

apelido, senhor + nome próprio e senhor + nome próprio e apelido  

A partir da análise da figura 50, verifica-se que, no início do século e na década de 10, o 

número de ocorrências nos três casos é ínfimo. Por outro lado, na década de 20, verifica-se 

um pico de frequência para estas formas de tratamento. De salientar que a quase totalidade 

do número de ocorrências registadas para a década de 20 encontra-se em extratos de atas do 

parlamento português, situação que enviesa os resultados. Neste período, senhor + nome 

próprio e apelido regista o maior número percentual, seguido da forma senhor + apelido e, 

por último, senhor + nome próprio.  Na década seguinte, os valores são praticamente nulos. 

Porém, na década de 40, a forma senhor + nome próprio regista os valores percentuais 

mais altos. Esta superioridade mantém-se até à década de 90, com exceção da década de 70. 

Ao contrário das formas senhor + apelido e senhor + nome próprio e apelido que são mais 

frequentes na década de 20, a forma senhor + nome próprio regista um maior número de 

ocorrências na década de 90. 

Através da figura 51, observa-se que, no início do século e na década de 10, o paradigma de 

tratamento senhor + nome(s) é constituído apenas pelas formas senhor + apelido e senhor 

+ nome próprio e apelido. Na década 20, estas formas de tratamento veem o seu nível de 

produtividade crescer significativamente, atingindo quase a barreira dos 45%. Ao mesmo 

tempo, surge pela primeira vez a forma de tratamento senhor + nome próprio com 

produtividade limitada. Em décadas posteriores, a produtividade destas três formas de 
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tratamento decresce e a forma senhor + apelido conserva-se, pontualmente, como a mais 

produtiva das três formas de tratamento. De facto, em termos globais, a produtividade da 

forma senhor + nome próprio é reduzida, registando, normalmente, valores inferiores às 

outras duas – com exceção das décadas de 40, 50, 60 e 80.  

Posto isto, conclui-se que as três formas de tratamento do paradigma senhor + nome(s) não 

foram muito produtivas em termos globais no SFTPE do século XX. Com efeito, o nível de 

produtividade apenas se verifica superior a 5% no início do século e nas décadas de 20 e 40 

- na primeira metade do século, portanto. Na segunda metade, a produtividade global destas 

três formas de tratamento decresce. Porém, verifica-se um novo crescimento do nível de 

produtividade das formas senhor + apelido e senhor + nome próprio e apelido na década 

de 90. Pode ser de interesse analisar se este movimento ascendente de produtividade se 

conserva no século XXI e se, de certo modo, catalisa um crescimento semelhante à forma 

senhor + nome próprio, tendência apontada por Gouveia (2008: 93).  

5.1.3. Senhor(a) doutor(a), doutor(a), senhor(a) engenheiro(a), 

engenheiro(a)  

A tendência sobre a qual se debruça de momento corresponde à tendência de redução das 

formas cuja construção apresente os elementos senhor(a) mais título académico ou 

profissional para formas que contenham apenas o título académico ou profissional, 

apontada por Carreira (2002: 179)217. De modo a testar esta tendência, escolheu-se analisar 

as seguintes formas de tratamento portuguesas218: 

a) Senhor doutor; 

b) Doutor; 

c) Senhora doutora; 

d) Doutora; 

e) Senhor engenheiro; 

f) Engenheiro; 

g) Senhora engenheira; 

h) Engenheira. 

                                                             
217 Apud Hammermüller (2004: 7). 
218 Sobre a razão que motivou esta escolha, cf. Capítulo 3, secção 3.2, p. 57. 
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Partiu-se para a análise e interpretação dos dados com as seguintes hipóteses dos resultados 

que se esperava encontrar: 

6. Redução do número de ocorrências de senhor doutor;  

7. Decréscimo do nível de produtividade desta forma de tratamento; 

8. Aumento do número de ocorrências de doutor; 

9. Crescimento do nível de produtividade desta forma de tratamento; 

10. Redução do número de ocorrências de senhor engenheiro;  

11. Decréscimo do nível de produtividade desta forma de tratamento; 

12. Aumento do número de ocorrências de engenheiro; 

13. Crescimento do nível de produtividade desta forma de tratamento; 

14. Redução do número de ocorrências de senhora doutora;  

15. Decréscimo do nível de produtividade desta forma de tratamento; 

16. Aumento do número de ocorrências de doutora; 

17. Crescimento do nível de produtividade desta forma de tratamento; 

18. Redução do número de ocorrências de senhora engenheira;  

19. Decréscimo do nível de produtividade desta forma de tratamento; 

20. Aumento do número de ocorrências de engenheira; 

21. Crescimento do nível de produtividade desta forma de tratamento. 

Perante os resultados obtidos, é agora possível dar resposta às hipóteses pré-estabelecidas 

para a tendência aqui em análise. Abaixo segue o quadro que reenumera as hipóteses e 

indica se estas foram ou não confirmadas pelos dados desta investigação. 

Quadro 10 – Verificação das hipóteses relativas à tendência de redução das 

formas cuja construção apresente os elementos senhor(a) mais título académico 

ou profissional para formas que contenham apenas o título académico ou 

profissional  

Hipóteses Verificação 

6. Redução do número de ocorrências de senhor doutor       X 

7. Decréscimo do nível de produtividade desta forma de tratamento ✓  

8. Aumento do número de ocorrências de doutor ✓  

9. Crescimento do nível de produtividade desta forma de tratamento ✓  
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10. Redução do número de ocorrências de senhor engenheiro       X 

11. Decréscimo do nível de produtividade desta forma de tratamento       X 

12. Aumento do número de ocorrências de engenheiro ✓  

13. Crescimento do nível de produtividade desta forma de tratamento ✓  

14. Redução do número de ocorrências de senhora doutora       X 

15. Decréscimo do nível de produtividade desta forma de tratamento       X 

16. Aumento do número de ocorrências de doutora ✓  

17. Crescimento do nível de produtividade desta forma de tratamento ✓  

18. Redução do número de ocorrências de senhora engenheira       X 

19. Decréscimo do nível de produtividade desta forma de tratamento       X 

20. Aumento do número de ocorrências de engenheira ✓  

21. Crescimento do nível de produtividade desta forma de tratamento       X 

A hipótese 6 é rejeitada segundo as informações registadas na figura 26. Nesta figura, é 

possível observar que, após uma redução do número de ocorrências na década de 70, um 

ligeiro aumento surgiu na década de 80, culminando num pico de frequência na década 

seguinte. 

Quanto à hipótese 7, esta é confirmada pelos dados apresentados na figura 27. Com efeito, 

após um pico de produtividade na década de 50, verifica-se um decréscimo gradual do nível 

de produtividade desta forma de tratamento desde a década de 60 até ao final do século. 

A hipótese 8 é confirmada através das informações apresentadas na figura 6. Nesta figura, 

verifica-se que, após um período relativamente estável com valores reduzidos, o número de 

ocorrências da forma doutor aumenta a partir da década de 80. 

Relativamente à hipótese 9, esta é também confirmada tendo em consideração os dados da 

figura 7. De facto, nas duas últimas décadas do século XX, esta forma de tratamento atinge 

o seu expoente máximo de produtividade.  

A hipótese 10 é rejeitada a partir dos resultados presentes na figura 28. Nesta figura, os 

valores de uso desta forma de tratamento ao longo do século são quase totalmente 
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homogéneos. Contudo, na última década, observa-se um aumento exponencial no número 

de ocorrências desta forma de tratamento.  

A hipótese 11 é igualmente rejeitada tendo em consideração a análise da figura 29. De 

facto, nas décadas de 70 e 80, observa-se um ligeiro crescimento que culminou com o auge 

de produtividade desta forma de tratamento na década de 90. 

A hipótese l2 é confirmada de acordo com os resultados presentes na figura 12. Com efeito, 

verifica-se um aumento exponencial do número de ocorrências da forma engenheiro na 

década de 90. 

