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“[...] as formas linguísticas não detêm nenhum poder, a 
não ser o atribuído pelas bocas e pelos ouvidos das 
pessoas: falar sobre significado sem levar em conta as 
pessoas que significam e as práticas da comunidade por 
meio das quais essas pessoas dão sentido às suas 
palavras é, na melhor das hipóteses, uma visão limitada”. 
 
Penelope Eckert e Sally McConnell-Ginet (2010, p. 106). 

 
 
 
 
 
 
 
 



RESUMO  
 
Através da abordagem da terceira onda da sociolinguística (cf. ECKERT, 2005, 
2012), este trabalho analisa a variação do uso das formas de tratamento 
direcionadas aos profissionais jurídicos em uma comunidade de prática (cf. ECKERT 
e McCONNEL-GINET, 2010) da Defensoria Pública de Niterói. A variação linguística 
entre as formas de tratamento, tratada aqui, não se limita ao reflexo do lugar social: 
ela é voltada para a captação do significado social dessa variável na prática 
profissional jurídica. Verificamos, na comunidade estudada, as ocorrências e as 
preferências em relação às formas de tratamento dispensadas aos profissionais 
jurídicos, bem como a recepção e a aceitação (ou não) dessas formas; além disso, 
observamos fatores sociais que podem favorecer as suas escolhas e as relações de 
poder ou de solidariedade (BROWN e GILMAN, 1960) estabelecidas pela troca 
dessas formas de tratamento. Comentamos, ainda, de forma geral, sobre as 
relações de neutralidade (COOK, 1997) que podem se estabelecer nas interações. 
Para a realização desta pesquisa, fizemos uma observação de base etnográfica na 
Defensoria Pública de Niterói, ao longo de quase dois meses, durante os quais 
gravamos interações que foram transcritas. Em seguida, as ocorrências foram 
submetidas à análise estatística, através da ferramenta computacional de análise 
multivariada GoldVarb X, que auxiliou na análise quantitativa complementar das 
formas de tratamento trocadas entre os profissionais jurídicos e os assistidos. Esta 
análise selecionou o grupo de fatores ‘escolaridade’ como significativo para o uso da 
variante ‘doutor’ nos três casos analisados: ‘doutor’ vs. ‘senhor’; ‘doutor’ vs. (‘formas 
nominais’ + ‘você’) e ‘doutor’ vs. (outras formas de tratamento), enquanto o mesmo 
não ocorreu com os outros grupos de fatores. Buscamos observar a interação entre 
a defensora pública, os auxiliares jurídicos, os estagiários, o segurança e os 
assistidos (pessoas que procuram atendimento na Defensoria) para compreender o 
estilo como constituinte da identidade dos falantes. Além disso, aplicamos testes de 
autoavaliação (cf. LABOV) aos profissionais jurídicos envolvidos. Confirmamos, 
através da análise na comunidade de prática da Defensoria Pública de Niterói, a 
existência e a perpetuação do uso da forma de tratamento ‘doutor’ dispensada aos 
profissionais jurídicos, entre os membros da comunidade de prática, principalmente, 
para os cargos de maior hierarquia. Deste modo, prevalecem as relações de poder 
entre os membros que possuem posições hierárquicas distintas entre os seus 
cargos e relações de solidariedade entre aqueles que estão no mesmo nível da 
hierarquia profissional. Percebemos também que o direcionamento da forma ‘doutor’ 
entre aqueles que frequentam a comunidade varia com outras formas de tratamento 
(‘senhor’, ‘você’ e ‘outras formas nominais’) e não consiste na maior parte dos 
tratamentos usados. Apresentamos as formas de tratamento que os profissionais 
jurídicos direcionaram aos assistidos e as relações que se estabeleceram nessa 
troca. Os testes de autoavaliação nos ajudaram a entender melhor a visão que cada 
profissional tem de sua postura profissional quanto às formas de tratamento e a 
comparar com a sua prática cotidiana. Esta pesquisa pretende ampliar os estudos 
disponíveis sobre a terceira onda da sociolinguística no Brasil e contribuir para o 
entendimento da atuação da linguagem na prática profissional jurídica.  

Palavras-chave: Comunidade de prática. Doutor. Poder e solidariedade. Profissionais 
jurídicos. Terceira onda da sociolinguística. 

 



ABSTRACT 
 

Throughout the third wave of sociolinguistics approach (cf. ECKERT, 2005), the 
objective of the present paper is to study the treatment forms directed to juridical 
professionals inside of a community of practice (cf. ECKERT e MCCONNEL-GINET, 
2010) of Public Defender Office of Niterói. Linguistic variation among treatment forms 
is not limited to the reflection of social place: it is turned to the caption of social 
meaning of variables in juridical professional practice. We verify, in the community 
studied, occurrences and preferences related to treatment forms concerning juridical 
professionals, as well as the reception and the acceptation (or not) of these forms, 
aside from factors that support their choice and from power relations or solidarity 
(BROWN e GILMAN, 1960) established by the interchange of these treatment forms. 
We comment, in addition, about neutrality relations (COOK, 1997) that may be 
established in interactions. In doing so, we made an observation, ethnographic 
based, in the Public Defender Office of Niterói, during almost two months, in which 
we recorded interactions that were transcribed. Then, treatment forms occurrences 
for statistical analysis, throughout the computational tool of multivariate analysis 
(GoldVarb X), which supported complementary quantitative analysis of treatment 
forms interchanged among juridical professionals and the assisted people. The 
quantitative analysis showed which social factors support the usage of the treatment 
form ‘doctor’ of other treatment forms. The program GoldVarb X selected the group of 
factors ‘scholarity’ as significant for the use of 'doctor' variant in the three cases 
analyzed: ‘doctor’ vs. 'sir'; 'doctor' vs. ('nominal forms' + 'you') and 'doctor' vs. (other 
forms of treatment), while the same was not true for other groups of factors. We 
aimed at observing the interaction among public defender, lawyers, trainees, the 
safeguard and assisted people (people who look for attendance) to understand style 
as a component of speaker’s identity. Furthermore, we applied tests of auto 
evaluation (cf. LABOV) to juridical professionals involved. We confirmed, throughout 
the analysis of the community of practice of Public Defender Office of Niteroi, the 
existence and the perpetuation of the usage of the form ‘doctor’ dispensed to juridical 
professionals, among members of the community of practice, mainly to the posts of 
superior hierarchy . So that, power relations prevails among members who have a 
hierarchical relation among their posts and solidarity relations among those who are 
in the same level of professional hierarchy. We observe, also, that the position of the 
form “doctor” among those who attend the community varies with other forms of 
treatment (‘sir’, ‘you’ and ‘other nominal forms’) and does not consist of the majority 
of treatments. This research intends to enlarge the available studies about the third 
wave of sociolinguistics in Brazil, in the sense that it will contribute to the 
understanding of language actuation in juridical professional practice. 
 
Keywords: Community of practice. Doctor. Power and solidarity. Juridical 
professionals. Third wave of sociolinguistics. 
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1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

O uso das formas de tratamento - dentre elas: ‘você’, ‘senhor’ e ‘doutor’ - 

direcionadas aos profissionais da área jurídica é um assunto muito polêmico, que 

envolve diversas opiniões e posições acerca de qual seria o tratamento adequado 

para esses profissionais. Este trabalho se propõe a estudar esse uso linguístico em 

uma comunidade de profissionais jurídicos na Defensoria Pública de Niterói. Para 

isso, contamos com o aporte teórico da sociolinguística variacionista, que auxilia na 

análise da variação1 entre as formas de tratamento destinadas a esses profissionais. 

Não se trata aqui somente de variação entre as formas de tratamento, refere-

se também à construção do significado social (cf. ECKERT, 2005) e às relações de 

poder exercidas por essas formas, pois o condicionamento social é muito forte e 

nem sempre cabe ao falante optar por um tipo de tratamento e não outro, já que, em 

muitas situações ele é condicionado a escolher um tratamento conforme o papel 

social que ocupa, a quem se fala e onde se fala. “A forma do comportamento 

linguístico muda rapidamente à medida que muda a posição social do falante. Essa 

maleabilidade da língua sustenta sua grande utilidade como indicador social” 

(LABOV, 2008, p. 140). 

Este trabalho é desenvolvido à luz de uma abordagem sociolinguística, mais 

especificamente da terceira onda2 de estudos da sociolinguística variacionista (cf. 

ECKERT, 2005, 2012), que usa a metodologia das ondas anteriores (primeira e 

segunda onda) e incorpora também metodologias da sociolinguística interacional, 

com foco nas comunidades de prática e no valor do significado social das variáveis.  

De acordo com Eckert (2005), a terceira onda move o estudo da variação em 

uma nova direção. Ao invés de definir variação em termos dos falantes que usam a 

língua, cujo uso varia, procura o significado que motiva performances de variação 

particular. Trata-se do estudo do significado da variação, ligado aos papéis sociais 

na construção de estilos3. Nosso foco é, portanto, o estudo do papel da variação na 

prática estilística, a qual envolve uma compreensão do estilo como uma parte 

integral da construção do significado social. 

                                                           
1
 O conceito de variação usado por nós é o de Lavandera (1978, apud FREITAG, 2009), que no 

decorrer da dissertação será apresentado. 
2
 Posteriormente, apresentaremos a divisão das três ondas da sociolinguística, proposta por Ekcert 

(2005). 
3
 Posteriormente, definiremos melhor a questão do estilo ao qual a terceira onda se refere. 



16 
 

Vale dizer que as relações de poder (BROWN e GILMAN, 1960) podem ser 

marcadas de várias formas e isso é muito forte no processo de interação entre as 

pessoas, pois os usos linguísticos podem ser convencionalizados como marcas de 

hierarquia e de poder. Quando se trata do uso da língua, o que vai influenciar as 

formas de manejá-la não são apenas leis ou decretos, mas, principalmente, os usos 

e as convenções linguísticas propriamente ditas.  

No decorrer do trabalho, nos referiremos às expressões ‘doutor’, ‘senhor’ e 

‘você’ como formas de tratamento e pronomes de tratamento, sem fazer a devida 

distinção entre formas e pronomes, mesmo sabendo que ‘senhor’ e ‘você’ são 

consideradas pronomes enquanto ‘doutor’ é uma forma de tratamento. No âmbito 

desta pesquisa todas elas estão sendo analisadas com a mesma função; isto é, 

usadas na relação entre um falante e um ouvinte no tratamento direto ou para se 

referir a outra pessoa, sendo pelo menos um dos participantes da interação formado 

no curso de bacharelado em Direito. Do mesmo modo, alternaremos as expressões 

bacharéis em Direito e profissionais jurídicos; não obstante, quando referente aos 

primeiros, estaremos nos referindo àqueles que, além de serem bacharéis, estejam 

atuando na área jurídica. 

No Brasil, estes bacharéis, mesmo antes da aprovação no exame da Ordem 

dos Advogados do Brasil (OAB), costumam ser tratados de ‘doutor’, como também 

os médicos. Mas, na prática, quem os chama de ‘doutor’? Quais são os fatores que 

favorecem ou desfavorecem tal uso? Será que os profissionais jurídicos acreditam 

que ‘doutor’ é a maneira mais adequada de as outras pessoas se dirigirem a eles?  

Será que há reciprocidade no uso dessa forma de tratamento entre os pares? Quais 

são os fatores que favorecem a reciprocidade entre os profissionais jurídicos? Estes 

são alguns questionamentos iniciais acerca do tema/problema.  

Vale dizer que o curso de graduação em Direito sempre foi um dos que mais 

formaram (e formam) no Brasil. Dados do INEP (Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) indicam que o curso de Direito é um dos 

que possui um maior número de matrículas e de concluintes por ano, principalmente 

na região sudeste4. O ‘Censo da Educação Superior de 2003’ (p.13), por exemplo, 

mostra que dentre os cursos presenciais de Graduação em 2003, o curso de Direito 

                                                           
4
 Esta região é particularmente importante para nós, pois é onde se encontra a comunidade de prática 

analisada neste trabalho. 
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era o que tinha o segundo maior número de alunos matriculados (508.424), ficando 

atrás do curso de Administração (564.681), e foi o segundo maior em relação ao 

número de concluintes (64.413), ficando atrás, apenas, do curso de Pedagogia 

(65.475). Censos anteriores também mostram essa supremacia. Por exemplo, o 

censo ‘evolução 1980-1998’ mostra que em 1997 o curso de Direito teve o maior 

número de concluintes na região Sudeste. Por fim, mais recentemente, o ‘Censo da 

Educação Superior de 2012’, divulgado em 2014, considera o curso de Direito na 

área geral “Ciências sociais, negócios e Direito”, a qual continua sendo uma das que 

mais formam no Brasil. O censo de 2012 (p.87) também constata que na região 

Sudeste tivemos: “Predominância de cursos de graduação na área geral de Ciências 

Sociais, Negócios e Direito (31,36%) – que também possuem maior percentual de 

matrículas (41,8%) –, seguidos dos cursos da área de Saúde e Bem-estar Social 

(13,3%).” 

Vale dizer, ainda, que o número de criação de cursos de Direito supera a 

quantidade de cursos criados em outras áreas, como nos mostra Pereira (2011), 

 
É como se o Direito fosse uma realidade à parte do sistema de ensino 
superior brasileiro. Enquanto o número total de escolas cresceu 7% nos 
últimos cinco anos, de 2.165 em 2005, para 2.314 em 2009, a quantidade 
de cursos de Direito passou de 861 para 1.096 – um aumento de 27%, 
proporcionalmente quatro vezes mais do que o sistema educacional 
brasileiro. Na comparação direta, o número de cursos de Direito só é menor 
do que os cursos superiores voltados para a formação de professores em 
todos os níveis e em todas as áreas. Não custa lembrar que em 2001 o 
censo do MEC registrava 426 escolas de Direito instaladas no país. 
Mas os números permitem outras análises nada animadoras. O total de 
alunos atualmente matriculados em cursos de direito é praticamente igual 
ao número de advogados inscritos na OAB – 662.848 até sexta-feira 
passada (excluído estagiários e inscrições suplementares). É o terceiro 
maior contingente em todo o mundo, atrás apenas de Estados Unidos e 
Índia. Não demora e será o primeiro (PEREIRA, 2011, p. 1). 

 

O presente trabalho tem como objeto de estudo a variação entre as formas de 

tratamento direcionadas aos profissionais da área jurídica em uma comunidade de 

prática da Defensoria Pública de Niterói e as relações de poder e de solidariedade 

estabelecidas por elas. Verificamos por quais formas os profissionais jurídicos são 

chamados e quais eles preferem, bem como a recepção e a aceitação (ou não) dos 

diversos tipos de tratamento que podem ser destinados a esses bacharéis em 

variadas situações.  

 Esta dissertação foi dividida em seis capítulos. Este primeiro, 

CONSIDERAÇÕES INICIAIS, introduz o trabalho, contextualizando o objeto de 
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pesquisa e a teoria que respalda o trabalho, além de trazer a justificativa, os 

objetivos traçados e as hipóteses de pesquisa. No segundo capítulo, REVISÃO DA 

LITERATURA: FORMAS E PRONOMES DE TRATAMENTO, apresentaremos a 

visão de algumas gramáticas acerca do assunto e traremos um breve panorama  

dos estudos linguísticos sobre as formas de tratamento e um percurso histórico da 

forma de tratamento ‘doutor’.  

No terceiro, PRESSUPOSTOS TEÓRICOS, iniciaremos com uma discussão 

da Sociolinguística Variacionista e as vertentes Formalista e Funcionalista dos 

Estudos de Linguagem; em seguida, apresentaremos alguns conceitos da 

sociolinguística que serão utilizados neste trabalho; depois, abordaremos as três 

ondas de estudo da sócio-variacionista, e, por fim, discutiremos a questão das 

relações de poder, de solidariedade e de neutralidade que podem se estabelecer 

através do uso das formas de tratamento. No quarto capítulo, PROCEDIMENTOS 

METODOLÓGICOS, abordaremos a questão metodológica, ao apresentar a 

metodologia utilizada, o percurso da pesquisa, o meio em que ela se desenvolveu, 

os sujeitos envolvidos e a caracterização da observação de base etnográfica e dos 

testes de autoavaliação utilizados para fazer a pesquisa. 

 No quinto capítulo, DISCUSSÃO E ANÁLISE DOS DADOS, debateremos os 

dados obtidos através da observação de base etnográfica e dos testes de 

autoavaliação aplicados aos profissionais jurídicos, e faremos a análise desses 

dados, que serão distribuídos em algumas subseções para facilitar a compreensão 

dos resultados. No último capítulo, CONSIDERAÇÕES FINAIS, refletiremos sobre a 

pesquisa desenvolvida e teceremos comentários sobre os resultados da pesquisa, 

sobre suas limitações e possíveis complementações a serem feitas.  

  

1.1 Justificativa 

 

Em termos teóricos, a presente pesquisa amplia os estudos disponíveis da 

terceira onda da sociolinguística no Brasil, ao contribuir para o entendimento da 

atuação da linguagem na prática profissional jurídica, analisando a variação entre as 

formas de tratamento, bem como a sua atuação na construção do significado social 

da linguagem em uma comunidade de prática. Em relação às formas de tratamento, 

esperamos fornecer subsídios para o entendimento do seu uso num segmento da 

sociedade considerado bastante conservador, em termos de linguagem.  
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O tema foi escolhido devido ao interesse pelos estudos sobre as formas de 

tratamento e por questões que respondem à demanda de uma linguística social que 

pode ser atendida pelos estudos da terceira onda (cf. CAMACHO, 2013). Além 

disso, este trabalho é relevante e atual, pois há casos de profissionais jurídicos que 

exigem ser chamados de ‘Doutor’ e, quando não o são, consideram um desrespeito, 

ou mesmo um ‘desacato à autoridade’, dependendo do cargo que exerçam e de 

quem esteja se referindo a eles, deixando transparecer as relações de poder. A 

existência de situações desse tipo serviu de motivação para estudar o uso das 

formas de tratamento em uma comunidade de prática do meio jurídico para verificar 

como esse fenômeno ocorre. 