Quanto à hipótese 13, esta é igualmente confirmada através das informações apresentadas 

na figura 13. Após uma quebra de produtividade desta forma de tratamento na década de 

70, regista-se um novo crescimento nas duas últimas décadas, atingindo o expoente 

máximo da sua produtividade na década de 90. 

Relativamente à hipótese 14, esta é rejeitada pelos dados apresentados na figura 36. Nesta 

figura, verifica-se que as primeiras ocorrências desta forma de tratamento surgem pela 

primeira vez na década de 80 e, na década de 90, verificam um aumento significativo. 

A hipótese 15 é rejeitada de acordo com os resultados da figura 37 que mostram que, na 

década de 80, o nível de produtividade apresenta pela primeira vez valores positivos e 

manteve-se estável na década de 90. 

A hipótese 16 é confirmada após análise dos dados presentes na figura 8, visto que o 

número de ocorrências da forma doutora aumenta substancialmente nas duas últimas 

décadas do século, contrastando com os valores nulos ou praticamente nulos das décadas 

anteriores.  

Relativamente à hipótese 17, esta é também confirmada de acordo com os resultados 

apresentados na figura 9. Nesta figura, verifica-se um crescimento significativo de 

produtividade desta forma de tratamento nas décadas de 80 e 90. 



106/137 

 

A hipótese 18 é também rejeitada a partir das informações da figura 38. De facto, registam-

se ocorrências para esta forma de tratamento apenas na década de 90, pelo que se observa 

valores positivos da sua frequência de uso apenas no fim do século.  

Quanto à hipótese 19, esta é rejeitada segundo os dados da figura 39. Com efeito, verifica-

se um nível de produtividade nulo ao longo de todo o século, não havendo registo de 

qualquer valor positivo. 

A hipótese 20 é confirmada segundo as informações registadas na figura 10. Nesta figura, 

verifica-se que as ocorrências da forma de tratamento engenheira apenas surgem na década 

de 90. 

Quanto à hipótese 21, esta é rejeitada após análise dos dados presentes na figura 11, visto 

que os valores de produtividade desta forma de tratamento conservaram-se nulos durante 

todas as décadas do século XX.  

Após a confirmação e a refutação das hipóteses aqui em análise e de modo a clarificar as 

conclusões, prepararam-se gráficos que contrastam o número de ocorrências e o nível de 

produtividade entre as formas de tratamento como senhor(a) doutor(a) ou engenheiro(a) e 

as formas reduzidas correspondentes.  

Abaixo, seguem-se as figuras 52 e 53 com a evolução de uso e o nível de produtividade de 

senhor doutor e doutor: 
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Figuras 52 e 53 – Evolução de uso e nível de produtividade das formas senhor doutor e 

doutor 

Através da figura 52, verifica-se que, comparando as duas formas de tratamento, a forma 

doutor conserva um maior número percentual no início do século e nas décadas de 10, 40, 

70, 80 e 90. Por outro lado, a forma senhor doutor verifica picos de frequência em meados 

do século, nas décadas de 20, 50 e 60. 

Quanto à figura 53 que apresenta o nível de produtividade das duas formas de tratamento, 

os dados são claros: a forma doutor revela-se, em todo o século, uma forma de tratamento 

mais produtiva do que a forma senhor doutor. De salientar que este primeiro resultado vai 

ao encontro da proposta feita por Carreira (2002: 179). Ainda assim, relembra-se que o 

facto de existir um número elevado de ocorrências da forma de tratamento doutor não 

permitiu a confirmação de que todas correspondem a contextos alocutivos. Deste modo, 

existe um enviesamento dos dados através de ocorrências em contextos delocutivos. 

De seguida, apresentam-se as figuras 54 e 55 com a evolução de uso e o nível de 

produtividade das formas femininas correspondentes: 
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Figuras 54 e 55 – Evolução de uso e nível de produtividade das formas senhora 

doutora e doutora 

De acordo com os dados apresentados na figura 54, as formas de tratamento senhora 

doutora e doutora não registam ocorrências desde o início do século até à década de 30. Na 

década de 40, surgem ocorrências da forma doutora pela primeira vez. De seguida, verifica-

se um período sem quaisquer ocorrências para as duas formas de tratamento nas décadas de 

50 e 60. Na década de 70, surgem novamente ocorrências da forma doutora. A forma 

senhora doutora regista valores positivos pela primeira vez na década de 80. Na mesma 

altura, doutora verifica um aumento significativo. No final do século, senhora doutora 

ultrapassa em termos percentuais doutora o que significa que a primeira forma de 

tratamento regista a quase totalidade das suas ocorrências na década de 90, enquanto a 

forma doutora apresenta ocorrências ao longo do século. 

Segundo os resultados presentes na figura 55, observa-se que ambas as formas de 

tratamento não são muito produtivas no SFTPEC. A forma doutora aparece na década de 

40 e nas três últimas décadas do século, atingindo o seu auge de produtividade na década de 

80. Quanto à forma senhora doutora apenas regista produtividade nas décadas de 80 e 90, 

ainda que os valores se verifiquem praticamente nulos. 

Seguem-se as figuras 56 e 57 com o contraste da evolução de uso e do nível de 

produtividade das formas senhor engenheiro e engenheiro: 
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Figuras 56 e 57 – Evolução de uso e nível de produtividade das formas senhor 

engenheiro e engenheiro 

A partir das informações presentes na figura 56, verifica-se que no início do século e nas 

décadas 10, 30 e 40 não se registam ocorrências das duas formas de tratamento. Nas 

décadas de 20 e 50, senhor engenheiro surge como a forma com maior valor percentual, 

enquanto a forma engenheiro toma esse lugar nas décadas de 60 e 80. Tal indica que esta 

forma de tratamento dispõe de um número de ocorrências maior na segunda metade do 

século, ao contrário da forma senhor engenheiro que dispõe de valores maiores na primeira 

metade do século. Na década de 90, ambos apresentam praticamente o mesmo aumento 

exponencial do seu número de ocorrências. 

Por fim, a figura 57 mostra que as duas formas de tratamento não são muito produtivas no 

SFTPEC. De facto, a forma senhor engenheiro surge pela primeira vez apenas na década de 

20, enquanto a forma engenheiro aparece na década de 50. A partir dessa década, verifica-

se que esta forma regista um nível de produtividade maior, comparativamente com a forma 

senhor engenheiro. 

Quanto às formas senhora engenheira e engenheira, optou-se por não apresentar os dois 

gráficos contrastivos, tendo em consideração que ambas as formas de tratamento 

apresentam resultados pouco reveladores. Nos dois casos, registam 100% do nível de 
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frequência na década de 90 e nível de produtividade com valores nulos durante todo o 

século, não exibindo qualquer evolução.  

Em suma, verifica-se através dos gráficos contrastivos que todas as formas de tratamento 

aqui em análise apresentam um aumento do seu número de ocorrências no final do século, o 

que pode dever-se ao enviesamento destes dados em particular.  

Quanto à variável do nível de produtividade, as formas compostas pelas palavras senhor ou 

senhora mais o título académico ou profissional registam resultados dispares. Com efeito, a 

forma senhor doutor vê a sua produtividade decrescer no fim do século. Por outro lado, os 

valores da forma senhora doutora apresentam-se estáveis. Já a forma senhor engenheiro 

verifica um crescimento da sua produtividade na década de 90. Relativamente à forma 

senhora engenheira, considerando os valores nulos ao longo de todo o século, esta forma 

de tratamento não será tida em consideração nas conclusões. Para finalizar, apenas os dados 

obtidos para a forma senhor doutor confirmam a tendência à qual esta investigação 

pretende dar resposta. Apesar da disparidade dos resultados, verifica-se que estas formas de 

tratamento continuam a ser utilizadas no final do século XX em Portugal.    