A relação entre linguagem e poder se manifesta, por vezes, de modo 

implícito; outras, explicitamente, como mostram os dois episódios recentes: um em 

Niterói (RJ) e outro em Aracaju (SE); ambos causadores de muita polêmica e 

controvérsia na sociedade. 

Na primeira situação, um juiz de Niterói entrou na justiça contra o condomínio 

em que morava, pleiteando indenização por danos subjetivos e com o objetivo de 

receber tratamento formal pelos empregados do prédio, tendo em vista que é um 

homem público, um magistrado. Segundo ele, o porteiro o tratava por ‘você’ com o 

intuito de afrontá-lo. E, conforme o funcionário do edifício, o magistrado tentou exigir 

ser chamado de ‘doutor’ por conta de sua profissão de juiz de direito.  

Nesse episódio, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro decidiu: 

  
Primeiramente, não se pode compelir, sob pena de pagamento de multa, 
alguém a chamar outrem de “SENHOR” ou “DOUTOR”. Isto porque inexiste 
obrigatoriedade para tanto. Trata-se, entretanto, de pronome de tratamento, 
que demonstra maior nível de educação, não sendo esta exigível de quem 
quer que seja. Ademais, a palavra que alega o autor é utilizada pelo 
empregado do condomínio para a ele se dirigir “VOCÊ”, não passa, assim, 
como a que pretende seja utilizada, de pronome também somente diferindo 
de classe [...] Aqui vai um destaque, pertinente ao cargo ocupado pelo 
autor. Desinfluente é que seja ele juiz de direito o que em nada interfere na 
forma como deve ser tratado pelos funcionários do edifício onde reside. 
Tanto é que, se assim o fosse, deveria ser chamado de Excelência, o que 
não é exigível, a não ser quando no desempenho de suas funções, 

inobstante o título de seu cargo o persiga, onde quer que esteja.  (BRASIL, 
2006, p. 638-639)  
 
 

O segundo caso aconteceu em 15 de fevereiro de 2011, tendo sido publicado 

em jornais e no site de notícias Infonet com o seguinte título: “Mulher denuncia 

agressão e acaba presa”. Este episódio trata de uma dona de casa que em 
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entrevista à equipe de reportagem do Portal Infonet, revelou ter ficado presa por 

mais de 12 horas, quando tentava registrar um Boletim de Ocorrência contra o ex-

marido, na Delegacia Plantonista (cf. MARTINS, 2011). 

 Segundo a mulher, que acabou presa, ela foi denunciar uma agressão de seu 

ex-marido, só que, ao chegar à delegacia, ele já estava sendo ouvido pelo delegado. 

E, na hora de ela se pronunciar, seu ex-marido a interrompia constantemente, como 

a mesma relatou: “Quando eu começava a falar ele se metia pelo meio, então falei 

com o delegado: o senhor pode pedir para ele ficar calado? Nesse momento o 

delegado começou a gritar comigo dizendo que eu tinha que chamá-lo de doutor e 

não de senhor e perguntou se eu queria ficar presa”. Fica notória, nessa situação, a 

relação de poder que pode ser exercida pela linguagem através dos pronomes de 

tratamento. 

O delegado em questão alegou que o motivo para a prisão da mulher foi 

desacato à autoridade, sem, necessariamente, mencionar a questão das formas de 

tratamento. Esse episódio levanta, por exemplo, a necessidade de investigar se 

pessoas em cargos como o dele exigem o uso da forma de tratamento ‘doutor’ e se 

não aceitam o pronome ‘senhor’ (que, no Brasil, é considerado um tratamento 

formal), evidenciando que a autoridade exercida por eles deva ser expressa através 

de tal tratamento.  

Casos como esses que circulam pela mídia despertaram nosso interesse 

sobre a variação linguística entre as formas de tratamento como lugar de captação 

do significado social dessa variável na prática profissional jurídica, o que nos levou a 

desenvolver esta dissertação de mestrado à luz do que se denomina a terceira onda 

da sociolinguística. 

 

1.2  Objetivos 

 

 Objetivo geral: 

Observar como formas de tratamento direcionadas aos profissionais da área 

jurídica atuam na construção do significado social e refletir sobre o estilo 

como constituinte da identidade dos falantes, isto é, o quanto os profissionais 

jurídicos fazem uso de determinadas formas de tratamento, a depender do 

papel social em que eles e as pessoas com as quais eles interagem se 

encontram, bem como das situações de interação. 
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 Objetivos específicos: 

(i) Verificar e descrever as formas de tratamento destinadas aos profissionais 

jurídicos em uma comunidade de prática na Defensória Pública de Niterói; 

(ii)   Examinar a avaliação que os profissionais da área jurídica, da comunidade 

de prática analisada, fazem de qual forma de tratamento é mais adequada 

para se dirigirem a eles; 

(iii)   Avaliar quais os fatores que favorecem um tratamento em detrimento de 

outro; 

(iv) Mostrar as relações de poder e de solidariedade exercidas através das 

formas de tratamento e constatar quais dessas relações prevalecem no 

contexto da comunidade de prática da Defensoria Pública de Niterói. 

 

1.3  Hipóteses 

 

  As hipóteses abaixo foram baseadas na leitura de textos midiáticos sobre o 

posicionamento das pessoas em geral sobre o assunto; como também nos episódios 

recentes apresentados na justificativa; na leitura do artigo intitulado “Doutor é quem 

tem doutorado”, feito por um advogado, bem como nos inúmeros comentários 

gerados por esse artigo na internet; além, claro, das constatações presentes nos 

trabalhos sobre a estratificação social e as relações de poder, algumas que ainda 

serão discutidas ao longo da dissertação. As hipóteses são: 

 

(i) Os profissionais jurídicos mais velhos tenderiam a conservar a tradição de 

acreditar que o tratamento de ‘doutor’ é o mais adequando para sua 

categoria. 

(ii)    O nível de escolaridade também influenciaria na escolha da forma de 

tratamento: 

a) Pessoas com pouca ou nenhuma escolaridade tenderiam a conservar a 

tradição de tratar por ‘doutor’ os bacharéis em direito. 

b) Os profissionais da área de direito, por sua vez, quando possuem a 

titulação de doutorado acadêmico, entenderiam que somente quem tem 

doutorado merece ser tratado assim. 

(iii) Outro fator favorecedor da escolha da forma de tratamento seria o contexto 

situacional, no sentido de que, no momento em que os bacharéis em direito 
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estão em alguma função da sua profissão jurídica, tenderiam a receber mais 

o tratamento de ‘doutor’ do que em outras situações.  

(iv) A relação hierárquica entre os falantes seria outro fator relevante: espera-se 

que, os profissionais jurídicos de maior nível hierárquico recebam a forma de 

tratamento ‘doutor’ com mais frequência que aqueles de nível hierárquico 

inferior.  

 

Antecipamos, no entanto, que a hipótese ‘(ii) b’ não pôde ser verificada, uma 

vez que, na comunidade de prática observada não havia profissionais da área de 

Direito com doutorado acadêmico para verificarmos seus posicionamentos em 

relação ao uso do tratamento ‘doutor’. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA: FORMAS E PRONOMES DE TRATAMENTO 

 

Este capítulo pretende discutir, em linhas gerais, os trabalhos já feitos sobre 

as formas de tratamento. Para tanto, verificamos o que algumas gramáticas 

normativas trazem em relação às formas e aos pronomes de tratamento. Além disso, 

buscamos os trabalhos já feitos que tenham relação com nosso objeto de estudo 

para traçarmos um panorama parcial, devido ao grande número de estudos voltados 

para o tema, dos estudos linguísticos dedicados à questão das formas e pronomes 

de tratamento. 

 

2.1  A visão tradicional  

 

Analisamos as gramáticas tradicionais de cunho normativo de Celso Cunha e 

Lindley Cintra (1985), Nova Gramática do Português Contemporâneo; de Evanildo 

Bechara (1999), Moderna Gramática Portuguesa5 e a de José Carlos de Azeredo 

(2008), Gramática Houaiss da Língua Portuguesa. A disposição da ordem das 

gramáticas apresentadas foi escolhida por uma questão cronológica das datas das 

edições usadas.    

A primeira gramática citada afirma que leva em consideração uma descrição 

do português em sua forma culta, sem deixar de lado o uso coloquial da língua. 

Cunha e Cintra (1985, p.XIV) ratificam que a Nova Gramática do Português 

Contemporâneo:  

Trata-se de uma tentativa de descrição do português atual em sua forma 
culta, isto é, da língua como a têm utilizado os escritores brasileiros, 
portugueses e africanos do Romantismo para cá, dando naturalmente uma 
situação privilegiada aos autores dos nossos dias. Não descuidamos, 
porém, dos fatos da linguagem coloquial, especialmente ao analisarmos os 
empregos e valores afetivos das formas idiomáticas.    

  
 A segunda, de Bechara (1999/2009), defende que ela trata da descrição do 

idioma e que “põe nas mãos dos professores, alunos e estudiosos a mais completa 

soma de fatos e soluções de dúvidas em língua portuguesa”. O autor afirma que: 

 
Dificilmente haverá seção da Moderna Gramática Portuguesa que não 
tenha passado por uma consciente atualização e enriquecimento: 

                                                           
5
 Estamos usando a 37ª edição, de abril de 1999, que teve a sua 18ª reimpressão em 2009, revisada 

conforme o novo Acordo Ortográfico. Aqui, usamos, porém, a data da edição, embora nas referências 

estejam as duas datas.  
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atualização no plano teórico da descrição do idioma, e enriquecimento por 
trazer à discussão e à orientação normativa a maior soma possível de fatos 
gramaticais levantados pelos melhores estudiosos da língua portuguesa, 
dentro e fora do país, entre os quais cabe menção honrosa a Mário Barreto 
e Epifânio Dias. (BECHARA, 1999/2009, p. 19)  

 
 

 A terceira, Gramática Houaiss, de Azeredo, tem uma parte intitulada 

Conceitos básicos da descrição gramatical, na qual o autor diz que o objetivo central 

é tratar de um conhecimento que todo usuário tem da sua língua e fornecer uma 

síntese dos conceitos que permeiam a análise. Esta gramática defende que “oferece 

as informações necessárias para quem quer entender mais o português e 

comunicar-se melhor”. Na apresentação da gramática, Azeredo afirma: 

 
O objeto desta gramática é a variedade padrão escrita do português em uso 
no Brasil. Identificamos assim o conjunto sistemático de formas e 
construções da língua portuguesa empregadas razoavelmente em comum 
por escritores/jornalistas/autores brasileiros, desde a segunda metade do 
século XIX até os dias atuais, em obras literárias, técnicas, científicas e 
ensaísticas em geral, assim como a maior parte dos textos impressos nos 
principais jornais e revistas dos grandes centros urbanos contemporâneos. 
A fixação do início deste período não é arbitrária; é na segunda metade do 
século XIX, no contexto histórico do Romantismo, que ganha força o debate 
sobre a identidade da expressão literária brasileira (ver texto em apêndice) 
que nos séculos anteriores tinha sido uma réplica do padrão lusitano. 
(AZEREDO, 2008, p.25) 

 

Trouxemos um pouco da contextualização dos objetivos das gramáticas 

analisadas para entender melhor a escolha da abordagem dos pronomes e formas 

de tratamento em cada uma delas. De certa forma, isso irá nortear as escolhas dos 

autores e os tipos de abordagens feitas por eles em suas gramáticas. 

Cunha e Cintra (1985) trazem um capítulo inteiro para a questão dos 

pronomes e dentro dele uma seção específica para os pronomes de tratamento, 

estes são definidos como “certas palavras e locuções que valem por verdadeiros 

pronomes pessoais, como você, senhor e excelência.” (p.282). No mesmo capítulo, 

eles já haviam caracterizado os pronomes pessoais por denotarem as três pessoas 

gramaticais6; por, quando na terceira pessoa, poderem representar uma forma 

nominal expressa anteriormente e por variarem quanto à forma, a depender da 

função que desempenham na oração e da acentuação que nela recebem. Trazem, 

também, uma observação de que “a pessoa com quem se fala pode ser expressa 

                                                           
6
 Isto é, quem fala (1ª pessoa – eu e nós), com quem se fala (2ª pessoa – tu e vós) e de quem se fala 

(3ª pessoa – ele, ela, eles, elas). 
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também pelos chamados PRONOMES DE TRATAMENTO, que se constroem com o 

verbo na terceira pessoa” (p.269). 

Os autores trazem, ainda, pronomes de tratamento de reverência comum à 

maioria dos compêndios gramaticais7 (AZEREDO, 2008; BECHARA, 1999/2009; 

SACONI, 1999; INFANTI, 1996; ALMEIDA, 1989; ROCHA, 1986; entre outros), como 

Vossa Alteza, Vossa Eminência, Vossa Excelência, Vossa Magnificência, Vossa 

Majestade, Vossa Excelência, Vossa Paternidade, Vossa Reverendíssima, Vossa 

Santidade e Vossa Senhoria e seus respectivos destinatários. 

Vale ressaltar que ao tratar do emprego dos pronomes de tratamento de 

segunda pessoa, Cunha e Cintra (1985) diferenciam o uso das formas de tratamento 

em Portugal e no Brasil. A primeira diferenciação diz respeito à questão dos 

pronomes de tratamento ‘tu’ e ‘você’. O ‘tu’ é marcado como mais usual no 

português europeu para tratamento íntimo, ou dos mais velhos para os mais novos, 

com extensão de uso, nos últimos tempos, ultrapassando os limites da intimidade, 

com intenção de igualdade ou de aproximação, enquanto, no Brasil, os autores 

caracterizam o ‘tu’ com o mesmo sentido, com destaque de uso por região, 

demarcando-o como marcas do Sul do país e de algumas regiões do Norte.  

Em relação ao pronome ‘você’, Cunha e Cintra (1985) o apresentam como 

substituto do ‘tu’ no Brasil, na maioria do território brasileiro, também como 

tratamento que pode ser não só de intimidade, mas também de igual para igual ou 

superior para inferior, seja por questões de idade, classe social ou hierarquia. Os 

autores salientam que, no português europeu, ‘você’ é marcado com o mesmo 

sentido, no entanto, é menos usual e utilizado, excepcionalmente, por classes 

sociais mais altas como maneira carinhosa de intimidade, não sendo possível a 

expansão de seu emprego, para uso de inferior para superior (ainda, em idade, 

classe social ou hierarquia). 

Em seguida, Cunha e Cintra tratam dos pronomes ‘senhor’ e ‘senhora’ usados 

como forma de respeito e de oposição a ‘tu’ e ‘você’, tanto no Brasil quanto no 

português europeu, sendo usado ‘senhorita’, no Brasil, e ‘menina’, em Portugal, para 

se dirigir à jovem solteira. Neste tópico, eles trazem, ainda, o uso do título 

profissional ou do cargo acompanhado das formas ‘senhor’ e ‘senhora’ para fazer 

                                                           
7
 A extensão da lista das formas de reverência varia de acordo com cada gramática.  
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menção ao título exercido pela pessoa, trazendo como exemplos, dentre outros, “o 

senhor doutor”, “a senhora doutora”, “o senhor ministro”, “o senhor capitão”.  

Os autores ressaltam também, que, quando anteposta a um nome próprio, a 

palavra ‘senhor’ assume, na linguagem corrente, a forma de ‘seu’, tanto em Portugal 

como no Brasil. Mais raramente, os títulos são usados sem serem precedidos por 

‘senhor’ ou ‘senhora’, embora possa ser usado seguido pelo nome (ex. “doutor 

Orlando”), quando implicar familiaridade, ou pelo sobrenome (ex. “engenheiro 

Silva”), com a ressalva de quê: “No Brasil, estas formas de tratamento são 

inusitadas. Aliás, o emprego dos títulos específicos, no tratamento ou fora dele, é 

sensivelmente maior em Portugal do que no Brasil, onde só em casos 

especialíssimos vêm precedidos de  o senhor.” (CUNHA; CINTRA, 1985, p. 285). 

Os autores aludem que, no Brasil, sistematicamente só se mencionam a 

patente dos militares, os altos cargos e títulos nobiliárquicos e o título de Dom ou 

dona, seguido do nome próprio da pessoa. Eles dão ênfase, porém, ao uso bastante 

generalizado do título de ‘doutor’, que é usado não só para os médicos ou para 

quem recebe título de doutorado, e, sim, indiscriminadamente para todos que 

tenham diploma superior.  

Cunha e Cintra (1985) finalizam suas discussões sobre o Emprego dos 

pronomes de tratamento de 2ª pessoa, com as formas de tratamento cerimonioso, já 

mencionadas, e com o emprego das formas nominais antecedidas de artigo definido 

em vez das formas pronominais ou pronominalizadas de tratamento, que são pouco 

usadas no Brasil, mas, frequentemente em Portugal, exemplos: “O Martins já leu 

este livro”, “O pai já leu este livro”, “O patrão já leu este livro”, etc. 

Na Moderna Gramática Portuguesa, de Evanildo Bechara (1999), as formas 

de tratamento aparecem na seção ‘pronome’, subseção ‘pronomes pessoais’, da 

seguinte maneira: “FORMAS DE TRATAMENTO – Existem ainda formas 

substantivas de tratamento indireto de 2ª pessoa que levam o verbo para a 3ª 

pessoa. São as chamadas formas de tratamento ou formas pronominais de 

tratamento 8[...]”(p.165).  

Depois dessa exposição do que seriam as formas de tratamento, Bechara 

(1999) as elenca: ‘você’ e ‘vocês’ para tratamento familiar e ‘o senhor’, ‘a senhora’ 

                                                           
8
 “Para discussão de considerar “o senhor”, “a senhora”, etc. formas substantivas de tratamento ou 

pronome de tratamento, vejam-se os estudos de HM, Anrede; LCi, Formas; EW, Pronomes. No fundo, 

trata-se de um falso problema, pela natureza categoremática do pronome.” Nota  e grifos de Bechara. 
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para tratamento cerimonioso, além das formas cerimoniosas, já citadas 

anteriormente, para se dirigir às pessoas pelos atributos ou qualidades que 

possuem. Ao encerrar o assunto, o autor traz algumas observações, dentre elas, o 

fato de ‘você’ ser a redução da forma de reverência ‘Vossa Mercê’; o desuso do 

pronome ‘vós’, que só é usado em estilo solene; bem como o plural de ‘tu’ usado 

como ‘vocês’; o uso do substantivo ‘gente’ precedido do artigo ‘a’ (a gente) no 

sentido de um grupo de pessoas, incluindo a que fala, ou somente a pessoa que 

está falando, que passa a pronome, empregado fora da linguagem cerimoniosa; 

além do fato dos pronomes ‘vós’ e ‘vosso’ permanecerem vivos em Portugal.  

Azeredo (2008), na Gramática Houaiss da Língua Portuguesa, apresenta os 

pronomes e formas de tratamento nas subseções, Pronome pessoal; Pronomes 

pessoais e formas de tratamento, respectivamente das seções: A categoria de 

pessoa e sua expressão pronominal e Pronomes que funcionam como SN. O autor 

define os pronomes pessoais como “As palavras gramaticais cuja função referencial 

é identificar as pessoas do discurso.” (AZEREDO, 2008, p.175).  Enquanto na 

segunda parte Azeredo (2008) ao tratar do assunto, define, contextualiza e dá 

exemplos de formas de tratamento, como segue: 

 
Uma pessoa pode dirigir-se a seu interlocutor de diversas maneiras 
segundo a imagem que faz da relação social ou afetiva que os liga no 
momento em que acontece a interação: você, tu, vós, o senhor/a senhora; 
prezado cliente, caro colega, companheiro, doutor, senhores, gente, galera. 
Estas expressões são formas de tratamento. Com elas o enunciador 
geralmente fornece a primeira pista do registro de linguagem em que 
pretende se situar. Algumas são protocolares ou ritualizadas (prezados 
clientes, senhores e senhoras), usadas apenas como vocativo a um público; 
outras revelam que o enunciador identifica o perfil social do interlocutor e o 
individualiza (doutor, colega). Também ritualizadas, mas não protocolares- 
são as formas geralmente empregadas por oradores, cantores, etc. quando 
se dirigem à ‘massa’ presente em comícios e shows (pessoal, gente, 
galera).  
Distinguem-se as formas de tratamento – empregadas como vocativos – e 
os pronomes pessoais combinados ao verbo nos papéis de sujeito e de 
complemento: tu/te/ti/contigo, você/vocês, vós/convosco. (AZEREDO, 2008, 
p.264).   

 
 

 O autor continua a explicação e defende que o pronome pessoal ‘vós’ não é 

mais usado na linguagem corrente, embora possa ser usado na literatura que queira 

reconstituir uma situação de época. Na modernidade, porém, é incomum, embora 

nada impeça que seja resgatado por algum autor em circunstâncias específicas, 

podendo, ainda, ser usado por um ou outro orador que queira trazer imponência ao 

seu discurso em tribunais ou solenidades muito cerimoniosas. Azeredo afirma, 
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também, que ‘você’ e ‘vocês’ são formas pronominais características da interação 

coloquial na maior parte do Brasil, enquanto o ‘tu’ é demarcado com prevalência no 

Sul do país e em algumas regiões, como o Rio de Janeiro, onde ocorre ‘você’ em 

par com ‘tu’, sempre combinados com verbos na terceira pessoa. 

 Azeredo (2008) termina a seção diferenciando as formas de tratamento que 

servem à função vocativa, as quais vêm desacompanhadas de artigo (“Colegas, 

Meus amigos, Prezado Cliente, Ilmo. Sr, Diretor”), das que servem à função de 

sujeito e complementos/adjuntos, que ocorrem antecedidas de artigo ou no caso das 

expressões de protocolo seguidas de ‘sua’ ou ‘vossa’ (“O Colega, O prezado cliente, 

Vossa Senhoria, Sua Santidade”). Por fim, o autor traz um quadro com as formas de 

tratamento de reverencia e cerimoniosas, já citadas desde a primeira gramática 

analisada. 

Nota-se, pois, que as gramáticas analisadas têm semelhanças e divergências 

no que concerne à explicação/descrição dos pronomes e das formas de tratamento. 

Quanto às semelhanças, em todas elas, o pronome de tratamento está diretamente 

relacionado aos pronomes pessoais, seja através da marcação das seções, seja da 

própria definição que os autores trazem. Outra situação em comum, que foi dita 

desde o início, e não foi repetida de modo detalhado para não se tornar exaustivo, é 

a questão dos tratamentos cerimoniosos, que tiveram espaço reservado nas três 

gramáticas e costumam aparecer na maioria dos compêndios gramaticais escolares. 

Além disto, há também a recorrência do reconhecimento do apagamento do 

pronome ‘vós’ no português do Brasil, substituído por ‘vocês’, no uso cotidiano, e do 

uso do ‘tu’ apenas por algumas regiões brasileiras. Todas elas também ressaltam o 

uso de pronome de segunda pessoa com verbo em terceira. 

As divergências são igualmente explícitas, indo desde o tamanho do espaço 

reservado ao assunto, até detalhes tratados nas explicações. Bechara (1999/2009) 

trata das formas de tratamento de maneira muito sintética e traz um número 

pequeno de formas de tratamento, pois abrange apenas a questão do tratamento 

familiar ou cerimonioso, juntamente com as clássicas formas de reverência. Já 

Cunha e Cintra (1989) reservam um espaço maior para o assunto, de modo que 

traçam algumas diferenças entre o uso dos pronomes de tratamento em Portugal e 

no Brasil. Eles trazem, ainda, uma gama maior de formas de tratamento e vão além 

do tratamento familiar ou cerimonioso, tratando das relações entre superior e inferior 

e vice-versa, de modo que ampliam bastante a discussão e ainda apresentam outras 
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formas de tratamento que são baseadas em títulos profissionais, cargos exercidos 

ou patentes.  

Azeredo (2008) vai por esse viés de Cunha e Cintra (1989) e traz à tona uma 

questão mais subjetiva, ao falar da imagem que a pessoa faz do interlocutor. Há 

neste ponto uma discussão mais abstrata sobre a escolha da forma de tratamento, 

pois o falante pode ter uma visão dessa relação social ou familiar diferente daquela 

que o seu interlocutor tem da mesma relação. Azeredo (2008) elenca um grande 

número de formas de tratamento, distinguindo aquelas que se dirigem a um público 

indiferenciado, servindo apenas de vocativo, daquelas que revelam que o 

enunciador identifica o papel social do interlocutor e o diferencia de algum modo, 

como é perceptível na citação apresentada anteriormente. 

Além disso, ao tratar do emprego das formas de tratamento, Azeredo (2008) 

discute particularidades no emprego dessas formas, a exemplo de: ‘você’ e ‘vocês’ 

que podem ser usadas em todas as funções sintáticas; da possibilidade das formas 

de tratamento servirem à função vocativa e às funções de sujeito e 

complementos/adjuntos. 

Em nenhuma das gramáticas analisadas é feita uma distinção clara entre 

pronomes de tratamento e formas de tratamento, mais que isso, essas formas 

chegam a ser tratadas como sinônimos, pois, ao explicarem o assunto, usam os dois 

termos, um retomando o outro, intercalando as expressões ‘pronomes de 

tratamento’ e ‘formas de tratamento’. 

Logo, embora Cunha e Cintra (1989) e Azeredo (2008) tenham trazido uma 

discussão mais ampla que Bechara (1999), concordamos com Modesto (2006, p. 7), 

quando ele afirma que, 

Ao buscar nas gramáticas tradicionais o conceito das formas de tratamento 
do interlocutor, verificamos que elas não apresentam estudos relevantes 
sobre o tema, tampouco informações teóricas precisas. Geralmente 
apresentam uma breve definição e passam a listar as formas conhecidas – 
acompanhadas, quando muito de rápidas explicações sobre diferentes 
usos. [...] 
Assim, não vemos nas gramáticas fontes seguras de conceituação das 
formas de tratamento, pois estas gramáticas se restringem à explicitação do 
quadro tradicional dos pronomes de tratamento, que não refletem o atual 
sistema tratamental presente na variedade brasileira do português.  

 

 Muitos trabalhos acadêmicos, porém, fazem estudos específicos sobre as 

formas de tratamento em diferentes gêneros discursivos da língua oral ou escrita. 

Além disso, através dos estudos que tratam de gramaticalização podemos 
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depreender uma distinção9 clara entre formas de tratamento e pronomes de 

tratamento. As formas de tratamento possuem um caráter nominal, pertencem ao 

léxico e não têm função gramatical, são exemplos de formas de tratamento: ‘doutor’, 

‘querida’, ‘amor’, ‘filha’, ‘cara’, etc.. Por sua vez, os pronomes de tratamento 

possuem caráter gramatical, isto é, eles são formas pronominais pertencentes à 

gramática da língua, por exemplo: ‘senhor’, ‘senhora’ e ‘você’. Esta separação, 

entretanto, não é fixa e imutável, visto que, uma forma de tratamento pode ser 

incorporada à gramática da língua passando a ser um pronome; essa passagem é 

complexa e leva tempo, ou seja, um item nominal pode passar por um processo de 

gramaticalização se tornando gramatical. Em seguida, retomaremos brevemente a 

questão da gramaticalização ao apresentarmos alguns estudos já feitos sobre as 

formas ou pronomes de tratamento. 

 

2.2 Panorama dos Estudos Linguísticos sobre formas de tratamento  

 

No Brasil, há um crescente interesse pelos estudos das formas e pronomes 

de tratamento, refletido, inclusive, nos temas das dissertações e teses defendidas 

(MODESTO, 2006; GONÇALVES, 2008; MARCOTULIO, 2008; SOUZA, 2008; 

SILVA, 2009; MACHADO, 2011; SOUZA, 2011, entre outros), bem como, nos artigos 

e livros que se debruçam sobre a questão. Dentre os trabalhos recentes que 

pesquisam as formas de tratamento, alguns deles estão reunidos no livro As formas 

de tratamento em português e espanhol (2011). Couto e Lopes (2011, p.14) 

ratificam, na apresentação deste livro, que: 

 
Os estudos da sociolinguística no Brasil são um campo de saber 
consolidado, e uma área de estudos que vem desenvolvendo 
sistematicamente o estudo das formas de tratamento, sobretudo as verbais 
e pronominais, ao considerar elementos linguísticos e extralinguísticos de 
variação e mudança.  

 

Para compreendermos melhor o objeto de estudo desta dissertação, trazemos 

um panorama, em linhas gerais, de algumas pesquisas linguísticas sobre as formas 

de tratamento. Para isso, diante da vasta literatura disponível, fazemos uso de 

                                                           
9
 Como dissemos nas considerações iniciais, no decorrer da dissertação usaremos os termos 

“pronomes de tratamento” e “formas de tratamento” sem levar em consideração esta distinção. 

Apesar disso, consideramos importante trazer à tona essa diferenciação.  
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Brown e Gilman (1960); Biderman (1972/1973); Cook (1997); Mendes (1998); 

Paredes Silva (1998, 2003, 2008); Lopes (2008); Marcotulio (2008) e Duarte (2011), 

não necessariamente nesta ordem. 

Brown e Gilman (1960)10, em seu estudo pioneiro sobre pronomes de 

tratamento, delineiam, no início de seu artigo, um breve histórico da evolução dos 

pronomes de tratamento em algumas línguas europeias. O artigo é dividido em cinco 

seções, dentre as quais, as três primeiras são voltadas para a semântica dos 

pronomes de tratamento, isto é, a covariação entre o pronome usado e a relação 

objetiva existente entre falante e destinatário, enquanto as duas últimas seções 

estão preocupadas com estilo expressivo, ou seja, a covariação entre o pronome 

usado e as características da pessoa que fala. Assim, eles apresentam o percurso 

histórico das formas de tratamento para explicar as relações exercidas por eles na 

linguagem, ao longo da história. 

De acordo com os autores, o desenvolvimento de dois pronomes de 

tratamento singulares no continente Europeu, começou com tu e vos provenientes 

do latim, os quais os autores representaram pelos símbolos T e V, referindo-se aos 

pronomes familiar e polido, respectivamente.  Brown e Gilman (1960) mostram que 

no latim de antigamente existia somente tu no singular, pois o pronome vos era uma 

forma para plural, que só começou a ser usada como tratamento singular no século 

IV, para uso direcionado ao Imperador. Eles defendem que existem várias teorias 

sobre como isso teria se iniciado (BYRNE,1936; CHÂTELAIN, 1880 apud BROWN e 

GILMAN, 1960).  

Há duas possíveis hipóteses para a escolha de vos como forma de 

tratamento, que são apontadas por Brown e Gilman (1960). A primeira seria uma 

resposta à pluralidade implícita causada pela reforma de Diocleciano, na qual a 

administração Imperial, já fragmentada entre dois imperadores que tinham sede em 

Constantinopla e em Roma, se unificou e palavras direcionadas a um deles, seriam 

por implicação, dirigidas a ambos. E, a segunda, o fato de um imperador também ser 

plural no sentido de ser o resultado do seu povo e poder falar como seu 

representante; a Realeza, algumas vezes, usa ‘nós’ quando um homem comum usa 
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 Retomaremos este texto, The Pronouns of Power and Solidarity, de Brown e Gilman (1960), no 

capítulo destinado à fundamentação teórica, na parte das relações de poder.  
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‘eu’. O Imperador romano, algumas vezes, falou de si mesmo como ‘nos’ e o 

reverencial ‘vos’ é a recíproca disto.  

Os autores dizem que, eventualmente, o plural do Latim foi estendido do 

Imperador para outras figuras de poder. Entretanto, este padrão semântico não foi 

estabelecido de forma única por muitos séculos. Existiram muitas flutuações não 

explicadas entre ‘T’ e ‘V’ no francês antigo, espanhol, italiano, português e no inglês 

médio. Sabe-se, contudo, que a forma ‘vos’ esteve relacionada ao poder do 

Imperador e ficou associada à ideia da esfera do poder. 

Marcotulio (2008) apresenta um breve histórico do percurso das formas 

pronominais, que vai do sistema do Latim ao sistema usado no Português. Ele inicia 

com as questões supracitadas, discutidas por Brown e Gilman, e continua o trajeto 

se voltando para a língua portuguesa. Para tal, ele cita Cintra (1972), ao falar dos 

pronomes ‘tu’ e ‘vós’, na Península Ibérica durante o século XIII e afirma que: 

 
Mais tarde, o pronome plural vós teve o seu uso estendido a outras figuras 
de poder e prestígio das esferas política, militar e religiosa e vai, com o 
passar do tempo, perdendo o caráter de respeito e deferência. Surge, 
então, a necessidade da criação de uma nova fórmula para dirigir-se ao rei.  
Em geral, o caminho a ser percorrido pelas formas de tratamento de base 
nominal em português, desde a sua criação, como sinônimo de poder e 
respeito, até o seu uso estendido “desbotado” semanticamente, é a 
seguinte: rei > nobreza > burguesia > camadas mais populares. Em outras 
palavras, há o surgimento, a expansão e, por fim, a fixação da forma. Como 
a forma se esvazia semanticamente, novas formas cerimoniosas devem 
existir para substituir as que entram em desuso. [...] 
Surge-nos, então, uma pergunta: Como aconteceu esse processo? Em 
poucas palavras, houve uma redefinição dos papéis sociais e a língua, por 
sua vez, acompanhou essa evolução. (MARCOTULIO, 2008, p.31-32) 

 

Sabe-se que, como defende Biderman (1972/1973), a língua vive no tempo, 

logo é natural que ela se altere e evolua com o passar das gerações e dos séculos. 

Consequentemente, as formas de tratamento também mudam, já que as sociedades 

mudam.  Além disso, a autora nos mostra que a estrutura social depende das 

relações estabelecidas entre os indivíduos, inclusive, ela discute uma série de 

trabalhos que tratam do tema e do problema das formas de tratamento relacionados 

à estrutura social em diferentes sociedades.   

Cook (1997)11 defende que é difícil aplicar com sucesso à língua portuguesa, 

um modelo de interpretação de formas de tratamento que tenha o foco limitado a um 
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 Este trabalho também será retomado na parte das relações de poder, presente no capítulo da 

fundamentação teórica. 
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sistema binário ou a um modelo feito para línguas cujo sujeito pronominal seja a 

norma generalizada em paradigmas de segunda pessoa. Ela traz um breve histórico 

da evolução das formas de tratamento do português desde o latim, demarcando 

diferenças entre Portugal e o Brasil, usando também os termos geográficos a leste e 

a oeste do Oceano Atlântico para fazer as distinções dos usos das formas de 

tratamento.  

Para ilustrar seu texto, a autora mostra exemplos retirados do gênero literário 

e de entrevistas, ratificando suas colocações. Cook (1997) discute, ainda, sobre a 

forma de neutralidade na língua portuguesa, obtida gramaticalmente através da 

omissão do denotador de sujeito com uso do verbo na terceira pessoa, debate que 

será retomado, nesta dissertação, ao tratarmos das relações de poder.   