Em contrapartida, a partir da leitura dos gráficos, conclui-se que as formas de tratamento 

constituídas por um só elemento, e.g., doutor, doutora, engenheiro, são significativamente 

mais produtivas quando comparando com os valores registados para as formas de 

tratamento compostas por dois elementos. Do mesmo modo, observa-se que as formas 

como doutor e doutora registam um movimento ascendente dos seus níveis de frequência e 

produtividade no fim do século XX. Este crescimento percentual pode indiciar um 

decréscimo progressivo destes níveis nas formas de tratamento como senhor doutor e 

senhora doutora no futuro. Assim sendo, esta é uma evolução que merecer ser analisada ao 

longo do século XXI. 

5.1.4. Senhora + nome(s), dona + nome(s), senhora dona + nome(s)   

As próximas duas tendências apontadas respetivamente por Hammermüller (2004: 7) e 

Carreira (2004: 7-8) a que se procurará responder são as seguintes:  
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a) redução do microssistema tripartido senhora + nome próprio, dona + nome próprio 

e senhora dona + nome próprio para um microssistema bipartido composto por 

dona + nome próprio e senhora dona + nome próprio;  

b) redução do microssistema tripartido senhora + nome próprio, dona + nome próprio 

e senhora dona + nome próprio para um microssistema de apenas um elemento 

composto por dona + nome próprio.  

Deste modo, partiu-se para a análise e interpretação dos dados com as seguintes hipóteses: 

22. Redução do número de ocorrências da forma de tratamento senhora + nome(s); 

23. Decréscimo do nível de produtividade desta forma de tratamento; 

24. Caducidade desta forma de tratamento; 

25. Redução do número de ocorrências da forma de tratamento senhora dona + nome(s); 

26. Decréscimo do nível de produtividade desta forma de tratamento; 

27. Caducidade desta forma de tratamento. 

Face aos resultados elencados no capítulo anterior, é agora possível dar resposta às 

hipóteses pré-estabelecidas para a tendência aqui em análise. Abaixo segue o quadro que 

reenumera as hipóteses e indica se estas foram ou não confirmadas pelos dados do estudo. 

Quadro 11 – Verificação das hipóteses relativas às tendências de redução do 

microssistema tripartido senhora + nome(s), dona + nome(s) e senhora dona + 

nome(s) 

Hipóteses Verificação 

22. Redução do número de ocorrências de senhora + nome(s)       X 

23. Decréscimo do nível de produtividade desta forma de tratamento ✓  

24. Caducidade desta forma de tratamento        X 

25. Redução do número de ocorrências de senhora dona + nome(s)       X 

26. Decréscimo do nível de produtividade desta forma de tratamento ✓  

27. Caducidade desta forma de tratamento       X 

A hipótese 22 é rejeitada pelos resultados apontados na figura 32, visto que existe um 

aumento significativo do número de ocorrências da forma senhora + nome(s) na década de 
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90. Ainda assim, salienta-se a inexistência de qualquer ocorrência nas décadas de 70 e 80, o 

que aponta a existência de uma redução após os picos de frequência nas décadas de 40 e 60.  

A hipótese 23 é confirmada através das informações apresentadas na figura 33. Com efeito, 

observa-se que, após um pico de produtividade na década de 40 e um período de 

estabilidade nas décadas de 50 e 60, regista-se um decréscimo para valores nulos nas 

décadas de 70, 80 e 90. 

Relativamente à hipótese 24, os resultados das duas figuras mencionadas acima são 

opostos. Com efeito, apesar do nível de produtividade desta forma de tratamento ser nula a 

partir da década de 70, ainda se registam ocorrências. Deste modo, rejeita-se a hipótese de 

caducidade desta forma de tratamento no português contemporâneo.  

A hipótese 25 é rejeitada de acordo com os resultados presentes na figura 34, pois, após um 

período de estabilidade do número de ocorrências entre as décadas de 50 e 70, regista-se 

um aumento exponencial do nível de frequência da forma senhora dona + nome(s) nas 

décadas de 80 e 90. 

A hipótese 26 é confirmada tendo em consideração os dados apresentados na figura 35. De 

facto, face ao nível de produtividade verificada entre as décadas de 40 e 80, regista-se um 

decréscimo na década de 90. 

Quanto à hipótese 27, esta é rejeitada de acordo com os valores positivos do número de 

ocorrências e do nível de produtividade registados em ambas as figuras para esta forma de 

tratamento.  

Em suma, verifica-se que, apesar de se registarem ocorrências na década de 90 para a forma 

senhora + nome(s), o nível de produtividade desta forma de tratamento apresenta-se nulo 

desde a década de 70 até ao final do século. Conclui-se, portanto, que o seu uso é 

praticamente inexpressivo no SFTPEC. Quanto à forma senhora dona + nome(s), os 

resultados indicam que a caducidade não se confirma no século XX, visto ainda existirem 

ocorrências e nível de produtividade positivo. Porém, a sua produtividade é bastante 

reduzida no fim do século. Com efeito, regista-se um decréscimo relativamente gradual 

desde a década de 60, como é possível confirmar através do quadro abaixo.  



113/137 

 

Tabela 1 – Nível de produtividade da forma senhora dona + nome(s) desde a 

década de 40 

Década 40 50 60 70 80 90 

Nível de produtividade 0,2% 0,3% 0,2% 0,2% 1% 0,1% 

Estes resultados refletem efetivamente uma tendência de caducidade para esta forma de 

tratamento - fenómeno que se poderá registar durante o século XXI. Assim sendo, a 

tendência que aponta uma redução do microssistema tripartido para um microssistema de 

apenas um elemento composto por dona + nome(s) merece ser novamente analisada no 

futuro.  

No sentido de melhor compreender e analisar a evolução e a produtividade de cada forma 

que constitui este microssistema, elaboraram-se dois gráficos que combinam a informação 

referente à evolução de uso e o nível de produtividade ao longo do século XX das três 

formas de tratamento mencionadas anteriormente: senhora + nome(s), dona + nome(s) e 

senhora dona + nome(s). Estes gráficos contrastivos oferecem uma maior facilidade na 

leitura dos dados de cada uma das três formas de tratamento e do contraste entre elas.  

Seguem-se as figuras 58 e 59 com a evolução de uso e o nível de produtividade destas 

formas aqui em comparação: 
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Figuras 58 e 59 – Evolução de uso e nível de produtividade das formas senhora + 

nome(s), dona + nome(s) e senhora dona + nome(s) 

A partir da leitura da figura 58, observa-se que o número de ocorrências das três formas de 

tratamento ao longo das décadas foi bastante heterogéneo quer analisando segundo uma 

perspetiva individual quer uma perspetiva comparativa. Com efeito, no início do século 

apenas se registam ocorrências de senhora dona + nome(s), na década de 20 apenas 

ocorrências de senhora + nome(s) e na década de 30 apenas ocorrências da forma dona + 

nome(s). A forma de tratamento senhora + nome(s) apresenta o maior nível de frequência 

na década de 20 e desde a década de 40 até à 60. Porém, nas décadas de 70 e 80, é a forma 

senhora dona + nome(s) que ocupa esse lugar. No final do século, a forma dona + nome(s) 

regista um número de ocorrências mais elevado, comparativamente com as outras duas 

formas de tratamento. 

Através da análise dos dados presentes na figura 59, verifica-se que estas três formas de 

tratamento são pouco produtivas no SFTPEC. De facto, no início do século, a única forma 

de tratamento produtiva deste microssistema é a forma senhora dona + nome(s), enquanto, 

na década de 30, verifica-se que passa a ser a forma dona + nome(s). A partir desta década 

e até à década de 90, esta forma torna-se a mais produtiva deste microssistema, visto que a 

forma senhora + nome(s) apenas se verifica produtiva entre as décadas de 40 e 60 e o nível 

de produtividade da forma senhora dona + nome(s) se revela significativamente abaixo da 

forma dona + nome(s), não voltando a atingir os valores percentuais do pico de 

produtividade que registou no início do século.  