Ao relembrar a história dessas formas de tratamento até o século XX, Cook 

(1997) ratifica a semelhança do sistema pronominal do português com o de outras 

línguas românicas que recebeu do latim dois pronomes distintivos para a segunda 

pessoa ‘tu’ e‘vós’, para singular e plural, correspondendo inicialmente à dualidade T-

V, na qual o plural V seria para tratamento cerimonioso e o singular T para não 

cerimonioso. Posteriormente, acompanhando uma tendência de várias regiões da 

Europa12, o V passou a ser aplicado como forma de tratamento honorífico. “De 

acordo com este formato, no século XIV o monarca português passou a ser tratado 

por Vossa Mercê (Lindley Cintra 18-23; Mattoso Câmara 80-81)” (COOK, 1997, p. 

451). 

Cook (1997) discorre sobre o movimento da forma ‘Vossa Mercê’ na língua 

portuguesa e afirma: 

A fórmula Vossa Mercê, inicialmente aplicada ao rei ou à rainha, foi 
posteriormente destronada deste cargo – no qual foi substituída por, 
sucessivamente, Vossa Alteza e Vossa Majestade. O honorífico decadente 
passou a ser aplicado à nobreza, depois à burguesia, e continuou a descer 
na escala social, circulando em variantes morfofonológicas tais como 
vossancê e você, a última emergindo no século XVII [...]  
Portanto, Vossa Mercê na sua evolução você não só deixou a esfera V, do 
cerimonioso, e entrou na T, do não-cerimonioso, mas nalguns contextos 
sociais foi relegado para o discerimonioso. A mudança de esfera sócio-
semântica que se verifica em você corresponde a mais uma fase no 
processo de evolução de segunda pessoa em português na medida em que 
o sintagma sujeito nominal + verbo passou a ser usado tanto em V como em 
T (COOK, 1997, p. 452). 
 

                                                           
12

 Referimo-nos ao já citado direcionamento do V para o Imperador Romano, enfoque procedente do 

latim. 
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 Com essa mudança, passou a existir no português, dois formatos para a 

dualidade V-T, nos quais a esfera V passou a ter o sujeito pronominal ‘vós’, do 

paradigma tradicional, e a desinência verbal de segunda pessoa do plural, além do 

novo sintagma sujeito nominal + verbo com a desinência da terceira pessoa. Já a 

esfera T passou a ser composta pelo novo sintagma nominal + verbo e a desinência 

da terceira pessoa e, pelo sujeito pronominal ‘tu’ com a desinência da segunda 

pessoa do singular. Esse duplo formato resultou no uso arcaico do paradigma 

tradicional da segunda pessoa do plural que foi gradativamente deslocado pelo 

sujeito nominal + verbo de terceira pessoa. Embora o seu paralelo com o singular 

continue sendo usado vigorosamente no português falado ao leste do Oceano 

Atlântico, no Brasil, para o sujeito nominal o uso de ‘você’ tornou-se generalizado, 

sem as conotações negativas existentes em Portugal, e foi documentado na 

literatura brasileira do século XIX, juntamente com o ‘tu’. 

 

A generalização aos polos 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 de neutralidade, a qual se tornou obtenível pela simples 
omissão do sujeito nominal. [...] No entanto, embora a forma de neutralidade 
tivesse estado presente, pelo menos em existência virtual, desde o início da 
prática do sintagma sujeito nominal + verbo na terceira pessoa, tal 
potencialidade só veio a ser significativamente explorada, à medida que 
mudanças na estrutura social assim o justificarem. (COOK, 1997, p. 453). 

 

Destarte, a autora constata a dualidade nas esferas V-T, o crescimento do 

uso da forma você e o surgimento da forma (de neutralidade) N. Esta forma 

necessitava, porém, de um espaço em uma sociedade menos estratificada, com 

hierarquização menos rígida.  

Cook (1997) completa ao tratar da constituição e do uso das formas V-T e N, 

que no final do século XX ocorre o desaparecimento da segunda pessoa do plural V, 

do pronome ‘vós’, forma praticamente extinta na língua padrão, permanecendo 

apenas em algumas áreas geográficas e setores de aplicação limitados; enquanto o 

‘tu’, segunda pessoa do singular T, tem persistido, especialmente, no lado oriental 

do Atlântico. No Brasil, a preferência está a favor do sintagma sujeito nominal + 

verbo na terceira pessoa do singular, embora talvez não seja aqui que se note uma 

tendência mais acentuada para a omissão do denotador de sujeito, deixando o verbo 

em forma de neutralidade. Em Portugal, contudo, o contraste entre os denotadores 

‘você’ e ‘senhor’ não é tão acentuado e tem vindo a destacar-se a neutralidade.  
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Lopes (2008), em Retratos da variação entre você e tu no português do Brasil: 

sincronia e diacronia, apresenta um panorama geral das consequências da inserção 

da forma ‘você’ no sistema pronominal do português brasileiro, diferenciando a 

variação sincrônica da diacrônica, mostrando como esses dois tipos de variação se 

determinam mutuamente. Sua análise ressalta a variação entre ‘você’ e ‘tu’ a partir 

de épocas e fontes distintas, feita através de cartas de leitores dos jornais 

oitocentistas do século XIX nas localidades do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas 

Gerais e na contemporaneidade no Rio de Janeiro; de peças teatrais do século XX e 

de roteiros de cinema no início do século XXI.  

A autora nos mostra também os princípios de Hopper (1991), inerentes ao 

processo de gramaticalização, aplicados à pronominalização de ‘você’, como o 

princípio da estratificação, no qual coexistem novos valores ao lado do uso de 

antigos; o princípio da persistência, que se refere à permanência de propriedades 

lexicais nas formas gramaticalizadas e o da decategorização, que trata da 

possibilidade de perda ou neutralização das marcas morfológicas e propriedades 

sintáticas de categorias plenas e adoção de atributos das categorias secundárias, 

todos eles presentes na gramaticalização de Vossa Mercê > você.  

Mendes (1998), no artigo Você, o senhor ou o quê?, também defende que o 

português brasileiro tem um sistema de tratamento muito complexo, que vai além da 

dicotomia cerimonioso/não cerimonioso, comum em outras línguas. Ela ressalta a 

dificuldade do aprendiz do português como língua estrangeira perceber as sutilezas 

envolvidas na escolha da forma de tratamento adequada. Os dados da análise feita 

pela autora foram obtidos através de gravações de intervenções feitas em 10 mesas 

redondas e nos debates subsequentes. Segundo Mendes (1998), esses dados 

indicaram uma preferência pelo tratamento informal através dos pronomes de 

tratamento ‘você’/’vocês’, e somente algumas realizações de ocorrências de formas 

de respeito e de cortesia, dentre estas: a prevalência foi de ‘o(s) Senhor(es)’, ‘a(s) 

senhora(s)’, algumas do formalíssimo ‘V. Excelência’ e de formas  como ‘o (a) 

professor(a)’, ‘o senador’ e ‘o Reitor’, além das realizações 0 (zero). 

Quanto aos pronomes de tratamento utilizados no Rio de Janeiro temos, 

dentre outros, Paredes Silva (1998) que constatou, no que se refere ao sujeito 

pronominal, a necessidade de um tratamento separado para cada pessoa 

gramatical. Em trabalhos posteriores (2003, 2008), ela constata o ressurgimento do 

pronome ‘tu’ (agora em uso não padrão) na fala carioca, bem como a disputa entre o 
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‘tu’ e ‘você’, através da análise de peças teatrais cariocas; de gravações entre 

amigos/conhecidos do Banco de dados Interacionais e de gravações de interações 

espontâneas, pois a autora defende que as tradicionais entrevistas sociolinguísticas 

não são o contexto ideal para o estudo do uso dos pronomes de segunda pessoa. 

Suas análises foram baseadas na teoria variacionista laboviana.   

 
A hipótese do retorno do tu ao sistema pronominal em uso na fala carioca 
segue a mesma direção funcionalista da proposta de Barrenechea e Alonso 
(1987), que estudaram a presença/ausência de pronome sujeito no 
espanhol em Buenos Aires. Ao encontrar maior recorrência de pronomes 
explícitos na segunda pessoa, as autoras interpretam o fato como resultante 
de razões comunicativas: o falante quer, a todo momento, dar sinais ao 
ouvinte de que a interação está mantida. Daí os vocativos e também 
predominância da expressão explícita da segunda pessoa, se comparada 
às demais. 
Pode-se dizer que no português brasileiro se observa fato semelhante: o 
pronome sujeito de segunda pessoa é o que se apresenta explícito em 
taxas mais elevadas. [...] (PAREDES SILVA, 2008, p.100) 

 

Duarte (2011) trata das formas de tratamento no português, no léxico e no 

discurso. Ela parte da reflexão da dificuldade, dos estrangeiros aprendizes de 

português ou mesmo de falantes que têm esta língua como materna, de utilizar 

adequadamente as formas de tratamento na língua portuguesa por conta da sua 

complexidade. Em relação a essa complexidade, ela afirma: 

 

A complexidade do uso das formas de tratamento em português origina 
múltiplas dificuldades e de diverso teor. A maior parte delas é de tipo 
pragmático e decorre de o locutor não saber adequar a forma própria ao 
destinatário que com ele se relaciona social e linguisticamente. Mas, para 
que o locutor saiba empregar a forma adequada por meio da qual se deve 
dirigir ao alocutário, tem de possuir, no seu acervo lexical, um conjunto rico 
e variado de alternativas pelas quais possa optar, depois de avaliar 
devidamente a situação enunciativa, o estatuto e a relação entre os 
interlocutores entre os quais decorre a troca comunicativa. [...] A 
complexidade aumenta pelo facto de as variedades brasileira e europeia do 
português não coincidirem neste ponto. [...] Por outro lado, as formas de 
tratamento configuram um lugar de permanente disfunção no que concerne 
à 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 (DUARTE, 2008a e 2008b) (DUARTE, 2011, p.2). 

 

Ao discorrer sobre o domínio das formas de tratamento, ela aponta três tipos 

de dificuldades predominantes:  

i) As formas de tratamento nominais são muito codificadas no português, visto 

que elas variam principalmente, mas não somente de acordo com a relação 
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social existente entre locutor e destinatário, relacionando esse fato à questão 

do léxico. Como a própria autora defende, em outro momento,  

 

Nas formas de tratamento cruzam-se questões linguísticas e não 
linguísticas, o princípio de cortesia, a adequação ao destinatário, a 
necessidade de não ameaçar a sua face (cf. Goffman). 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. Por regularem as relações 
intersubjectivas, as formas de tratamento permitem perceber a 
subjectividade enunciativa, e através delas se valoriza positiva ou 
negativamente o alocutário. São atravessadas pela atitude subjectiva do 
locutor, o respeito pelas convenções sociais, os sentimentos em relação 
àquele com quem se fala e o lugar que se lhe atribui (DUARTE, 2010, 
p.134-135). 
 

 

ii) O locutor é seletivo dirige-se a ele enquanto sujeito de um verbo na terceira 

pessoa do singular, ao usar uma forma nominal ou não, para marcar o 

respeito, reverência ou importância dada a alguém em relação ao alocutário. 

iii) A terceira pessoa gramatical é a forma de tratamento mais comum em 

português, já que ela combina, no discurso, com as diferentes formas de 

tratamento, com o pronome você e com o pronome nulo. 

 

Assim, Duarte (2011) discute o assunto e complementa este estudo por meio 

de corpus de ficção, apresentado e defendido como uma abordagem didática eficaz 

que cruza o olhar da linguística, disciplina que descreve as formas de tratamento, 

com o da literatura, ficção narrativa que por vezes usa as formas de tratamento de 

modo muito eficaz. 

Vale dizer que a possibilidade do debate sobre as formas de tratamento é 

muito ampla, há trabalhos que possuem uma análise diacrônica, outros sincrônica, 

bem como aqueles que analisam as formas de tratamento nos diversos gêneros 

(cartas, textos escritos, teatro, interações orais espontâneas, manuscritos, etc.) e se 

voltam para as variações em locais específicos do Brasil e/ou comparam o sistema 

pronominal do Brasil ao de Portugal. Discutimos, no entanto, apenas alguns estudos 

que tratam do nosso objeto de estudo, no intuito de conduzir nossa pesquisa a sua 

especificidade, as formas de tratamento no contexto dos profissionais jurídicos. 
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2.3 História da forma de tratamento ‘doutor’ 

 

A forma de tratamento ‘doutor’ é muito importante para este trabalho, por ser 

um termo bastante usado no contexto jurídico para se dirigir aos profissionais da 

área. Por conseguinte, apresentaremos brevemente a história desta forma de 

tratamento, desde a origem latina do termo até os dias de hoje no Brasil, refletindo 

sobre os aspectos históricos e semânticos envolvidos. Para isso, resgataremos 

questões históricas no Brasil e nos fundamentaremos também em Reichmann e 

Vasconcelos (2009).  As autoras ilustram este percurso e analisam as implicações 

da tradução do título ‘doutor’ do português para o alemão, defendendo que a 

problemática envolve questões de diferentes culturas e vão além das descrições 

meramente linguística das formas de tratamento.  

Segundo Reichmann e Vasconcelos (2009), o termo ‘doutor’ vem da forma 

latina doctor, oris (‘preceptor, mestre’), cuja formação tem dois elementos: 1) o sufixo 

-or, sufixo típico de nomina agentis, ou seja, de nomes de profissões – ex. do latim: 

actor, escritor, pistor – ; 2) a raiz doct-, proveniente do particípio perfeito de docere – 

‘instruir, ensinar’ – > perf. doctum, donde vem também o adjetivo doctus –culto– e o 

substantivo doctrina – corpo de conhecimentos sistemáticos. Percebe-se que o traço 

semântico principal do termo doctor é o conhecimento, a relação com o saber. 

“Assim, em latim doctor servia para designar, de maneira geral, qualquer tipo de 

professor, mais comumente o professor das chamadas artes liberales, isto é, as 

artes ou ofícios dos homens livres (liberi), dos cidadãos” (REICHMANN; 

VASCONCELOS, 2009, p. 148). 

As autoras nos mostram o percurso do termo doctor em diferentes épocas. A 

partir do século IV d.C., doctor recebe uma segunda e grande investidura de 

prestígio, com o mundo romano cristalizado, o termo passa a ter um uso 

eclesiástico, sendo utilizado para designar os teólogos judeus, que ensinavam a lei  

judaica e, consequentemente, os padres da igreja católica. “As expressões doctores 

ecclesiae e doctores fidei são bem recentes e o título de doctor é especialmente 

atribuído a São Paulo, chamado doctor mundi ”(WEIJERS, 1979, p. 268, apud 

REICHMANN; VASCONCELOS, 2009, p. 149). 

Na idade média, a relação da palavra doctor com conhecimento letrado 

permanece e tende a se intensificar. Deste modo, na alta idade média o termo 

doctor evoca, principalmente, a ideia de cultura letrada e competência da matéria, 
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ainda que também esteja relacionado com a ideia de professor; enquanto na baixa 

idade média (séculos XII ao XV) recupera seu traço de docente, junto ao advento 

das universidades medievais, que passam a designar o professor universitário de 

doctores. Já no século XIII surgem diversas leis que vão delimitando o uso do título 

de doctor àqueles que fizeram cursos em universidades. 

 
Teologia, Direito e Medicina – as ciências do Dr. Fausto – compunham as 
três faculdades superiores nas universidades medievais e é justamente ao 
doctor medicinae, ao doctor juris e ao doctor theologiae que correspondem 
aos três usos mais comuns do termo doutor em português: o doutor médico, 
o doutor advogado e o doutor da igreja. (REICHMANN; VASCONCELOS, 
2009, p. 150). 

 

 Vale destacar a ressalva feita por Haeser (1971, apud REICHMANN; 

VASCONCELOS, 2009), de que os médicos judeus não recebiam o título de doctor, 

ainda que eles fossem os médicos preferidos da nobreza. A igreja publicou vários 

decretos proibindo o uso de serviços médicos judeus aos seus fiéis. Estes médicos 

recebiam apenas o título de magistri, equivalente para os artesãos. Desta maneira, o 

título de doctor atestava a não procedência judaica, o que garantia o exercício da 

profissão sem impedimentos da igreja, visto que, de acordo com Haeser, “médicos 

judeus não podiam se doutorar, nem em Paris, nem nas universidades alemãs. Em 

Ingolstadt e Munique os candidatos tinham que jurar até mesmo afastar-se da 

companhia de judeus” (HAESER, 1971, p. 832, apud REICHMANN; 

VASCONCELOS, 2009, p. 151). 

 
Por fim, convém observar que o doctoratus não era algum curso, com 
disciplinas a serem estudadas ou créditos a serem obtidos, mas antes um 
ritual, que se seguia à longa graduação em alguma das três faculdades 
superiores – Medicina, Direito ou Teologia – e que tinha como função 
conceber publicamente a licentia docendi (licença para ensinar) ao 
graduado. O ritual de concessão da titulação de doutor era bem pomposo e 
estava sujeito a determinações protocolares bastante exigentes, que 
variavam de universidade para universidade (REICHMANN; 
VASCONCELOS, 2009, p. 151-152). 
 

Reichmann e Vasconcelos (2009) apresentam, ainda, algumas mudanças 

desse quadro na idade moderna, pois a partir dos séculos XIV e XV, a autoridade 

dos doctores começou a ser questionada de modo mais evidente. O valor do 

conhecimento deles passou a ser questionado por humanistas e místicos, além da 

crítica ao sentimento de superioridade e arrogância que muitos doutores 

apresentavam. “Porém, não obstante as críticas e a máscara cômica, o título de 

doctor permanece, de modo geral, como um título honroso em toda Europa e, 
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posteriormente, também nas colônias europeias, entre elas o Brasil.” (REICHMANN; 

VASCONCELOS, 2009, p. 154). 

Ao pesquisar sobre a história do tratamento dos bacharéis em Direito no 

Brasil, percebemos que a tradição de se chamar advogado de ‘doutor’, remonta ao 

Brasil colônia, através do Decreto Imperial (DIM), de 1º de agosto de 1825, que deu 

origem à Lei do Império de 11 de agosto de 1827, que "cria dois Cursos de Ciências 

Jurídicas e Sociais; introduz regulamento, estatuto para o curso jurídico e dispõe 

sobre o título de doutor para o advogado". Sabe-se que o Sistema Político da época 

necessitava de uma divisão de classes evidente na sociedade.  

Atualmente, porém, a situação política do Brasil é bem diferente, vivemos em 

uma República democrática de direito que tem a “igualdade” como princípio basilar, 

além de possuir vários tipos de graduação, cursos de mestrados, doutorados e pós-

doutorados. Todavia, ainda assim os bacharéis em Direito e médicos são chamados 

de ‘doutores’ por muitas pessoas, pois os cursos de Direito e Medicina parecem 

ostentar um status social elevado e a sociedade permanece dividida em classes e 

cercada de relações hierárquicas, de modo que isso se reflete nas formas de 

tratamento.  

Além disso, o Brasil é um país com grande desigualdade social e econômica 

e, como nos mostra Biderman (1972/1973, p.341), “Toda sociedade diferenciada em 

classes insiste em cultivar uma etiqueta que individualize a elite da massa. Em 

francês, em hindi, em inglês e em português há formas de tratamento que 

distinguem os aristocratas e a ‘alta sociedade’ ”. A autora ainda destaca que, “No 

português brasileiro registra-se uma verdadeira mistura entre os arraigados hábitos 

do passado e os novos conceitos do presente” (p. 375). 

O Manual da Presidência da República (2002) normatiza a redação de atos e 

comunicações oficiais no Brasil e possui uma seção dedicada aos pronomes de 

tratamento, que devem ser usados nesses documentos oficiais, e trata da expressão 

‘doutor’ não como uma forma de tratamento, embora reconheça o “costume” do seu 

uso para bacharéis em Direito e em Medicina, como mostra o trecho abaixo: 

 
Acrescente-se que doutor não é forma de tratamento, e sim título 
acadêmico. Evite usá-lo indiscriminadamente. Como regra geral, empregue-
o apenas em comunicações dirigidas a pessoas que tenham tal grau por 
terem concluído curso universitário de doutorado. É costume designar por 
doutor os bacharéis, especialmente os bacharéis em Direito e em Medicina. 
Nos demais casos, o tratamento Senhor confere a desejada formalidade às 
comunicações (BRASIL, 2002, p. 10, grifos do original). 



41 
 

Fica claro que, a forma de tratamento ‘doutor’ possui uma carga semântica 

bem maior do que a de uma simples formação acadêmica, ela vai além, carrega 

consigo sentidos “outros”, desde a antiguidade. E, a história e a cultura de cada 

povo é que vai determinar estes sentidos, logo elas tendem a variar de acordo com a 

época e o local. Então, a escolha de uma forma de tratamento em detrimento de 

outra não é uma questão tão simples, envolve uma série de aspectos que 

ultrapassam os limites meramente linguísticos. 
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3 PRESSUPOSTOS TEÓRICOS 

 

Neste capítulo da dissertação, iremos tratar da fundamentação teórica que 

embasa o nosso trabalho. Por conseguinte, iniciaremos falando, brevemente, sobre 

a sociolinguística variacionista e as vertentes formalista e funcionalista da 

Linguística, visto que acreditamos ser um debate profícuo para os Estudos de 

Linguagem. Em seguida, trataremos das três ondas da sociolinguística, conforme a 

nomenclatura usada por Eckert (2005) e adotada por nós neste trabalho. Por fim, 

traremos o aporte teórico que fundamenta a nossa discussão sobre as relações de 

poder, de solidariedade e de neutralidade na e pela língua. 

 

3.1    A Sociolinguística variacionista e as vertentes Formalista e 

Funcionalista dos Estudos de Linguagem  

 

Os Estudos de Linguagem já passaram por várias fases, ao longo de sua 

história. Como na Linguística, diferentemente das outras ciências, o ponto de vista é 

que cria o objeto de estudo (SAUSSURE, 1985), é natural que cada teoria linguística 

veja a língua(gem) de modo diferente, pois cada uma irá dar ênfase aos aspectos 

que tenham relação com o seu objeto de estudos e, assim, criar seus pressupostos 

teórico-metodológicos, bem como pesquisar os fatos da linguagem que as 

interessarem. É válido notar que, como defende Evani Viotti (2008), as teorias 

servem como lentes que nos ajudam a ver as peculiaridades da língua, que muitas 

vezes passam despercebidas em nosso dia-a-dia.  

Vale dizer que, temos duas grandes vertentes nos Estudos de Linguagem, a 

funcionalista e a formalista; como nos mostra Neves (2001), a primeira tem uma 

visão de linguagem como entidade não suficiente em si mesma, mas baseada no 

uso, nas interações sociais e no contexto social de uso como um todo; a segunda , 

por sua vez, enfatiza uma abordagem que examina a linguagem como objeto 

autônomo, investiga as características internas da língua e a estrutura linguística 

independente do uso.   

De um modo geral, pode-se dizer que o Formalismo consiste numa 
abordagem cujo foco incide tão somente na observação e descrição das 
características estruturais das línguas, desconsiderando suas possíveis 
funções. Já o Funcionalismo consiste em qualquer abordagem linguística 
que dá importância aos propósitos inerentes ao emprego da linguagem. 
(SILVA, 2006, p. 107). 
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Ao contrário do funcionalismo, no formalismo os conceitos são virtuais e não 

levam em consideração fatores extralinguísticos. Na vertente funcionalista, como 

nos mostra Neves (2001), a função das formas linguísticas parece desempenhar um 

papel predominante, sua preocupação se dá entre as relações (funções) e a língua 

como um todo, além das várias modalidades de interação social.  

Como defende CAMACHO (2003, p. 57),  

No âmbito em que atua, a sociolinguística se alinharia com outras 
tendências não formalistas no mesmo desejo de superar a parcialidade 
imposta ao objeto de estudo em razão de sua idealização, substituindo a 
noção de sistema fechado de relações internas pela de tratamento do 
discurso, isto é, do uso efetivo da língua em situações reais de 
comunicação.  

 

Pode-se dizer que a sociolinguística se propõe a estudar a língua em uso, 

pois entende a linguagem como um fato eminentemente social, reconhecendo e 

valorizando a heterogeneidade linguística, que se dá em todos os níveis gramaticais 

e, ao invés de ser vista pejorativamente, é tida como característica de riqueza 

linguística. Neste sentido, a sociolinguística se enquadraria melhor na vertente 

funcionalista, já que procura descrever a língua e explicar a variação linguística 

através de dados linguísticos produzidos em situações reais de fala, com falantes 

reais, isto é, situados no tempo e no espaço. 

Conforme afirma Alkmim (2008), a relação entre linguagem e sociedade é 

intrínseca. Não obstante, 

A questão da relação é óbvia e complexa ao mesmo tempo. Sabemos que é 
inegável, mas também que a passagem do social ao linguístico – e do 
linguístico ao social – não é feita com tranquilidade. Não há consenso sobre 
o modo de tratar e de explicitar a questão da relação entre a linguagem e 
sociedade: o fato é que o lugar reservado a essa consideração constitui um 
dos grandes “divisores de águas” no campo da reflexão da linguística 
contemporânea (p. 28). 

 

A discussão sobre a sociolinguística variacionista e as vertentes formalista e 

funcionalista é complexa. É fato, no entanto, que embora Labov seja considerado 

formalista por alguns autores (cf. CAMACHO, 2013) a sociolinguística vai de 

encontro à tendência tradicional que considera a língua: “um objeto de estudos tão 

isolado do uso que lhe dá a configuração de um cadáver que se disseca. A 

perspectiva inaugurada por Labov pretendeu superar o idealismo homogeneizante 

da Linguística Contemporânea [...]” (Camacho 2008, p. 66). 

Além disso, a terceira onda da sociolinguística, que será discutida na próxima 

seção, se preocupa com a variação linguística como um recurso para a construção 
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do significado social e este tipo de estudo acontece em comunidades de prática, 

observando a língua dentro do contexto social e a maneira como os falantes a 

utilizam para construir sentidos e identidades sociais. Sob esta visada, a linguagem 

interage, inclusive com outros sistemas simbólicos, como vestimenta, 

comportamento, olhar, etc. Então, não há como dizer que a preocupação está 

voltada apenas para a estrutura da língua, sem considerar o contexto social em que 

as interações ocorrem ou as funções dos traços linguísticos. A compreensão da 

variação na terceira onda só se torna possível ao pensar a prática através da 

observação local.  

Por isso, defendemos que esta dissertação se filia à vertente funcionalista, 

pois como nos mostra Silva (2006, p.120), as atuais correntes funcionalistas “[...] 

enfatizam as características inerentes ao emprego das expressões linguísticas no 

discurso, abrangendo fenômenos interacionais, sociais e culturais, cognitivos e 

outros”. Isto porque, como defende a autora, as abordagens funcionalistas não se 

referem apenas a uma teoria, mas a um conjunto de teorizações partilhadas, que 

voltam suas atenções para as ações realizadas na linguagem. 

 

3.2 Alguns conceitos da sociolinguística variacionista 

 

Apresentaremos, brevemente, alguns conceitos que são importantes para a 

sociolinguística variacionista e serão retomados ao discutirmos sobre as três ondas 

de estudo da sociolinguística ou no capítulo que tratarmos da discussão e análise 

dos dados. Os conceitos a que nos referimos serão abordados em subseções; são 

eles: variação linguística; variável e variantes. 

 

3.2.1 Variação linguística 

 

 A sociolinguística variacionista estuda a variação e a mudança linguística. 

Esta teoria entende a variação como algo eminentemente social, a variação 

linguística é “um princípio geral e universal, passível de ser descrita e analisada 

cientificamente” (MOLLICA, 2012, p. 10). Este princípio é entendido como geral e 

universal porque é característico das línguas naturais humanas, de modo que todas 

as línguas variam, isto é, elas são heterogêneas. Esta variação linguística pode ser 
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explicada por meio de descrição e análise da língua falada. Como defende Coan e 

Freitag (2010), 

A língua é vista pelos sociolinguistas como dotada de “heterogeneidade 
sistemática”, fator importante na identificação de grupos e na demarcação 
de diferenças sociais na comunidade. O domínio de estruturas 
heterogêneas é parte da competência linguística dos indivíduos. (COAN; 
FREITAG, 2010, p. 175) 

   

A agenda de estudos da sociolinguística variacionista inclui a sistematização 

da heterogeneidade, ou seja, da variação. Trata-se aqui da variação que pode ser 

explicada por meio de descrição e análise da língua falada. Deste modo, ao se 

deparar com a variação, o linguista se faz uma série de questionamentos, dentre 

eles: se há contextos específicos para a ocorrência de cada variante; quais os 

fatores e contextos favorecedores delas; em qual contexto social um mesmo falante 

se utiliza de cada variante ou opta por uma delas; bem como quais os juízos de valor 

que os interlocutores fazem da própria atuação linguística, da atuação do outro, ou 

de cada variante; como a estrutura da língua se molda no cotidiano, entre outros. 

 A variação linguística pode ser de três tipos: regional; social e de registro ou 

estilística (cf. CEZARIO; VOTRE, 2010). A primeira também é chamada de diatópica 

ou geográfica, e, como o nome já diz, remete-se a variações associadas a lugares 

diferentes, sejam cidades, estados, regiões ou países. A segunda, conhecida por 

diastrática, é bastante ampla, pois se refere a diferenças entre grupos 

socioeconômicos, grau de escolaridade, etnia, sexo, faixa etária, origem, etc.. Já a 

terceira está relacionada a contextos situacionais, como formal e informal, ou 

gêneros discursivos específicos – orais ou escritos-, nos quais em cada um deles o 

falante terá uma postura linguística diferente, por exemplo: a conversa entre amigos, 

a apresentação de uma palestra, um trabalho científico, um bilhete, entre outros. 

 

3.2.2 Variável e variante linguística 

 

Por muito tempo, a pesquisa variacionista esteve voltada para o âmbito da 

variação fonológica. Ao ir além da fonologia, através dos estudos da variação nos 

níveis mais altos, a definição clássica proposta por Labov (2008), de variável 

linguística como os diferentes meios para dizer a mesma coisa, precisou ser revista. 

Inclusive, como mostra Freitag (2009, p.116): “a análise da variação nos níveis 

gramaticais mais altos é bastante produtiva no âmbito da sociolinguística no Brasil”.  
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Por conseguinte, tendo em vista que o conceito supracitado de variável não 

se torna muito eficiente nos níveis gramaticais mais altos, Lavandera (1978, apud 

FREITAG, 2009, p. 122) “sugere que a condição de mesmo significado seja 

ampliada para o que chama de comparabilidade funcional, em que as estruturas, 

apesar de terem a mesma função comunicativa, não têm necessariamente o mesmo 

significado.” Esta proposta, de Lavandera (1978), é a que consideraremos nesta 

dissertação. 

Por sua vez, o conceito de variante está intimamente ligado ao de variável, já 

que as variantes são as formas alternativas do fenômeno variável, comumente 

nomeado de variável dependente (fenômeno linguístico variável). Por exemplo, no 

âmbito deste trabalho, a variável dependente será ‘formas de tratamento 

direcionadas aos profissionais jurídicos’ e suas variantes serão doutor’, ‘senhor’, 

‘você’ e outras formas nominais. Ao considerar a proposta supracitada de Lavandera 

(1978), diremos que essas variantes exercem a mesma função, embora, não 

necessariamente, tenham o mesmo significado nos contextos de uso. Assim, ao 

invés de dizermos que as variantes têm o mesmo significado, diríamos que têm a 

mesma função.  

 Mollica (2012, p. 11) afirma que:  

 
Uma variável é concebida como dependente no sentido que o emprego das 
variantes não é aleatório, mas influenciado por grupos de fatores (ou 
variáveis independentes) de natureza social ou estrutural. Assim, as 
variáveis independentes ou grupos de fatores podem ser de natureza 
interna ou externa à língua e podem exercer pressão sobre os usos, 
aumentando ou diminuindo sua frequência de ocorrência. 
 

 Desta forma fica claro que, além da variável dependente que possui suas 

variantes, isto é, manifestações desse fenômeno linguístico variável; há o conceito 

de variável independente ou de grupo de fatores que podem influenciar a realização 

de uma ou de outra variante. Estes grupos de fatores podem ser de ordem 

linguística, ou seja, relacionados ao nível fonológico, morfológico, sintático, lexical ou 

discursivo, ou de ordem social, considerados os fatores inerentes aos indivíduos, por 

exemplo: sexo/gênero; nível socioeconômico; escolaridade; idade; etnia ou, ainda, 

fatores contextuais, por exemplo, (in)formalidade da interação. 
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3.3 As três ondas da sociolinguística variacionista 

 

Quando se fala em sociolinguística, muitos manuais de linguística (cf. 

MUSSALIN e BENTES (orgs.), 2008; MARTELOTA (org.), 2010; FIORIN (org.), 

2011) dão ênfase apenas à sociolinguística variacionista (citando somente a 1ª onda 

dos estudos), perpetuando uma única perspectiva dessa área de estudos, pois é a 

que tem mais tradição de estudos no Brasil; no entanto, a sociolinguística 

variacionista não se limita ao estudo da variação como reflexo do lugar social. O seu 

foco vai depender do interesse dos pesquisadores, pois como nos mostra Eckert 

(2005,2012), há outros modos de pesquisa variacionista, que, embora se utilizem do 

anterior (primeira onda), trazem inovações, inclusive quanto à metodologia. 

Conforme vemos: 

A proposta das três ondas dos estudos sociolinguísticos de Eckert vem 
recebendo sinalizações de que merece atenção no cenário sociolinguístico 
brasileiro (BENTES, 2009; CAMACHO, 2010; SCHERRE, 2011; HORA; 
WETZELS, 2011, entre outros), motivando a discussão acerca de seu 
impacto para o campo de estudos. (FREITAG; MARTINS; TAVARES, 2012, 
p. 919). 

 

Eckert (2005)13 discute sobre o estudo da sociolinguística variacionista, 

afirmando que o foco dos estudos variacionistas, nos últimos anos, tem sido 

enfaticamente em dialetos regionais e étnicos, bem como na mudança linguística. 

Entretanto, ela propõe o estudo da variação como recurso para a construção do 

significado social na linguagem. Para isso, a autora mostra que os estudos da 

sociolinguística, com ênfase no estudo da variação, podem ser agrupados/divididos 

em três ondas de análise prática. Apesar de essas ondas serem uma sequência (1ª, 

2ª, 3ª), elas não são estritamente ordenadas historicamente, nem substitutivamente; 

as três são partes de um todo que reflete o estudo da sociolinguística variacionista 

ao longo do tempo. A autora usa o termo ondas, porque cada uma representa um 

modo de pensar sobre variação e uma análise prática e metodológica, que cresceu a 

partir do resultado da anterior. 