De acordo com a análise dos gráficos contrastivos, observa-se que, a partir da década de 30, 

a forma de tratamento dona + nome(s) regista o maior número de ocorrências e o mais alto 

nível de produtividade, quando comparando com os valores das outras duas formas de 

tratamento do microssistema tripartido. Assim sendo, pode-se induzir que a preferência dos 

falantes portugueses recai sobre esta forma ao longo de quase todo o século. Do mesmo 

modo, conclui-se que, a partir da década de 70, houve efetivamente uma redução do 

microssistema para um sistema bipartido composto pelas formas senhora dona + nome(s) e 

dona + nome(s), ainda que, salienta-se, a forma senhora + nome(s) registe ocorrências na 

década de 90.  
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Segundo os resultados acima apresentados, observa-se, no final do século, um decréscimo 

em termos de produtividade das formas do sistema bipartido. No mesmo período, a forma 

senhora dona + nome(s) assinala uma redução de produtividade para valores praticamente 

nulos. Tal indicia a presença de um processo de caducidade em curso para esta forma de 

tratamento. Se o fenómeno ocorrer no século XXI, tal confirmará a tendência de redução do 

microssistema para um sistema de apenas um elemento composto por dona + nome(s), 

proposta por Carreira (2004: 7-8). 

5.1.5. Tu  

A tendência apontada por Santos Luz (1956: 261)219, Cintra (1972: 40) e Cunha & Cintra 

(2002: 293) sobre a qual se debruçará agora corresponde à tendência de expansão do campo 

de emprego do pronome tu e da 2ª pessoa do singular verbal como formas de tratamento de 

intimidade para um tratamento não-íntimo, com intenção igualitária ou aproximativa. 

Tendo em consideração que se preferiu deixar fora da análise deste estudo o tratamento 

verbal por limites cronológicos que regem uma dissertação de mestrado, o foco recai na 

análise do pronome tu na verificação desta tendência. Deste modo, partiu-se para a análise e 

interpretação dos dados com duas hipóteses de resultados que se esperava encontrar: 

28. Aumento do número de ocorrências de tu; 

29. Crescimento do nível de produtividade desta forma de tratamento. 

Face aos dados recolhidos, é agora possível dar resposta às hipóteses pré-estabelecidas para 

a tendência aqui em análise. Abaixo segue o quadro que reenumera as hipóteses e indica se 

estas foram ou não confirmadas pelos dados do estudo. 

Quadro 12 – Verificação das hipóteses relativas à tendência de expansão do campo 

de emprego do pronome tu 

Hipóteses Verificação 

28. Aumento do número de ocorrências de tu ✓  

29. Crescimento do nível de produtividade desta forma de tratamento       X 

                                                             
219 Apud Faraco (2017 [1996]: 121). 
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A hipótese 28 é confirmada a partir dos dados presentes na figura 40. Com efeito, o 

aumento do número de ocorrências desta forma de tratamento começa de modo gradual 

desde a década de 30 até à década de 60. Na década seguinte, estabiliza e, na década de 80, 

volta a verificar-se um aumento. A maior expansão do número de ocorrências ocorre, ainda 

assim, na década de 90. 

A hipótese 29 é rejeitada pelos resultados presentes na figura 41 onde é possível observar 

que, após um pico de produtividade na década de 50, se regista um decréscimo gradual do 

nível de produtividade desta forma de tratamento a partir da década de 60. 

Em conclusão, verifica-se que os resultados de ambas as figuras mencionadas acima 

apresentam informações contraditórias, visto que, apesar do número de ocorrências 

aumentar nas duas últimas décadas, o nível de produtividade desta forma de tratamento 

decresceu de modo gradual a partir da década de 60. Privilegiando os resultados do gráfico 

de barras - os valores referentes ao nível de produtividade, portanto - conclui-se que o 

pronome tu foi muito produtivo no início do século e na década de 50. Porém, no fim do 

século tal não se verifica, o que aponta para um decréscimo do emprego desta forma de 

tratamento, ao contrário do que indica a tendência à qual o estudo pretende dar resposta.  

5.1.6. Você  

A tendência sobre a qual se debruçará de momento foi apontada pelos seguintes autores: 

Cuesta & Luz (1971: 483), Cintra (1972: 40), Faria (2009: 44-46), Carreira (1997: 76; 

2004: 8), Brequez (1998)220, Saraiva (2002: 129), Gouveia (2008: 94). Esta tendência 

refere-se a uma expansão do campo de emprego e generalização do pronome você com 

valor de tratamento igualitário, em detrimento do uso do tratamento nominal, e.g., senhor, 

senhora. No sentido de verificar esta tendência, partiu-se para a análise e interpretação dos 

dados com as seguintes hipóteses de resultados que se esperava encontrar: 

30. Aumento do número de ocorrências de você; 

31. Crescimento do nível de produtividade desta forma de tratamento. 

                                                             
220 Apud Thomé-Williams (2004: 92). 
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Perante os resultados elencados no capítulo anterior, é agora possível dar resposta às 

hipóteses pré-estabelecidas para a tendência aqui em análise. Abaixo segue o quadro que 

reenumera as hipóteses e indica se estas foram ou não confirmadas pelos dados da presente 

investigação. 

Quadro 13 – Verificação das hipóteses relativas à tendência de expansão do campo 

de emprego e generalização do pronome você 

Hipóteses Verificação 

30. Aumento do número de ocorrências de você221 ✓  

31. Crescimento do nível de produtividade desta forma de tratamento ✓  

A hipótese 30 é confirmada segundo as informações apresentadas na figura 42. Com efeito, 

verifica-se que, após um ligeiro aumento na década de 60 seguido de um período de 

estabilização na década de 70, na década de 80 começa a surgir um novo movimento 

ascendente que culmina numa subida significativa na década de 90. 

Relativamente à hipótese 31, esta é igualmente confirmada. Os dados dispostos na figura 43 

apontam para um crescimento gradual do nível de produtividade desta forma de tratamento 

a partir da década de 50. 

Posto isto, verifica-se que o pronome você regista uma evolução no sentido ascendente 

desde a segunda parte do século, culminando em picos de frequência e produtividade sem 

precedentes na década de 90. De acordo com estes resultados, conclui-se que a tendência 

apontada pelos diversos autores é confirmada neste estudo.  

De modo a comparar os resultados das formas de tratamento envolvidas, prepararam-se 

dois gráficos que combinam a informação referente à evolução de uso e o nível de 

produtividade ao longo do século XX das três formas de tratamento mencionadas 

anteriormente: você, senhor e senhora. 

                                                             
221 De salientar que o número de ocorrências da forma você se verificou muito elevado, especialmente no 

corpus CETEMPúblico. Uma justificação para estes números pode corresponder ao facto de existirem 

ocorrências repetidas em corpus. Com efeito, devido ao número elevado de ocorrências, não foi possível 

eliminar todas as ocorrências duplicadas. 
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Seguem-se as figuras 60 e 61 com a evolução de uso e o nível de produtividade destas 

formas aqui em análise: 

 

Figuras 60 e 61 – Evolução de uso e nível de produtividade das formas senhor, senhora 

e você 

Quanto ao número de ocorrências, observa-se na figura 60 que as três formas de tratamento 

aqui analisadas apresentam praticamente os mesmos valores ao longo do século – exceto na 

década de 70 onde se regista um aumento do nível de frequência da forma senhora. Na 

década de 90, as três formas de tratamento apresentam aumentos exponenciais. Neste 

período, a forma você verifica um valor percentual acima das outras duas formas de 

tratamento, pelo que é possível concluir que, no final do século, a forma você obtém o 

maior número de ocorrências.  

Por fim, segundo os resultados presentes na figura 61, verifica-se que a forma senhora é 

apenas produtiva a partir da década de 40. No entanto, até à década de 90, manterá valores 

percentuais significativamente reduzidos face às outras duas formas de tratamento. 