 De acordo com Eckert (2005), a primeira onda foi lançada por Labov, 

estabelecendo um estudo sólido sobre as correlações entre variáveis linguísticas e 

as categorias sociais amplas, como sexo, idade e classe socioeconômica. Este 

                                                           
13

Esse texto possui uma versão revisada e modificada, intitulada: Three Waves of Variation study: 

The Emergence of Meaning in the study of sociolinguistic Variation de 2012. 
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marco da primeira onda é o estudo de Labov (1966), sobre as realizações da 

vibrante /R/ em lojas de departamento de Nova York, no qual ele constatou um 

padrão regular e replicável da estratificação social dessas variáveis. Para isso, ele 

contrastou a fala espontânea à mais cuidada (por meio da repetição), relacionando a 

variação à alternância de estilo. “Existem mais estilos e dimensões estilísticas do 

que se pode isolar. Mas descobrimos que os estilos podem ser dispostos ao longo 

de uma única dimensão, medida pelo grau de atenção prestado à fala” (LABOV, 

2008, p. 243). Na concepção laboviana, o estilo está diretamente ligado ao 

monitoramento da própria fala que irá variar de acordo com o nível de 

(in)formalidade e envolvimento do falante.  

Após este estudo segue uma série de pesquisas urbanas (MACAULAY, 1977; 

TRUDGILL, 1974; WOLFRAM, 1969 apud ECKERT, 2005) que forneceram um 

grande quadro da distribuição de variáveis através de largas populações urbanas. 

Estes trabalhos estabeleceram um padrão regular e replicável da estratificação 

socioeconômica de variáveis, na qual o uso do não-padrão e variantes distintivas 

geograficamente e etnicamente se relacionam, inversamente, com o status 

socioeconômico.  

Os estudos de primeira onda são feitos através de uma coleta rápida com 

padrão regular de distribuição das variantes, a análise é quantitativa complementar e 

correlaciona variáveis linguísticas a categorias sociodemográficas amplas em 

comunidades de fala. Estas comunidades, segundo a definição laboviana, são um 

grupo de falantes que não necessariamente compartilham os mesmos traços 

linguísticos, mas que tenham o mesmo juízo de valor acerca desses traços e os 

reconheçam na identificação do grupo.  

Wilian Labov foi um dos principais precursores da sociolinguística 

variacionista, pelo desenvolvimento dos estudos sociolinguísticos ao adotar uma 

perspectiva dinâmica que situa os fenômenos linguísticos como fenômenos sociais. 

Por meio de seus trabalhos, ele deu origem à sociolinguística variacionista, também 

conhecida como teoria da variação.  

 
A sociolinguística laboviana não é uma teoria da fala, nem o estudo do uso 
da língua com o propósito exclusivo de descrevê-la, mas o estudo do uso da 
língua no sentido de verificar o que ela revela sobre a estrutura linguística 
(langue). (COAN; FREITAG, 2010, p. 176).   
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Ao estudar a língua em uso, o pesquisador se depara com o paradoxo do 

observador, visto que “o objetivo da pesquisa linguística na comunidade deve ser 

descobrir como as pessoas falam quando não estão sendo sistematicamente 

observadas – no entanto, só podemos obter tais dados por meio da observação 

sistemática” (LABOV, 2008, p. 244). Para essa coleta de dados, uma metodologia 

muito comum, consagrada na sociolinguística variacionista, é a entrevista com 

narrativas de experiência pessoal do entrevistado, na qual o entrevistador envolve o 

falante com perguntas que recriem emoções fortes de experiências do passado ou o 

envolva em outros contextos para que ele se distancie da fala monitorada e se 

aproxime do vernáculo na tentativa de amenizar esse paradoxo do observador. A 

pergunta apresentada por Labov (2008, p. 245) como aquela que tem dado mais 

resultado é a que lida com o “risco de vida”: “Você já viveu uma situação em que 

correu sério risco de morrer?”. 

No Brasil, há muitos estudos quantitativos consolidados14 que se enquadram 

na primeira onda, eles compartilham da metodologia quantitativa laboviana e 

correlacionam categorias sociodemográficas amplas às variáveis linguísticas em 

comunidades de falas amplas.  

 
É importante destacar que a elaboração desses corpora permitiu a 
descrição do português brasileiro em diferentes aspectos linguísticos e 
considerando distintas variedades. De algum modo têm-se uma descrição 
da variação na(s) gramática(s) do português do Brasil envolvendo diferentes 
fenômenos e a correlação destes com as variáveis sociais. (FREITAG; 
MARTINS; TAVARES, 2012, p. 921.) 

 

Eckert (2005) nos mostra que a primeira onda estabeleceu um conjunto de 

fatos, os quais, combinados, preparam o terreno para as próximas ondas. Um 

resumo da primeira onda seria:  

A primeira onda: desenvolvendo o grande quadro, 

 Um grande estudo de comunidades geograficamente definidas; 

  A hierarquia socioeconômica como mapa de espaço social;  

 As variáveis como marcadores de categorias sociais primárias, trazendo 

traços de prestígio e estigma.  

 Estilo como atenção prestada à fala e controlado pela orientação direcionada 

a prestígio e estigma. 

                                                           
14

 Posteriormente, falaremos um pouco mais sobre os bancos de dados sociolinguísticos brasileiros. 
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Não obstante, esses mesmos estudos possuem um esquema de 

categorização que aponta para a probabilidade da existência de dinâmicas que não 

aparecem, mas estão subtendidas nestas categorias amplas. Os estudos de 

segunda onda da variação vêm a acrescentar neste sentido, pois estudam 

dinâmicas locais usando categorias sociodemográficas mais abstratas.  

Na segunda onda, os estudos são de natureza etnográfica, em comunidades 

de fala menores e realizados em um período de tempo relativamente longo. O 

objetivo é descobrir, ao invés de assumir, categorias sociais localmente salientes. 

Essa abordagem já trouxe uma visão clara de como os modos de falar estão 

relacionados ao significado local. Eckert (2005) afirma que o primeiro estudo 

etnográfico quantitativo de variação foi desenvolvido por Labov (1963) no estudo da 

centralização dos ditongos /ay/ e /aw/ como marca de identidade em Martha’s 

Vineyard.  A data dessa pesquisa de Labov, nos mostra que, de fato, as três ondas 

não são estritamente ordenadas periodicamente, já que esse estudo, marco da 

segunda onda, aconteceu em uma data anterior (1963) à pesquisa marco da 

primeira onda (1966).  

Eckert (2005) defende que a segunda onda estabelece uma conexão entre o 

quadro da primeira onda e dinâmicas locais, e pode ser resumida como:  

Segunda onda: desenvolvendo o quadro local, 

 Estudos etnográficos de comunidades localmente definidas; 

 Categorias locais como links para demográficas; 

 Variáveis como indexação de categorias localmente definidas; 

 Estilos como atos de afiliação. 

 

No cenário brasileiro, esse tipo de abordagem não recebeu a mesma ênfase 
que os estudos quantitativos baseados em categorias sociais amplas. 
Dentre os poucos estudos que se encaixam na segunda onda, escolhemos 
o de Ferrari (1994) para ilustração. Ferrari (1994) selecionou doze traços 
fonológicos, escalonados entre discretos – em que a variável indica uma 
delimitação nítida entre grupos sociais contíguos – ou gradientes – em que 
a variável não se apresenta com frequência significativamente maior de um 
grupo social para outro –, e um traço sintático-semântico (variação de 
preposição locativa “em” vs. “ni”), a fim de verificar as relações entre 
variação e redes sociais na comunidade do Morro dos Caboclos, no Rio de 
Janeiro. A rede de relações sociais do indivíduo estabelecida na 
comunidade não se configura como um indicador sociodemográfico amplo, 
como sexo, idade, escolarização etc.; trata-se de um indicador que só é 
captado com um estudo investigativo individualizado, aos moldes 
etnográficos. Os resultados da investigação de Ferrari (1994) apontam que 
redes sociais relativamente fechadas possibilitam a focalização de traços 
linguísticos (conservação dos traços linguísticos característicos da 
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comunidade do Morro dos Caboclos), enquanto redes sociais pouco coesas 
associam-se à difusão linguística (abandono dos traços linguísticos da 
comunidade em troca de traços que os aproximam dos moradores de 
bairros da zona oeste carioca, nas proximidades do Morro dos Caboclos). 
(FREITAG; MARTINS; TAVARES, 2012, p. 921-922.) 

 

De acordo com Eckert (2005), a terceira onda tem tido um foco na variação, 

não só como um reflexo do lugar social, mas sim como um recurso para a 

construção do significado social; a ênfase deixa de ser nas comunidades de fala e 

passa a ser nas comunidades de prática. Nas palavras da autora e de Mc Connell-

Ginet: 

Para explorar com algum nível de detalhamento como a prática social e o 
“lugar” individual na comunidade interligam-se, sociolinguistas necessitam 
de uma concepção de comunidade que articule lugar e prática. Por esta 
razão, adotamos a noção de comunidade de prática

15
 de Jean Lave e 

Etienne Wenger. [...] 
Comunidade de prática é um conjunto de pessoas agregadas em razão do 
engajamento mútuo em um empreendimento comum. Modos de fazer 
coisas, modos de falar, crenças, valores, relações de poder – em resumo, 
práticas – emergem durante sua atividade conjunta em torno do 
empreendimento. Como construto social, uma comunidade de prática é 
diferente da noção tradicional de comunidade, sobretudo porque é definida 
simultaneamente pelos seus participantes e pela prática na qual eles se 
engajam. Na verdade, são as práticas da comunidade e a participação 
diferenciada de seus membros nessas práticas que estruturam socialmente 
a comunidade (ECKERT; Mc CONNELL-GINET, 2010, p. 102). 
 

Assim, uma comunidade de prática pode ser construída por um agrupamento 

de colegas/amigos da escola, frequentadores de um local; uma equipe esportista; 

uma família; uma banda de garagem; torcedores de um time; repórteres e seus 

câmeras, leitores de uma revista ou jornal; estudantes de uma Universidade; 

moradores de um condomínio; um time de futebol ou, como na comunidade 

analisada neste trabalho, um grupo de pessoas que trabalham juntas em um dos 

setores da Defensoria Pública de Niterói. 

Eckert e Mc Connell-Ginet (2010) ratificam que as comunidades de prática 

podem ser grandes ou pequenas, intensas ou difusas, elas nascem e morrem, 

podendo sobreviver a várias mudanças de membros; elas podem estar intimamente 

articuladas a outras comunidades. Além disso, as pessoas fazem parte de várias 

comunidades de prática e a identidade individual delas é baseada nessa 

multiplicidade de participações. O acesso das pessoas a diferentes comunidades de 

prática, bem como o grau de exposição, o interesse e a necessidade a elas 

                                                           
15

 Ver Wenger (1990); e Jean Lave e Etienne Wenger (1991). [Nota das autoras.] 
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relacionados, tem ligação com características como classe social, idade, sexo e 

etnia. O indivíduo é concebido como agente articulador de uma variedade de modos 

de participação em múltiplas comunidades de prática.  

Eckert (2005) defende que, durante o engajamento conjunto, a comunidade 

de prática desenvolve práticas – modos de fazer coisas. E, estas práticas envolvem 

a construção em colaboração de um sentido em relação a si próprio e em relação 

aos outros, como membro de várias comunidades com múltiplas maneiras de 

filiação. Através das comunidades de prática, podemos captar a dimensão 

heterogênea da linguagem, ao invés de homogeneizar os papéis sociais através de 

estratos sociais, como faz as comunidades de fala.  

A autora defende que, diferentemente da primeira e da segunda onda, que 

têm o foco em dialetos, na terceira onda, o foco é no estilo (ligado à linguagem), 

visto como uma prática, o significado social dado às ações dos falantes e o meio 

pelo qual os falantes combinam variáveis para criar modos distintivos de falar. Estes 

modos de falar são tipos sociais particulares que são explicitamente locais na ordem 

social, é um modo para a produção da persona, ou seja, a produção do que o falante 

quer projetar, relacionado à multiplicidade dos papéis sociais. Nós construímos 

nossa persona nos ambientes de prática. 

EcKert (2005) nos mostra que estudar o papel da variação na prática 

estilística, como na terceira onda, envolve não somente colocação de variáveis em 

estilos, mas uma compreensão do local analisado como uma parte integral da 

construção do significado social, pois, do mesmo modo que o mundo social não é 

estático, a prática estilística também não o é. Tanto a identidade dos indivíduos 

como das comunidades mudam constantemente. 

Esta prática estilística envolve um processo de bricolage (HEBDIGE, 1984, 

apud ECKERT 2005), pelo qual uma pessoa usa uma gama de recursos existentes 

para construir novos significados ou novas reviravoltas em significados. Isso envolve 

adaptação de variáveis disponíveis para construção do significado social a nível 

local.  O uso destas variáveis, todavia, requer que elas tenham algum significado 

convencional geral, o qual pode ser vivificado na partícula de estilo. Eckert (ibidem), 

no entanto, prefere falar sobre convencionalização do que sobre convenção, ao 

passo que, para ela, a linguagem é uma prática, que envolve a tomada contínua de 

construção e reconstrução da convenção. 
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[...] O valor simbólico da forma linguística é tido como dado, e o falante 
simplesmente a aprende e usa, mecânica ou estrategicamente. No entanto, 
na prática real, sentidos sociais, identidades sociais, formas de participação, 
todo o leque de práticas comunitárias e o valor simbólico da forma 
linguística estão sendo constante e mutuamente construídos (ECKERT; Mc 
CONNELL-GINET, 2010, p. 105). 

 

Eckert (2005) sintetiza a terceira onda como:  

A terceira onda: a perspectiva estilística, 

 Estudos etnográficos de comunidades de prática;  

 Categorias locais como resultado de posições comuns;  

 Variáveis como indexação de posições, atividades, características;  

 Estilo como construção da persona.  

 

Um trabalho que segue estas características dos estudos da terceira onda é o 

de Moore (2010), no qual ela estuda a variação entre were e was em uma 

comunidade de prática de adolescentes em Boston, Inglaterra. A autora contou com 

a participação de 39 adolescentes/meninas. Para desenvolver este trabalho Moore 

fez 2 anos de observações etnográficas, mas nos primeiros seis meses ela tomou 

apenas notas de campo. Desta forma, as gravações na comunidade só ocorreram 

depois de ela frequentar bastante o ambiente de prática e se interar com os 

membros.  

Nota-se, pois, a relevância dos estudos da terceira onda da sociolinguística. 

Como defende Camacho (2013, p.253), a crítica mais grave direcionada à 

metodologia variacionista é “o esvaziamento do falante enquanto agente condutor de 

significado. [...] a solução está numa nova tendência teórica inaugurada por Eckert 

(2000), que reveste o conceito de variável linguística [...] como o espaço privilegiado 

da construção do significado social da linguagem”. 

No Brasil, temos bancos de dados (cf. FREITAG; MARTINS e TAVARES, 

2012) estratificados que fazem uso do método quantitativo laboviano, conforme as 

categorias sociais amplas, a exemplo do Programa de Estudos sobre o Uso da 

Língua (PEUL) (cf. Paiva e Paredes Silva, 2012), da Universidade Federal do Rio de 

Janeiro (UFRJ); do Projeto Norma Urbana Linguística Culta (NURC), também da 

UFRJ; do Projeto Variação Linguística Urbana na Região Sul do Brasil (VARSUL), 

do qual fazem parte algumas Universidades do Sul do país; do Projeto Variação 

Linguística na Paraíba (VALPB), da Universidade Federal da Paraíba. Além dos já 
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citados acima, há também projetos implantados recentemente que pretendem 

contemplar dados alinhados à abordagem não só da primeira onda, mas também da 

segunda e da terceira, como: o banco de Falares Sergipanos, da Universidade 

Federal de Sergipe, e o Banco de Dados FALA-Natal, da universidade Federal do 

Rio Grande do Norte.  

Percebe-se, com isso, que já contamos com um número considerável de 

Bancos de dados dos falares do Português Brasileiro, que muito contribuem para o 

estudo da variação linguística no país, bem como continuam sendo criados outros 

projetos para enriquecer ainda mais os estudos sociolinguísticos brasileiros. 

Inclusive, alguns deles mantêm um acervo online disponível para consulta e 

desenvolvimento de pesquisas. 

 Diante do exposto, podemos dizer que a divisão proposta por Eckert (2005, 

2012), dos estudos da sociolinguística em três ondas de análises práticas, é muito 

profícua, pois engloba tanto os primeiros estudos variacionistas quanto os 

posteriores que têm uma abordagem inovadora no estudo da variação linguística. 

Logo, os estudos variacionistas ganham em diversidade e qualidade, já que as três 

ondas coexistem e se completam, à medida que não são, estritamente, separadas 

nem cronologicamente nem substitutivamente.  

 

3.4 Relações de poder/ de solidariedade/ de neutralidade através das 

formas de tratamento 

 

Quanto às relações de poder, de solidariedade e de neutralidade que podem 

ser exercidas através das formas de tratamento, dois trabalhos servirão de 

referência aqui, o de Brown & Gilman (1960), que trata da dicotomia entre poder e 

solidariedade através das formas de tratamento e o de Cook (1997), que insere a 

dimensão da neutralidade junto às dimensões de poder e de solidariedade na 

interpretação das relações estabelecidas pelas formas de tratamento na língua 

portuguesa. Ambos os trabalhos já foram mencionados na seção da revisão da 

literatura sobre as formas de tratamento. 

No texto The pronouns of Power and solidarity, Brown e Gilman (1960) 

mostram que determinados pronomes de tratamento revelam se as relações sociais 

evidenciam poder (opressão/diferenças hierárquicas) ou solidariedade e que a 

escolha desses pronomes sempre foi relevante para a distinção entre grupos. Nesse 
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estudo, eles traçam um quadro geral da evolução semântica dos pronomes de 

tratamento.  

Eles usam fontes secundárias para fundamentar generalizações feitas no 

artigo; suas melhores informações, porém, são resultados de questionários sobre o 

uso dos pronomes de tratamento que foram respondidos por estudantes 

estrangeiros em visita a Boston nos anos de 1957 e 1958, dentre eles: 50 franceses, 

20 alemães, 11 italianos, 2 espanhóis, 2 argentinos, 2 chilenos, 2 dinamarqueses, 2 

noruegueses, 2 suecos, 2 israelenses, 2 sulafricanos, 2 indianos, 2 suíços, 2 

holandeses, 2 austríacos e 2 iugoslavos. Embora estes estudantes sejam de 

diversos países, Brown e Gilman afirmam que têm mais informações sobre o inglês, 

o francês, o italiano, o espanhol e o alemão, visto que informantes e documentos de 

outras línguas indo-europeias não foram acessíveis a eles. Por isso, o que eles 

defendem é fundamentado principalmente nessas cinco línguas, embora tragam 

também alguns dados de outras línguas no decorrer do texto, inclusive do 

português. 

Como já foi dito anteriormente, Brown e Gilman (1960) convencionaram os 

símbolos T e V, a partir do ‘tu’ e do ‘vos’ latino, para tratar respectivamente das 

relações não cerimoniosas com pronome familiar e das relações polidas, em 

qualquer língua. Continuaremos nos referirindo a T e V ao longo da dissertação para 

retomar essa convenção. 

Segundo os autores, o poder é uma relação entre pelo menos duas pessoas, 

sendo que essa relação é não recíproca e assimétrica, no sentido que somente 

prescreve o uso entre superior e inferior, o que leva a escolha de determinada forma 

de tratamento que denote uma relação de poder numa situação comunicativa, na 

qual o superior usa T e recebe V. Existem muitas forças sociais, dentre elas, os 

autores citam: força física, idade, riqueza, gênero/sexo, papel institucionalizado na 

igreja, na família, o status, etc.. Sempre que nos referirmos neste trabalho a 

superiores e inferiores, será baseado na superioridade em alguma dessas forças 

sociais que podem ser consideradas nas linhas de força. 

Brown e Gilman (1960) apresentam vários exemplos de diversas línguas, 

discutidos em trabalhos já publicados, que mostram a presença da relação de poder. 

Por exemplo, na Europa medieval, geralmente, a nobreza usava T para as pessoas 

comuns e recebia V; o chefe da família dizia T para seus escravos, seus servos e 

seus escudeiros e recebia V; dentro da família de qualquer nível social os pais 
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usavam T para a criança e recebiam V. Na Itália, no século XV, o padre recebia V 

dos penitentes e retorquia com T. Na literatura italiana do século XV, cristãos 

usavam T para os Turcos e Judeus e recebiam V, entre outros exemplos de várias 

línguas europeias. No drama do século XVII na França, a nobreza e a burguesia 

quase sempre se tratavam com V, empregados e camponeses, porém, geralmente, 

usavam T entre eles. 

Os autores afirmam que as sociedades medievais europeias não tinham o 

poder semântico como única regra para uso do T e do V. Existiam normas de 

tratamento para pessoas de poder equivalente, isto é, para membros da mesma 

classe. Entre iguais, o tratamento pronominal era o mesmo, o indivíduo dava e 

recebia V se fossem da classe alta e as classes baixas trocavam mutuamente o T. 

Essa diferença de tratamento por classes deriva do fato de o reverencial V ter sido 

introduzido na sociedade para o tratamento do Imperador. No Império Romano, só 

as pessoas da mais alta sociedade tiveram oportunidade de se dirigirem ao 

imperador, de modo que, a princípio, somente eles faziam uso de V no singular. 

Mais tarde, em outros locais da Europa, o uso de V foi se disseminando para outras 

classes que detinham poder e elegância. 

Brown e Gilman (1960) nos mostram que, por muitos séculos o Francês, o 

Inglês, o Italiano, o Espanhol e o Alemão mantiveram o uso dos pronomes seguindo 

a regra não recíproca T-V entre pessoas de poder desigual e a regra do mútuo V ou 

T, de acordo com a classe social, entre aqueles de poder equivalente ou 

aproximado. Inicialmente, não houve uma diferenciação entre iguais, posteriormente 

é que se desenvolveu a diferenciação para formalidade, através de V, e 

familiaridade, por meio de T, essa distinção entre iguais foi chamada, pelos autores, 

de dimensão solidariedade. A semântica da solidariedade vem nos pronomes 

europeus como um meio de diferenciar tratamento entre pessoas que têm poderes 

equivalentes. Até aqui, tínhamos um sistema bidimensional em equilíbrio, no qual o 

superior sempre recebe V, o inferior sempre recebe T e os que estão no mesmo 

nível trocam T para relações solidárias e V para não solidárias.  Este sistema é 

representado por Brown e Gilman através da figura abaixo.  
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Figura 1- Sistema bidimensional em equilíbrio. 

 

                    Fonte: Brown e Gilman (1960, p. 259). 

 

Segundo os autores, esse sistema bidimensional parece ter permanecido 

equilibrado, enquanto as sociedades eram estáticas, por tempo considerável em 

todas as línguas. Ele, porém, veio a desestabilizar-se com a expansão da 

solidariedade, que cresceu à proporção que as sociedades foram se democratizando 

e ampliando a mobilidade social por meio do avanço de ideologias igualitárias. O 

sistema bidimensional entra em conflito (figura 2) quando a dimensão da 

solidariedade se torna potencialmente aplicável para tratamento direcionado a todas 

as pessoas, superiores poderes podem ser solidários ou não, inferiores poderes 

também.   

 

Figura 2 – Sistema bidimensional em conflito. 

 

        Fonte: Brown e Gilman (1960, p. 259). 
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Ao contrário da semântica do poder, a solidariedade é recíproca, indica 

simetria entre os falantes ou intimidade, ela se dá por meio do tratamento recíproco 

entre pessoas, que antes precisavam estar no mesmo nível na hierarquia social, 

mas, na contemporaneidade, não necessariamente, já que pessoas em níveis 

diferentes podem estabelecer relações de solidariedade ou não.  

Essa dimensão da solidariedade está voltada para um novo conjunto de 

relações que são simétricas; não é, porém, qualquer tipo de similaridade que gera 

uma relação solidária, as semelhanças que importam para esta nova dimensão são 

aquelas que favorecem pensamentos ou comportamentos similares. O T solidário 

pode ser produzido através do contato frequente, como também por objetivos 

similares. Contato frequente, no entanto, não necessariamente guia o tratamento 

para o T mútuo, depende se o contato estabelecido resulta na descoberta ou criação 

de pensamentos semelhantes, que parecem ser o centro da solidariedade 

semântica. 

Brown e Gilman (1960) ressaltam que, em termos gerais, a forma V está 

ligada às diferenças entre pessoas, embora nem todas as diferenças entre os 

indivíduos impliquem em diferenças de poder. A regra para uso de marcação 

distintiva de T e V entre iguais pode ser formulada pela generalização da semântica 

do poder. Diferenças de poder geram V numa direção de tratamento; diferenças não 

voltadas para poder fazem V emergir em ambas as direções.  

A partir do final do século XIX, os autores defendem que há evidências 

consistentes de que, com o advento de ideologias igualitárias algumas culturas têm 

tido um enfraquecimento nas relações baseadas em poder, refletindo, assim, na 

evolução de algumas línguas europeias por meio da semântica dos pronomes de 

tratamento (covariação entre o pronome usado e a relação objetiva existente entre 

falante e destinatário). Consequentemente, a semântica da solidariedade ganhou 

supremacia no século XX e vem ganhando espaço na contemporaneidade.  

Essa nova dimensão da expansão da solidariedade consiste num sistema 

unidimensional, com o uso recíproco T para solidariedade, isto é, entre aqueles que 

têm afinidades compartilhadas, por grupos de pessoas com ligações de amizade, 

familiaridade ou mesmo identificações compartilhadas e o recíproco V para o uso 

não solidário entre estranhos.  

É importante destacar que sistemas bidimensionais em equilíbrio, como o 

apresentado por Brown e Gilman (1960), ainda podem ser encontrados mesmo nos 
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dias de hoje, como veremos na discussão e análise de dados de nossa comunidade 

de prática.  Isto porque apesar de vivermos em uma sociedade democrática, ainda 

há setores que possuem os papéis sociais bem definidos, que são marcados pela 

semântica do poder. Deste modo, esse sistema pode ser observado no uso das 

formas de tratamento através de práticas locais de algumas comunidades. 

O ensaio de Cook (1997), Uma Teoria de Interpretação das Formas de 

Tratamento na Língua Portuguesa, propõe um esquema de interpretação cujo 

pressuposto é de que, no português, o uso de um modo de tratamento extrai da 

dualidade V-T, a Neutralidade (N), que, segundo a autora, proporciona uma visão 

geral das linhas de evolução das formas de tratamento e, principalmente, mais 

lúcida da sua posição no final do século XX.  

A autora defende que o modelo supracitado de Brown e Gilman é um ótimo 

instrumento de análise até o final do século passado, pois o contexto social de 

realização das formas de tratamento nesse período era de rígida estratificação e 

hierarquização social. Depois, porém, o modelo V-T não se torna muito eficiente, já 

que o contexto social permite uma ampla margem para negociação das relações de 

poder e de solidariedade nas interações. Daí o aparecimento da neutralidade, sem 

ser interpretada com um sentido negativo. 

O modelo proposto por Cook (1997), para o entendimento das relações 

estabelecidas através das formas de tratamento na língua portuguesa, poderá 

encontrar aplicação mais ampla se estendendo a outras línguas modernas de 

formação europeia. Consideram-se, nesse modelo, três dimensões, uma para 

tratamento não-cerimonioso e informal, representada por T; outra para o tratamento 

cerimonioso e formal, concebida por V, e uma de neutralidade, representada por N. 

Estas dimensões satisfazem às linhas de força Aproximação e Afastamento com 

uma dimensão intermediária de Imparcialidade. “Os elementos poder e solidariedade 

são factores que socialmente actuam nas linhas de força de Aproximação e também 

na faixa de Imparcialidade, e que linguisticamente influenciam a escolha de entre as 

opções disponíveis em T, V e N” (COOK, 1997, p. 459). 

Vale ressaltar que o modelo sugerido pela autora para a interpretação das 

formas de tratamento com as opções T, V e N não se limita a três formas de 

tratamento específicas, por exemplo ‘tu’, ‘senhor’ e omissão do sujeito + verbo na 

terceira pessoa, visto que as esferas T e V referem-se a uma gama de formas de 

tratamento, pois temos muitas possibilidades de sujeitos nominais para uso de 
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formas de tratamento. “Numa língua com a riqueza semântica de um sujeito nominal, 

como se verifica em português, haverá ainda uma maior variedade de matizes 

possíveis tanto em T como em V para realizações simétricas e assimétricas de 

relacionamento” (COOK, 1997, p. 458). 

A autora apresenta dois contextos sociais diferenciados para a sua proposta 

de interpretação das formas de tratamento, (I) a estratificação vinculativa, na qual a 

forma de tratamento classifica o indivíduo conforme a posição que ele ocupa na 

ordem hierárquica vigente, e (II) a estratificação não-vinculativa, na qual o uso da 

forma de tratamento, não necessariamente indica classificação hierárquica.  

Cook (1997) afirma que no contexto social I (estratificação vinculativa), estão: 

 Sociedades em pré-democratização; 

 Coletividades com estrutura organizacional baseada em graduação de autoridade, 

por exemplo, as forças armadas. 

 

Enquanto, no contexto social II (estratificação não-vinculativa), estão: 

 Sociedades democratizadas; 

 Coletividades com composição organizacional de orientação igualitária, por 

exemplo, associativa, profissional ou outra. 

 

No contexto de estratificação vinculativa (I), o poder encontra nas formas 

linguísticas fixadas, um veículo legitimado de reificação para o tratamento não 

recíproco com formas de tratamento instituídas dentro da posição V-T. O fator poder 

se sobrepõe à solidariedade, verticalmente, nas relações entre superiores e 

inferiores, podendo se manifestar com sentido descendente (Aproximação) e 

ascendente (Afastamento). Além disso, o poder também pode ser aceito como 

determinante nas relações entre iguais, porém numa direção horizontal, isto é, os 

membros de cada camada hierárquica usarão as formas de tratamento de modo 

recíproco, podendo ser em V nas camadas mais altas e em T nas camadas mais 

baixas. 

A solidariedade, a qual Cook (1997) se refere, pode ser negativa ou positiva. 

Entre iguais, será positiva quando houver reconhecimento de identidade comum 

dentro da faixa partilhada na escala de poder e negativa quando não houver esse 

reconhecimento. Haverá, ainda, uma forma N (mais em potência do que em 

efetivação), porque, num sistema de relacionamento entre humanos, a forma neutra 
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corre o risco de ser interpretada como solidariedade negativa e entre iguais como 

supressão da solidariedade ou como rebeldia ou evasão contra a ordem 

estabelecida, quando ocorrer entre classes diferentes da hierarquia ou em uma 

instituição específica. 

 
Solidariedade positiva corresponderá à coincidência de intenção com os 
deveres de subordinação e superordinação apontados pelas formas 
linguísticas V e T. Solidariedade negativa corresponderá à resistência e 
subversão exercidas através do uso ambivalente de V ou T, o que será 
efectuamente velada, mais do que abertamente (COOK, 1997, p. 459). 

  

Ao contrário do contexto de estratificação vinculativa, no contexto social de 

estratificação não vinculativa a oposição binária V-T não ocorre, necessariamente, 

como um sistema institucionalizado de adesão e reforço de linhas de força e 

reificação de poder, a nível linguístico. Aqui, se aceita que funcione também como 

instrumento de negociação e renegociação das identidades sociais e pessoais. 

Assim, encontra-se uma maior flexibilidade nas relações exercidas entre os 

indivíduos, já que a categoria social de cada um não está rigidamente imposta e não 

permanece garantida, as relações de superioridade, inferioridade e igualdade irão 

ajustar-se aos contextos comunicativos com maior mobilidade de fixação dos pontos 

de linha e força.  

Esse ajuste negociado entre os falantes, conforme as situações envolvidas, 

possibilita que exista um eixo de posicionamento de Imparcialidade N e não só os 

eixos de Aproximação e Afastamento dos eixos V-T. Essa dimensão N pode estar 

presente tanto horizontalmente como verticalmente e paralelamente às esferas V-T. 

O processo de escolha envolvido entre essas dimensões implica uma correlação 

dinâmica entre V, T e N. 

 
[...] A possibilidade de negociação permite acomodar tentativas de 
supremacia e, como resposta, aquiescência ou resistência. [...] No processo 
N é a plataforma em que os interlocutores podem reagir a excessos de 
aplicação do dualismo V-T e onde também se podem subtrair ao dualismo 
V-T e aproveitar o ensejo para reverem as tomadas de posição. A 
correlação dinâmica entre V, T e N apresenta-se, pois, como um meio de 
construção de identidade e jogo de papéis, este permitindo tanto assumir 
como negociar aquela. [...] (COOK, 1997, p. 462). 

   

Cook (1997) não traz análise de dados reais que comprovem sua teoria, 

apresenta, porém, situações cotidianas como exemplos para esclarecer a teoria, que 

são fáceis de serem imaginados como situações reais de interação. Dentre eles, 
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seguem dois dos exemplos. Primeira situação: dois indivíduos que são amigos 

desde a infância costumam se tratar em T; na vida profissional, entretanto, 

desempenhando altos cargos. Numa reunião de trabalho se tratam em V. Segunda 

situação: um empregado de um restaurante se dirige em V a uns clientes que 

acabam de entrar, estes retornam o tratamento em T. O empregado pode aceitar a 

falta de reciprocidade e continuar a usar V ou retirar V e passar a usar N, bem como 

ousar usar T. No primeiro caso, há um deslocamento entre as alternativas T e V 

determinado pelo contexto da interação; enquanto no segundo, existe um conflito de 

fixação de pontos de linhas de força.  

Percebe-se que em ambos os casos supracitados não há uma fixação muito 

rígida do uso de um ou outro tratamento, na qual as formas linguísticas já estejam 

estabelecidas pelas relações hierárquicas sociais. Embora haja relações de poder 

que continuam presentes na sociedade, elas não se encontram preestabelecidas, 

sem que o falante possa transitar entre as dimensões T e V e negociarem e 

redefinirem a escolha da forma de tratamento, embora algumas vezes haja conflitos, 

justamente por haver pessoas que não aceitam bem o fato de as posições não 

estarem sempre rigidamente marcadas.  

 
Em conclusão, identificam-se nos modos de tratamento duas perspectivas 
distintas, que se podem representar em termos de uma dualidade 
simbolizada em V-T para, respectivamente, o cerimonioso e o não-
cerimonioso, onde as opções tomadas por interlocutores são influenciadas 
pelos factores poder e solidariedade. O binário V-T era o sistema dominante 
m sociedades do passado e subsiste, em geral com maior flexibilidade uso, 
nas sociedades actuais. Uma outra perspectiva de relacionamento e 
também identificada, um modo de neutralidade em que N coexiste com V-T, 
permitindo que se evite uma tomada de posição dentro do sistema binário 
(COOK, 1997, p. 462). 
 

 A proposta de Cook (1997) nos parece muito importante, visto que diante das 

possibilidades de negociações dos papéis sociais em alguns contextos de 

interações, há, claramente, a possibilidade de o falante optar por se isentar da 

escolha de uma forma de tratamento ou outra e se manter neutro. Esta neutralidade 

poderia ser apenas no início da interação, no intuito de observar pistas de qual 

forma de tratamento é a mais adequada para usar no decorrer da interação com seu 

interlocutor ou, ainda, se manter neutro durante toda a interação. Outro destaque é 

dado às situações de conflito, muito comuns em interações, porque nem sempre há 

uma equivalência nas escolhas dos falantes em interações reais. Como poderemos 
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ver na discussão e análise dos dados, ambas as situações foram observadas na 

comunidade de prática analisada. 