Relativamente às formas senhor e você, observa-se que a primeira forma é a mais produtiva 

desde o início do século até à década de 50. A partir desta década, os dados apontam um 

crescimento progressivo do nível de produtividade da forma você. Com efeito, na década de 

90, esta forma de tratamento regista uma vantagem de 6,7% sobre a forma senhor. 
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Posto isto, conclui-se que, desde o início até metade do século, a forma de tratamento 

senhor mantém a supremacia sobre as formas senhora e você. Porém, na segunda metade 

do século, a forma você passa a ocupar esse lugar. Por outro lado, a forma senhora 

conserva-se estável, apresentando valores reduzidos. Deste modo, confirma-se a tendência 

apontada pelos autores quanto à generalização do pronome você com valor de tratamento 

igualitário, em detrimento do uso do tratamento nominal, e.g., senhor, senhora.  

5.1.7. Vossa excelência 

A próxima tendência a que se procurará responder de momento corresponde à tendência de 

supressão da forma vossa excelência na oralidade, apontada por Cintra (1972: 40) e 

Wilhelm (1979: 15). Devido à natureza dos dados de língua escrita escolhidos para análise 

neste estudo, não é possível dar resposta quanto à evolução diacrónica desta forma de 

tratamento na língua falada do português europeu. Por este motivo, procurou-se testar esta 

tendência no contexto de comunicação escrita. 

Antes da análise dos dados obtidos, os resultados esperados consistiam em:  

32. Redução do número de ocorrências de vossa excelência; 

33. Decréscimo do nível de produtividade desta forma de tratamento; 

34. Caducidade desta forma de tratamento. 

Perante os resultados obtidos, é agora possível dar resposta às hipóteses pré-estabelecidas 

para a tendência aqui em análise. Abaixo segue o quadro que reenumera as hipóteses e 

indica se estas foram ou não confirmadas pelos dados do estudo. 

Quadro 14 – Verificação das hipóteses relativas à tendência de supressão da 

forma vossa excelência na língua escrita 

Hipóteses Verificação 

32. Redução do número de ocorrências de vossa excelência       X 

33. Decréscimo do nível de produtividade desta forma de tratamento       X 

34. Caducidade desta forma de tratamento       X 

A hipótese 32 é rejeitada pelos resultados presentes na figura 44. Com efeito, o número de 

ocorrências registadas para esta forma de tratamento é estável desde o seu aparecimento na 
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década de 10 até à década de 80. Contudo, na década de 90 tal estabilidade é alterada por 

um aumento exponencial. 

Relativamente à hipótese 33, esta é igualmente rejeitada, segundo os valores encontrados na 

figura 45. Depois de um pico de produtividade verificado na década de 10, o nível de 

produtividade decresceu de um modo relativamente gradual até à década de 70. Porém, a 

partir da década de 80, verifica-se um crescimento progressivo da produtividade desta 

forma de tratamento. 

Deste modo, a hipótese 34 é rejeitada de acordo com os dados das duas figuras, visto que, 

em ambas, esta forma de tratamento continua a registar ocorrências e nível de 

produtividade positivo no fim do século XX. 

Em suma, verifica-se que a forma vossa excelência conserva-se na língua escrita do 

português europeu. Com efeito, observa-se um movimento ascendente significativo quanto 

à sua frequência e produtividade na década de 90. Ainda assim, a pesquisa em corpora 

revelou igualmente, na década de 80, a existência de seis ocorrências utilizadas como 

recurso literário e 28 ocorrências como recurso à produção de ironia o que parece indicar, 

contraditoriamente, que esta forma de tratamento está a passar por um processo de desuso 

no SFTPEC.  

No sentido de esclarecer esta contradição dos resultados, analisou-se com maior detalhe os 

contextos comunicativos onde surge esta forma de tratamento. Verificou-se que, ao 

contrário de décadas anteriores, muitas das ocorrências registadas na década de 90 provêm 

de atas do parlamento português ou são endereçadas a juízes, diretores de jornais ou altas 

figuras políticas como ministros e presidentes. Esta restrição pragmática indicia uma 

evolução de natureza semântica-pragmática, sendo que os contextos comunicativos onde 

esta forma de tratamento atualmente surge se restringem a contextos muito formais, 

dependentes de regras protocolares como os tribunais ou o parlamento. Assim sendo, 

conclui-se que de uma forma de tratamento generalizada, presente nas interações 

comunicativas quotidianas no início e em meados do século XX, vossa excelência evoluiu 

para uma forma de tratamento fixa limitada a usos protocolares - restringindo, assim, os 

contextos comunicativos em que é utilizada. Tal transformação justifica a presença da 

forma vossa excelência na lista dos honoríficos portugueses.  
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5.1.8. Vossa senhoria 

A tendência sobre a qual se debruçará em último lugar corresponde à tendência de um 

progressivo desuso da forma de tratamento vossa senhoria, proposta por Faria (2009: 41). 

No sentido de verificar esta tendência, partiu-se para a análise e interpretação dos dados 

com as seguintes hipóteses dos resultados que se esperava encontrar: 

35. Redução do número de ocorrências de vossa senhoria;  

36. Decréscimo do nível de produtividade desta forma de tratamento; 

37. Caducidade desta forma de tratamento.  

Face aos resultados elencados no capítulo anterior, é agora possível dar resposta às 

hipóteses pré-estabelecidas para a tendência aqui em análise. Abaixo segue o quadro que 

reenumera as hipóteses e indica se estas foram ou não confirmadas pelos dados do estudo.  

Quadro 15 – Verificação das hipóteses relativas à tendência de um progressivo 

desuso da forma de tratamento vossa senhoria 

Hipóteses Verificação 

35. Redução do número de ocorrências de vossa senhoria ✓  

36. Decréscimo do nível de produtividade desta forma de tratamento ✓  

37. Caducidade desta forma de tratamento  ✓  

A hipótese 35 é confirmada pelos valores apresentados na figura 46. Com efeito, nessa 

figura observa-se que, após um pico do número de ocorrências na década de 40, o número 

de ocorrências reduziu consideravelmente na década de 50, culminando na ausência de 

ocorrências a partir da década de 60. 

Relativamente à hipótese 36, esta é igualmente confirmada. Observa-se na figura 47 que o 

nível de produtividade desta forma de tratamento a partir do seu auge na década de 10 se 

tornou nulo nas décadas de 20 e 30. Na década de 40, o nível de produtividade aumenta, 

atingindo valores positivos, ainda que com valores abaixo daqueles verificados na década 

de 10. Nas décadas de 50, a produtividade volta a decrescer e atinge a nulidade na década 

de 60.  
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A hipótese 37 é confirmada pelas duas figuras mencionadas anteriormente. De facto, a 

partir da década de 60, o número de ocorrências e o nível de produtividade desta forma de 

tratamento verificam-se nulos. 

Em suma, conclui-se que a forma vossa senhoria sofreu um processo de desuso gradual, 

tendo em consideração a quebra do nível de frequência e produtividade na primeira metade 

do século XX. Tal resultou na caducidade desta forma de tratamento a partir da década de 

60 em Portugal. A pesquisa em corpora revelou igualmente a existência de nove 

ocorrências utilizadas como recurso à produção de ironia ou como recurso literário na 

década de 90, verificado após análise do contexto comunicativo e de informações quanto à 

fonte do extrato onde se registam estas ocorrências. Esta descoberta constitui uma prova 

adicional da caducidade da forma vossa senhoria no SFTPEC.  

5.1.9. Resumo 

No sentido de sintetizar os resultados explanados acima, elaborou-se um quadro que 

apresenta as tendências em análise, juntamente com a indicação se é confirmada ou 

refutada de acordo com os resultados desta investigação. 

Quadro 16 – Verificação das tendências analisadas 

Tendências Verificação 

Desuso da forma menina       X 

Aumento do uso da forma senhor + nome próprio       X 

Redução das formas que contêm informação do título académico ou 

profissional, e.g., senhor(a) doutor(a) para doutor(a) 
      X 

Redução do microssistema tripartido senhora + nome próprio, dona + 

nome próprio, senhora dona + nome próprio para um sistema bipartido 

dona + nome próprio, senhora dona + nome próprio 

✓  

Redução do microssistema tripartido senhora + nome próprio, dona + 

nome próprio, senhora dona + nome próprio para um sistema de um só 

elemento dona + nome próprio 

      X 

Expansão do campo de emprego do pronome tu como forma de 

tratamento de intimidade para um tratamento de igualdade 
      X 
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Expansão do campo de emprego e generalização do pronome você com 

valor de tratamento igualitário, em detrimento do uso do tratamento 

nominal, e.g., senhor, senhora 

✓  

Supressão da forma vossa excelência na língua escrita       X 

Progressivo desuso da forma vossa senhoria ✓  

Verifica-se através do quadro acima que das nove tendências selecionadas para análise 

neste estudo seis são refutadas e três são confirmadas a partir da leitura dos dados obtidos.  

Com base nos resultados alcançados e nas noções propostas pela literatura consultada 

durante a realização desta investigação, é possível agora avançar com uma proposta de 

elucidação da reestruturação pela qual passou o SFTPE no século XX. 

 

5.2. REESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA DE FORMAS 

DE TRATAMENTO EM PORTUGUÊS EUROPEU NO 

SÉCULO XX 

Portugal ao longo do século XX experiência transformações profundas ao nível político, 

económico, cultural e social. Biderman (1972: 367) caracteriza o país em meados do século 

como um país conservador de padrões e relações interpessoais. Porém, fatores gerais de 

mudança social de nível global iriam manifestar-se no país a partir da segunda metade do 

século conduzindo a mudanças na sociedade, como aponta António Barreto: «Na sociedade 

portuguesa, aberta ao mundo pela imigração, pelos meios de comunicação de massas, pela 

integração europeia e pela globalização dos mercados, todas as expectativas são 

permitidas»222. Como consequência destas mudanças, verificou-se em Portugal uma 

reestruturação de práticas e processos sociais, resultando na transformação de uma 

sociedade tradicional para uma pós-tradicional223 e, por conseguinte, na alteração das 

necessidades dos falantes portugueses224. Foram estas mudanças extralinguísticas que 

                                                             
222 In António Barreto (1996: 59) apud Gouveia (2008: 98).  
223 In Gouveia (2008: 96). 
224 Ibidem, p. 93. 
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catalisaram a passagem de um sistema de face e solidariedade de base hierárquica e 

deferencial para um sistema de base igualitária e de envolvimento225. 

Esta passagem para um sistema de base igualitária e de envolvimento manifestou-se no 

sistema linguístico do português europeu através de uma vontade coletiva de supressão de 

diferenças de tratamento de natureza hierárquica. Tal reflete-se no desuso de algumas 

formas V, em particular as formas de tratamento mais delicadas. Com efeito, através dos 

resultados deste estudo e segundo a delimitação semântico-pragmática proposta para o 

tratamento alocutivo português por Carreira (1995, 1997, 2001, 2004)226, verifica-se que as 

formas de tratamento situadas no grau mais extremo da distância de interlocução em 

português europeu, vossa excelência e vossa senhoria, parecem ter evoluído no século XX 

no sentido da caducidade. No final do século, estas formas de tratamento encontram-se, 

todavia, em distintas fases desse processo: a primeira verifica um decréscimo de 

produtividade, restrições pragmáticas e ocorrências com valor irónico ou como recurso 

literário e a segunda verifica-se já ausente do SFTPE.  

Efetivamente, de acordo com os resultados analisados, regista-se ao longo do século um 

desuso destas formas nas interações comunicativas quotidianas e a fixação do seu uso em 

contextos restritos regidos por códigos de conduta protocolares pré-estabelecidos. Um facto 

que o comprova é a inclusão de ambas as formas de tratamento na lista de títulos 

honoríficos portugueses. Assim sendo, verifica-se que o leque de formas de tratamento 

mais delicadas na comunicação quotidiana em português europeu terá diminuído no século 

XX.  

Considerando a classificação morfossintática de Cintra (1972) quanto às formas vossa 

excelência e vossa senhoria como tratamento pronominal227, a confirmação da sua 

caducidade vai ao encontro da tendência de restrição do número de pronomes de tratamento 

proposta por Wilhelm (1979: 15). Além disso, o desuso destas duas formas que marcam 

maior distância comunicativa é um reflexo de uma nova preferência pelo uso de formas de 

tratamento menos formais e reverenciais em Portugal.  

                                                             
225 Ibidem, p. 97. 
226 Cf. Capítulo 2, subsecção 2.2.1., p. 34. 
227 Cf. Capítulo 2, subsecção 2.2.1., pp. 26-27. 
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A vontade de diluição de diferenças de natureza social e hierárquica no país manifesta-se 

igualmente por uma tendência de redução do leque do tratamento nominal, evidente através 

da análise da evolução registada para as formas senhor doutor, menina, menino e senhora 

dona + nome(s). Com efeito, os resultados apresentados neste estudo apontam um nível de 

produtividade menor no fim do século para formas indicativas de idade, género, etc., como 

menina, menino, dona + nome(s) e senhora dona + nome(s). Ao contrastar os valores 

destas formas de tratamento no início e no final do século, observa-se um decréscimo 

significativo de produtividade. Quanto às formas de tratamento menina, menino e senhora 

dona + nome(s), a produtividade torna-se mesmo quase inexpressiva na década de 90. Caso 

se conserve no século XXI esta tendência de decréscimo de produtividade, parece-nos que 

estas formas de tratamento desaparecerão do SFTPE.  

Paralelamente, o decréscimo de produtividade registado na segunda metade do século, em 

particular na década de 90, para as formas de tratamento alocutivo senhora + nome(s) cuja 

produtividade se verifica nula desde a década de 70, dona + nome(s) e senhora dona + 

nome(s) indicia a supressão de diferenças de tratamento com base na condição social para 

interlocutores femininos, tendência apontada por Cintra já em 1972. Caso se confirme a 

caducidade das formas menina e menino no século XXI, bem como a supressão de 

diferenças de tratamento com base na condição social do interlocutor feminino, o nível de 

complexidade para o domínio das formas de tratamento em português europeu228 atual 

poderá reduzir-se, segundo Duarte (2011: 86). 

A preferência do uso de formas de tratamento menos reverenciais por parte dos falantes 

portugueses reflete-se igualmente na evolução registada para as formas de tratamento que 

apresentam título académico ou profissional. A partir dos resultados obtidos, observa-se 

que, ao longo de todo o século XX, as formas como senhor(a) doutor(a) ou senhor(a) 

engenheiro(a) são menos produtivas do que as formas reduzidas como doutor(a) ou 

engenheiro(a). Ainda assim, verifica-se que o número de ocorrências e o nível de 

produtividade das formas reduzidas são mais elevados na segunda metade do século XX. 

Por outras palavras, a preferência pelas formas reduzidas acentua-se na segunda metade do 

                                                             
228 Cf. Capítulo 2, subsecção 2.2.3. 
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século. No caso das formas doutora, engenheiro e engenheira tal é evidente, considerando 

a inexistência de ocorrências antes das décadas de 40, 50 e 90 respetivamente.  

Quanto à evolução das formas senhor(a) doutor(a) ou senhor(a) engenheiro(a), estas 

apresentam desempenhos heterogéneos no fim do século. O nível de produtividade da 

forma senhor doutor decresce gradualmente a partir da década de 60, confirmando a 

tendência proposta por Carreira (2002: 179). Já a forma senhor engenheiro regista 

contrastes significativos de produtividade década a década, o que implica motivos 

extralinguísticos que justifiquem os picos de produtividade desta forma de tratamento em 

corpora. Em contrapartida, as formas femininas correspondentes, senhora doutora e 

senhora engenheira, apenas apresentam valores positivos nas décadas de 80 e 90, não 

permitindo a leitura de tendências de evolução.  

De salientar que o surgimento a partir da década de 80 de formas de tratamento com títulos 

académicos ou de profissão endereçados a alocutários femininos é o reflexo da 

transformação social profunda que sucedeu em Portugal através da emancipação da mulher 

e do aumento do número de mulheres com educação superior que terá ocorrido na segunda 

metade do século XX. De facto, em termos globais, verifica-se em corpora a existência de 

um maior número de ocorrências de formas de tratamento alocutivo para interlocutores do 

género masculino do que para interlocutores do género feminino.  

Apesar das formas de tratamento mais delicadas verificarem um decréscimo de 

produtividade, restrições pragmáticas ou até mesmo caducidade, e isso poder implicar uma 

maior facilidade no uso das formas de tratamento portuguesas, não se pode afirmar a 

existência de uma simplificação do SFTPEC. Com efeito, segundo a análise dos dados 

obtidos, algumas das formas de tratamento que se situam no grau intermédio da distância e 

da familiaridade, nomeadamente senhor, senhora e senhor + nome(s), conservam-se ou 

verificam um ligeiro crescimento do nível de produtividade no final do século XX. É o caso 

das duas primeiras formas de tratamento cuja evolução se apresenta como exceção ao grupo 

formas indicativas de idade, género, etc. De facto, a forma senhor sofre um decréscimo de 

produtividade nas décadas de 60 e 70. Contudo, nas duas décadas seguintes, regista um 

crescimento gradual. Deste modo, conclui-se que, após um período de quebra em meados 

do século, a forma senhor regista um maior uso no fim do século – ainda que não atingindo 
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os valores elevados apresentados no início do século. Quanto à forma senhora, a sua 

produtividade verifica-se estável e com valores reduzidos desde a década de 40, época em 

que surge em corpora, até à década de 90.  

Relativamente às formas de tratamento constituídas pela construção senhor(a) + nome(s), 

observa-se que as formas senhor + nome próprio e senhor + nome próprio e apelido 

conservam-se estáveis no final do século, com exceção da forma senhor + apelido que 

apresenta um crescimento de produtividade na década de 90, face aos valores verificados a 

partir da década de 50. Em contrapartida, as correspondentes femininas destas formas de 

tratamento verificam um movimento no sentido contrário, decrescendo o nível de 

produtividade nas décadas de 70, 80 e 90. 

A viragem para um sistema de base igualitária e de envolvimento não parece, de acordo 

com os resultados explanados neste capítulo, passar em Portugal por uma generalização da 

forma T, visto que a forma de tratamento íntimo (tu) apresenta um claro decréscimo 

progressivo de produtividade durante a segunda metade do século. No mesmo período, 

verifica-se, no entanto, um crescimento significativo da forma de tratamento não-íntimo 

(você), atingindo na década de 90 o valor mais elevado de todo o século. Através dos dados 

recolhidos, conclui-se que o voceamento e o voseamento se acentuam em termos de 

produtividade a partir da segunda metade do século e que, no fim do século, o sistema 

triádico das formas de tratamento em português europeu229 permanece conservado. 

Em vez da generalização da forma T, a passagem de uma semântica de poder para uma 

semântica de solidariedade no SFTPEC parece ter-se manifestado por um maior uso de 

formas V. Estes resultados refletem uma vontade por parte dos falantes portugueses de 

maior deferência com todos, inclusive com indivíduos que na primeira metade do século 

não receberiam V, como aponta Marques (1988, vol. I: 124)230. Face à necessidade de uma 

forma de tratamento adequada a interlocutores desconhecidos [- íntimo] e à escolha coletiva 

dos falantes portugueses pelo uso de formas com um menor grau de formalidade [- 

formal/reverencial], uma das opções recaiu sobre a forma de tratamento você que se 

                                                             
229 Cf. Capítulo 2, subsecção 2.2.1., p. 35.  
230 Cf. Capítulo 2, subsecção 2.2.5., p. 48.  
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generalizou em português europeu231. A emergência na década de 90 de uma nova forma de 

tratamento, dona sem nome próprio (+ apelido)232, pode igualmente ser outro indício da 

mudança que se operou no tratamento interpessoal em Portugal. Deste modo, conserva-se a 

incongruência morfológica existente no SFTPE desde o início da prática do tratamento 

nominal233. 

Por fim, o decréscimo de produtividade das formas de tratamento mais delicadas e do 

pronome tu, a generalização do pronome você e a conservação de algumas formas de 

tratamento do grau intermédio da escala de distância e familiaridade no tratamento 

alocutivo parecem apontar para uma consolidação da dimensão da neutralidade no 

tratamento português no final do século XX. De facto, os resultados deste estudo vão ao 

encontro do panorama geral proposto por Cook (1997: 456, 457) para as formas de 

tratamento portuguesas no fim desse século:  

(…) a redução de fórmulas (…) faculta a efetivação da forma de 

neutralidade. (…) A opção tu subsiste (…) como única excepção à 

tendência geral para a prática do sintagma sujeito nominal + verbo na 3ª 

pessoa, este com a permanente possibilidade de converter-se em modo de 

neutralidade, socialmente, de aplicação genérica. 

Ainda assim, salienta-se que os resultados desta investigação não comprovam diretamente o 

uso do tratamento nominal ou do pronome você em modo de neutralidade. Para o 

confirmar, seria necessário a realização de uma análise de natureza semântico-pragmática 

às ocorrências registadas. Porém, a generalização exponencial do pronome você assim 

indicia.  

Caso se ateste na mesma época a generalização do tratamento verbal (forma paradigmática 

da neutralidade em português europeu), é possível postular a consolidação da dimensão da 

neutralidade. Se assim for, verifica-se que a estabilização da dimensão da neutralidade se 
                                                             
231 Destaca-se a importância de futuras investigações acerca do valor neutro encontrado para o pronome você 

utilizado na publicidade e nos meios de comunicação social (cf. Thomé-Williams, 2004, pp. 97-98; 

Guilherme & Bermejo, 2015, p. 170; Faria, 2009, p. 44). 
232 Tendo em conta a falta de alusão ao fenómeno por parte dos autores consultados durante a realização deste 

estudo, destaca-se a importância de trabalhos sobre esta forma de tratamento emergente sob uma perspetiva 

diacrónica, pragmática e sociolinguística. No futuro será, pois, relevante diferenciar as formas dona + 

nome(s) e dona, formas de tratamento distintas em português europeu contemporâneo. 
233 Cf. Capítulo 2, subsecção 2.2.2., pp. 37-38. 
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fez a partir de estruturas pré-existentes na língua portuguesa – estruturas essas que, no 

início do século XX, eram menos naturais no tratamento português234 e que, a partir da 

segunda metade do século, se generalizam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
234 Cook (1997: 453) indica que o tratamento verbal esteve presente desde o início da prática do tratamento 

nominal + verbo na 3ª pessoa, ainda que fosse malvista pela sociedade portuguesa. Segundo a autora, apenas 

depois de mudanças ao nível social, esta forma de neutralidade começou a ser explorada. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O propósito desta dissertação divide-se, essencialmente, em duas partes. A primeira diz 

respeito à elaboração de um retrato diacrónico ao longo de todo o século XX quanto ao 

número de ocorrências e ao nível de produtividade de algumas das formas de tratamento 

alocutivas portuguesas, em particular formas pronominais e nominais em função de sujeito, 

vocativo ou de complemento.  

Nesse sentido, desenvolveu-se um trabalho de recolha, tratamento e análise de dados de 

língua escrita obtidos através dos corpora CRPC e CETEMPúblico, permitindo, assim, a 

concretização do objetivo proposto inicialmente. Em termos sumários, estas foram as 

principais conclusões relativamente a este ponto: 

• Redução do número de ocorrências e do nível de produtividade, restrição 

pragmática ou caducidade para as formas V que se situam no grau de [+ distância] 

[- familiaridade]235 (menino(a), senhor(a) + título, senhora dona + nome(s), vossa 

excelência, vossa senhoria) no final do século; 

• Estabilização ou aumento do número de ocorrências e do nível de produtividade da 

maioria das formas de tratamento que se situam no grau intermédio [± 

familiaridade] [± distância] (senhor(a), senhor(a) + nome próprio e/ou apelido) no 

final do século; 

• Processos graduais de redução do tuteamento e de generalização do voceamento 

durante a segunda metade do século. 

A investigação foi útil para compreender de que modo se operou a reestruturação do 

sistema de formas de tratamento em português europeu contemporâneo (SFTPEC). No 

global, os dados revelam que o número de ocorrências e o nível de produtividade das 

formas de tratamento intermediárias da escala de «familiaridade» vs. «distância» proposta 

por Carreira (1997: 68) se conserva ou aumenta no final do século, ao contrário das formas 

situadas nos polos opostos da escala. Assim sendo, nesta dissertação, propõe-se que, a 

partir da segunda metade do século XX em Portugal, surgem indícios quanto à 

                                                             
235 Da escala de «familiaridade» vs. «distância» do tratamento alocutivo português. Cf. Capítulo 2, subsecção 

2.2.1., p. 34. 
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consolidação da dimensão de neutralidade, de acordo com o conceito apresentado por Cook 

(1994, 1997, 2014). 

A segunda parte que motivou esta dissertação corresponde à atestação de nove tendências 

de mudanças no uso das formas de tratamento em Portugal propostas por vários linguistas 

nacionais ou estrangeiros que desenvolveram trabalhos neste âmbito. A partir dos 

resultados alcançados nesta investigação, foi possível confirmar três tendências e refutar 

seis, entre as quais se encontram tendências de caducidade. No entanto, em três destes 

casos, as formas de tratamento envolvidas (menina, senhora dona + nome(s) e senhor(a) + 

título académico ou profissional) apresentam um movimento no sentido apontado pelos 

linguistas. Deste modo, é relevante a realização de uma nova investigação com um 

processo metodológico idêntico, mas, desta vez, com dados provenientes do século XXI, de 

forma a conferir recentes desenvolvimentos destas formas de tratamento.  

Os dados recolhidos e os resultados obtidos nesta dissertação deixam algumas portas 

abertas para futuras investigações. De facto, seria interessante a execução de estudos 

idênticos para outras variedades não europeias da língua portuguesa236, no sentido de 

atestar evoluções semelhantes ou particulares aos respetivos sistemas de formas de 

tratamento. 

De modo a analisar em profundidade a questão da dimensão da neutralidade no SFTPEC, é 

pertinente um estudo diacrónico e/ou sincrónico dedicado a diferentes formas de tratamento 

daquelas que constituíram o leque circunscrito deste estudo, como, por exemplo, o 

tratamento verbal, formas como o(a) + nome próprio, o(a) + (nome próprio) apelido ou 

o(a) + nome de parentesco e formas complemento átonas (o/a, se, lhe) ou tónicas (e.g., si). 

Esta investigação concentrou-se na língua escrita cujas fontes de dados se encontram 

dependentes dos textos que as compõem. Por vezes, tal situação enviesou os resultados, o 

que, durante a realização deste estudo, levantou questões sobre até que ponto são os 

corpora linguísticos representativos. Assim sendo, ressalva-se que os resultados 

apresentados são objeto da metodologia empregada. Para chegar a conclusões mais 

aprofundadas seria interessante verificar se os resultados são idênticos em contexto de 

                                                             
236 A título de exemplo: o CRPC inclui textos de outras variedades como o português do Brasil, de África e da 

Ásia. 
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oralidade ou optando por outros materiais como fonte de dados, nomeadamente corpora 

cinematográfico237.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
237 A título de sugestão, propõe-se a realização de uma análise contrastiva entre diferentes versões de filmes 

portugueses alvo de adaptações mais recentes. Segundo Duarte (2010: 144, em nota de rodapé), foi elaborado 

um estudo semelhante para o italiano por Sylviane Lazard em “Les termes d’adresse dans l’usage italien des 

années 2000. Étude d’un corpus de film” na Journée d’études “Mignonne, allons voir si la rose...” Termes 

d’adresse et modalités énonciatives dans les langues romanes, na Université Paris 8, in Travaux et 

Documents. 
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Anexo A - Número de ocorrências e respetivo nível de produtividade de 

cada forma de tratamento por década  

Os resultados aqui apresentados são provenientes de ambos os corpora selecionados. 
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Anexo B - Lista de títulos académicos e profissionais encontrados para a 

forma de tratamento senhor(a) + título académico ou profissional 

1. Senhor + título  

Verificaram-se em ambos os corpora 101681 ocorrências da forma de tratamento alocutiva 

e delocutiva senhor + título. Segue abaixo a lista ordenada por critério alfabético dos títulos 

encontrados aquando da recolha de dados para este estudo. 

Tabela 1 – Lista de títulos encontrados para senhor + título 

Títulos académicos ou profissionais Número de ocorrências 

Abade 4 

Administrador 16 

Advogado 6 

Agente 9 

Almirante 7 

Alto comissário 25 

Arcebispo 22 

Arquiteto 15 

Bastonário 50 

Bispo 60 

Brigadeiro 4 

Capitão 8 

Cardeal 14 

Cardeal-patriarca 1 

Chefe 10 

Comandante 53 

Comendador 10 

Comissário 59 

Cónego 2 

Conselheiro 34 
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Coronel 16 

Corregedor 1 

Correio238 1 

Delegado 8 

Deputado 26384 

Detetive 10 

Diretor 222 

Edil 1 

Embaixador 44 

Empresário 1 

Encarregado 2 

Escritor 1 

Fiscal 1 

Frei 4 

General 194 

Governador 108 

Guarda 53 

Inspetor 42 

Inspetor-geral 2 

Jornalista 97 

Juiz 62 

Magistrado 2 

Major 59 

Mandatário comandante 1 

Marechal 11 

Ministro 16755 

Noticiarista 1 

Oficial 4 

                                                             
238 Utilizado como sinónimo de carteiro. Extrato de onde surge esta ocorrência: «Ó senhor correio, então 

anda a meter o 8 no 10? " (ext1058380, CETEMPúblico). 
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Padre 181 

Patriarca 3 

Pivot 2 

Poeta 1 

Polícia 4 

Presidente 45832 

Prior 38 

Procurador 135 

Procurador-geral 13 

Produtor 1 

Professor 354 

Provedor 114 

Reitor 29 

Sargento 3 

Secretário 10337 

Secretário-geral 3 

Subchefe 1 

Subdiretor 1 

Subsecretário 11 

Suinicultor 1 

Tenente 9 

Tenente-coronel 8 

Vereador 74 

Veterinário 3 

Vice-presidente 27 
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2. Senhora + título  

Verificaram-se em ambos os corpora 762 ocorrências da forma de tratamento alocutiva e 

delocutiva senhora + título. Segue abaixo a lista ordenada por critério alfabético dos títulos 

encontrados aquando da recolha de dados para este estudo. 

Tabela 2 – Lista de títulos encontrados para senhora + título 

Títulos académicos ou profissionais Número de ocorrências 

Agente 3 

Alta comissária 1 

Arquiteta 3 

Deputada 660 

Jornalista 1 

Ministra 83 

Presidenta 4239 

Presidente 2 

Professora 1 

Vereadora 2 

Secretária 2 

 

                                                             
239 Todas as ocorrências foram encontradas na década de 20 em atas do parlamento português. 