Traçamos, assim, nesta parte de nosso trabalho, um breve panorama dos 

trabalhos de Brown e Gilman (1960) e de Cook (1997). Foi possível ver que o artigo 

pioneiro de Brown e Gilman é usado por Cook, que reconhece sua importância e o 

complementa, adaptando-o à realidade da língua portuguesa e ampliando as 

dimensões sociais estabelecidas pelas formas de tratamento.  

Por meio desses dois trabalhos, poderemos analisar as relações que se 

estabelecem na língua através das formas de tratamento na comunidade de prática, 

sejam elas relações de: poder, solidariedade ou aquelas em que é perceptível um 

conflito, já que, como nos mostra Cook (1997), nas sociedades democratizadas, há 

a possibilidade de negociações e (re)negociações dos papéis sociais e identitários 

dos falantes; e, as relações de superioridade, inferioridade e igualdade encontram 

uma maior flexibilidade.  Assim, o processo de escolha das formas de tratamento 

implica uma correlação dinâmica entre essas relações.  
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4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Este trabalho é de natureza qualitativa, embora tenha uma análise 

quantitativa complementar, visto que usaremos abordagem qualitativa através do 

acompanhamento de uma comunidade de prática do meio jurídico. Pretendemos 

compreender como as formas de tratamento direcionadas aos profissionais da área 

jurídica atuam na construção do significado social e quais relações são 

estabelecidas no cotidiano de trabalho dos profissionais jurídicos que fazem parte da 

comunidade de prática estudada.  

 
Os estudos denominados qualitativos têm como preocupação fundamental o 
estudo e a análise do mundo empírico em seu ambiente natural. Nessa 
abordagem valoriza-se o contato direto e prolongado do pesquisador com o 
ambiente e a situação que está sendo estudada. No trabalho intensivo de 
campo, os dados são coletados utilizando-se equipamentos como 
videoteipes e gravadores ou, simplesmente, fazendo-se anotações num 
bloco de papel. Para esses pesquisadores um fenômeno pode ser mais 
bem observado e compreendido no contexto em que ocorre e do qual é 
parte. Aqui o pesquisador deve aprender a usar sua própria pessoa como o 
instrumento mais confiável de observação, seleção, análise e interpretação 
dos dados coletados. (GODOY, 1995, p. 62) 
 

 

 A abordagem quantitativa complementar também será importante para melhor 

compreender a análise das formas de tratamento direcionadas aos profissionais 

jurídicos. Esta análise, porém, é complementar devido ao pouco número de formas 

de tratamento por parte dos assistidos, o que torna a análise menos confiável 

estatisticamente.  Não obstante, através do tratamento quantitativo por meio do 

pacote estatístico GoldVarb X (versão atual do Varbrul, desenvolvido por David 

Sankoff e Pascale Rousseau) poderemos verificar quais grupos de fatores são 

significativos em todos os casos analisados, isto é, na comparação do uso da forma 

de tratamento ‘doutor’ com as outras possibilidades de uso. 

 
O Varbrul é um conjunto de programas computacionais de análise 
multivariada, especificamente estruturado para acomodar dados de variação 
sociolinguística. A análise se chama ‘multivariada’ porque permite investigar 
situações em que a variável linguística em estudo é influenciada por vários 
elementos do contexto, ou seja, múltiplas variáveis independentes. A 
investigação mede os efeitos, bem como a significância dos efeitos, dessas 
variáveis independentes sobre a ocorrência das realizações da variável que 
está sendo tratada como dependente (GUY e ZILES, 2007, p.105). 
 
 

Além disso, é oportuno lembrar que a abordagem quantitativa complementar 

se justifica na medida em que não há o contar por contar na sociolinguística, a 
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estatística é usada porque há hipóteses linguísticas, as quais são analisadas com o 

auxílio de resultados estatísticos que servem para comprovar, refutar e reconstruir 

as hipóteses a partir do olhar do linguista. “O progresso da ciência linguística não 

está nos números em si, mas no que a análise dos números pode trazer para nosso 

entendimento das línguas humanas” (NARO, 2012, p. 25). 

Apresentaremos nas subseções deste capítulo, o percurso metodológico para 

o desenvolvimento desta dissertação; uma descrição do universo da pesquisa e da 

comunidade de prática analisada, além da caracterização da observação de base 

etnográfica e dos testes de autoavaliação utilizados durante a pesquisa para 

obtenção dos dados.  

 

4.1 Percurso metodológico 

 

Submetemos o projeto desta dissertação ao Comitê de Ética e Pesquisa, 

através da Plataforma Brasil. Entendemos que, embora haja o debate sobre a 

diferença entre pesquisas em seres humanos, realizadas na área médica, e com 

seres humanos, nas áreas humanas e sociais, os procedimentos éticos e legais são 

iguais quando se trata de pesquisas que envolvam tais sujeitos (cf. ABREU, 2014). 

Enquanto estávamos aguardando o parecer do Comitê de Ética, já iniciamos uma 

vasta pesquisa bibliográfica, inclusive, para nortear melhor a pesquisa de campo. 

Severino (2007, p. 122) define a pesquisa bibliográfica como “aquela que se realiza 

a partir do registro disponível, decorrente de pesquisas anteriores [...] de dados ou 

de categorias teóricas já trabalhados por outros pesquisadores e devidamente 

registrados”. 

Assim, durante o mestrado, realizamos um levantamento bibliográfico sobre 

os principais trabalhos científicos já realizados sobre o referencial teórico que 

fundamenta este trabalho e sobre as formas de tratamento, a variação entre essas 

formas no âmbito da sociolinguística; as relações de poder na linguagem, bem como 

sobre o tratamento destinado aos profissionais da área jurídica e a história do termo 

‘doutor’.   

Quando o Comitê de Ética e Pesquisa aprovou o projeto, me dirigi a 

Defensoria Pública munida do parecer do Comitê de Ética, de carta de apresentação 

do Programa de Pós-Graduação em Estudos de Linguagem da UFF e de declaração 

de pesquisa assinada por mim e por minha orientadora para solicitar autorização 



66 
 

para a observação etnográfica e suas respectivas gravações. A Defensora Pública, 

responsável pelo setor, autorizou a pesquisa por meio da assinatura de uma 

“declaração de concessão de pesquisa de campo” e, ante isto, as observações de 

campo se iniciaram na semana seguinte. 

Foram quase dois meses de idas à Defensoria, durante os horários de 

expediente do setor. Para amenizar o paradoxo do observador (LABOV, 2008), 

fizemos questão de ir, praticamente, todos os dias de funcionamento, nestes dois 

meses, de maneira que em alguns dias os funcionários já estavam acostumados 

com a minha presença e relatavam que eu parecia ser colega de trabalho deles; 

desse modo, a minha presença se tornou comum no ambiente de pesquisa. Foi 

solicitada aos funcionários e assistidos, que fizeram parte da pesquisa, autorização 

para usar os dados de interações gravados. As autorizações foram concedidas por 

meio de assinatura do TCLE - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Apenas 

cinco assistidos não concederam autorização e não quiseram participar da pesquisa, 

as gravações destes foram excluídas na presença dos mesmos.  

 Durante o período de observação foram feitas várias anotações e não apenas 

gravações de interações. Falar sobre notas de campo! Nos últimos dias de 

observação etnográfica, foram aplicados testes de autoavaliação aos funcionários 

para verificar como eles veem a própria atuação linguística e a dos profissionais da 

área jurídica, no que se refere às formas de tratamento. A opção de deixar esse 

teste por último se deu com o intuito de as perguntas feitas não influenciarem na 

prática cotidiana deles. 

Cumprida esta etapa, demos continuidade às transcrições ortográficas, isto é, 

diante dos objetivos da pesquisa, observamos as convenções ortográficas vigentes 

no Português e não as diferentes realizações fonéticas. Os símbolos usados para 

registrar as diferentes situações/ocorrências estão descritos no quadro 1, eles 

também atendem aos escopos traçados nessa pesquisa, por isso o quadro que 

segue é uma adaptação às normas de transcrição de Preti (2005).   
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Quadro 1 - Símbolos usados para as transcrições das interações. 

Ocorrências Símbolos 

Incompreensão de palavras ou segmentos. (    ) 

Hipótese do que se ouviu.  (hipótese) 

Prolongamento de vogal ou consoante. ::: 

Interrogação. ? 

Exclamação. ! 

Qualquer pausa. ... 

Pausa longa. :::... 

Comentários descritivos do transcritor. ((comentário)) 

Superposição, simultaneidade de vozes. [ ] 

Citações literais ou leituras de textos, durante a 

gravação. 

“  ” 

Fonte: adaptado de Preti (2005, p.19-20). 

 

Essas transcrições foram iniciadas no período das observações etnográficas 

e se estenderam até a análise de dados. As anotações/transcrições foram feitas 

através do ELAN, programa para anotação de arquivos de áudio e vídeo. Oushiro 

(2014), em seu tutorial sobre o ELAN, discorre sobre os principais benefícios de usar 

esse programa, os quais influenciaram nossa opção em utilizá-lo nas transcrições.  

 

O ELAN (HELLWIG; GEERTS, 2013) é um programa para anotação de 
arquivos de áudio e vídeo, desenvolvido pelo Instituto Max Planck de 
Psicolinguística. Entre suas principais vantagens, encontram-se: 
• a sincronização entre o arquivo de mídia e a transcrição/anotação, o que 
facilita enormemente a análise linguística dos dados (por exemplo, para 
codificação de variantes de variáveis fonéticas); 
• a possibilidade de criação de múltiplas trilhas, que propicia não só a 
separação da fala de diferentes participantes, mas também a anotação 
detalhada de outros aspectos linguísticos e contextuais, bem como a 
representação de ações simultâneas (por exemplo, sobreposição de vozes, 
ações gestuais concomitantes às verbais); 
• ferramentas mais sofisticadas de buscas dentro de um corpus (por 
exemplo, para encontrar todas as ocorrências de variantes de uma 
variável); 
• a ampla flexibilidade de formatos de exportação da transcrição (.txt, .tex-
tgrid etc.) e consequentemente, a compatibilidade com outros programas 
como Word, Excel, R, Rbrul, Praat, etc.; 
• o fato de ser gratuito, e que vem sendo utilizado cada vez mais entre 
estudiosos da língua em uso, entre os quais os sociolinguistas (NAGY; 
MEYERHOFF, 2013), o que configura um ponto positivo no 
compartilhamento de dados e metodologias. (OUSHIRO, 2014, p. 117-118) 
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Coletados os dados e feitas as transcrições das interações, seguimos para a 

codificação e análise estatística dos mesmos. Para esse fim, usamos a ferramenta 

computacional de análise multivariada (GoldVarb X) que auxiliou na análise 

quantitativa das formas de tratamento trocadas entre os profissionais jurídicos e 

assistidos. Somado às notas de campo, resultantes da observação de base 

etnográfica, isso possibilitou a análise de dados cujos resultados são discutidos no 

penúltimo capítulo desta dissertação, no intuito de alcançar os objetivos traçados e 

refletir sobre nosso objeto de estudo.  

 

4.2 Universo da pesquisa e caracterização dos sujeitos envolvidos 

 

Como já foi dito, nossa análise se debruça sobre uma comunidade de prática 

da Defensoria Pública de Niterói. A Defensoria atende a pessoas que não tenham 

condições financeiras de pagar as despesas do atendimento jurídico e que residam 

no município, possibilitando assistência jurídica integral de forma gratuita às pessoas 

físicas que não tenham condições financeiras de pagar a contratação de advogado 

e/ou despesas de processos judiciais, escrituras, ofícios, etc. sem perda do seu 

sustendo ou de sua família e às pessoas jurídicas com dificuldades financeiras. Por 

isso, ela é fundamental para a manutenção da democracia e do princípio 

Constitucional da Ampla Defesa. Não é necessário que o assistido seja 

encaminhado por nenhum serviço de assistência social. A Constituição Federal (CF) 

brasileira prevê em seu artigo 134 que, 

 

 A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função 
jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do 
regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção 
dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, 
dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos 
necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5º desta Constituição 
Federal.       (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 80, de 2014) 
(BRASIL, 1988) 

 
 Desse modo, atualmente, a Defensoria Pública é tratada na Constituição com 

o mesmo parâmetro institucional de importância do Poder judiciário e do Ministério 

Público, pois, antes da Emenda Constitucional (EC) nº80, de 2014, a Defensoria 

Pública não vinha em uma seção própria (IV) do capítulo IV, título IV da CF, 

referente às Funções Essenciais à Justiça. A Secretaria Geral da Mesa do Senado 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Constituicao.htm#art5lxxiv
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Constituicao.htm#art5lxxiv
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc80.htm#art1
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Federal (SGM) fez um quadro comparativo que destaca as diferenças trazidas pela 

EC nº80/2014, segue abaixo o quadro: 

 

Quadro 2 – Destaque para as inovações trazidas pela EC nº80/14, no que concerne à 

Defensoria Pública. 

Redação da CF/88 EC nº 80/14 

 Seção IV 
Da Defensoria Pública 

Art. 134. A Defensoria Pública é instituição 
essencial à função jurisdicional do Estado, 
incumbindo-lhe a orientação jurídica e a 
defesa, em todos os graus, dos 
necessitados, na forma do art. 5º, LXXIV. 

Art. 134. A Defensoria Pública é 
instituição permanente, essencial à função 
jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como 
expressão e instrumento do regime 
democrático, fundamentalmente, a orientação 
jurídica, a promoção dos direitos humanos e 
a defesa, em todos os graus, judicial e 
extrajudicial, dos direitos individuais e 
coletivos, de forma integral e gratuita, aos 
necessitados, na forma do inciso LXXIV do 
art. 5º desta Constituição Federal. 

 Fonte: http://direitoconstitucionaleconcursos.blogspot.com.br/2014/05/ec-n-7914-
reformulacao-da-defensoria.html . Acesso em 05/12/14. 
 

 

A Emenda Constitucional nº80/2014 também trouxe outras inovações 

relacionadas ao tratamento da Defensoria Pública e de seus defensores, visto que o 

artigo 98 da CF determina que “O número de defensores públicos na unidade 

jurisdicional será proporcional à efetiva demanda pelo serviço da Defensoria Pública 

e à respectiva população.” E dá o prazo de 8 anos para que a União, os Estados e o 

Distrito Federal tenham defensores públicos em todas as unidades jurisdicionais, 

sendo que durante o decurso desses oito anos a prioridade será a lotação de 

defensores nas regiões que tenham maiores índices de exclusão social e maior 

adensamento populacional.  

Vale dizer que, como foi mostrado através da própria Constituição Federal, a 

Defensoria Pública é um órgão muito importante para que aqueles que têm 

necessidade financeira tenham acesso à justiça, principalmente no Brasil, país com 

grande desigualdade social.  

Os resultados do Censo Demográfico 2010 mostram que a desigualdade de 
renda ainda é bastante acentuada no Brasil, apesar da tendência de 
redução observada nos últimos anos. Embora a média nacional de 
rendimento domiciliar per capita fosse de R$ 668 em 2010, 25% da 
população recebiam até R$ 188 e metade dos brasileiros recebia até R$ 
375, menos do que o salário mínimo naquele ano (R$ 510). (IBGE, 2011) 

 

http://direitoconstitucionaleconcursos.blogspot.com.br/2014/05/ec-n-7914-reformulacao-da-defensoria.html%20.%20Acesso%20em%2005/12/14
http://direitoconstitucionaleconcursos.blogspot.com.br/2014/05/ec-n-7914-reformulacao-da-defensoria.html%20.%20Acesso%20em%2005/12/14
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Acreditar na importância da Defensoria Pública para a democracia brasileira 

foi um dos motivos pela escolha da observação neste órgão e não em qualquer 

outro do judiciário, pois é lá que pessoas hipossuficientes têm contato com 

profissionais jurídicos que possam lhe assistir. Desta maneira, teríamos contato não 

só com profissionais jurídicos, mas também com a população de menor poder 

aquisitivo que busca assistência jurídica integral e gratuita e interagem com esses 

profissionais. 

A comunidade de prática da Defensoria Pública que foi acompanhada está 

localizada no estado do Rio de Janeiro, município de Niterói. Esta cidade fica às 

margens da Bahia de Guanabara e de frente para a cidade do Rio de Janeiro,como 

mostra o mapa abaixo, ambas se ligam pela ponte Rio-Niterói, de extensão de 

quase 14 quilômetros. Dados do IBGE estimam que a população de Niterói em 

201416 seja de 495.470 habitantes. 

 

Figura 3 – Mapa de Niterói.  

 

Fonte: http://cidades.ibge.gov.br/painel/painel.php?codmun=330330 

  

Os sujeitos da pesquisa foram os membros da comunidade de prática do 

setor de primeiro atendimento da Defensoria Pública de Niterói, dentre eles, o 

segurança (profissional que lista o nome dos assistidos e os chama, encaminhando-

os ao profissional jurídico que irá atendê-los; responsável também pela segurança 

no setor); os cinco profissionais jurídicos, dentre eles 4 auxiliares jurídicos que 

exercem as funções de secretária (2) e de assistente jurídico (2), bem como a 

                                                           
16

 Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de População e Indicadores Sociais.  

http://cidades.ibge.gov.br/painel/painel.php?codmun=330330
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defensora Pública (1) e 9 estagiários. Além desses membros da comunidade, 

participaram da pesquisa 26 assistidos que foram atendidos pela Defensoria durante 

o período da observação de base etnográfica. A participação dos assistidos se 

justifica na medida em que essas pessoas estão diretamente envolvidas com o 

engajamento dos membros dessa comunidade, pois são elas que buscam receber a 

assistência jurídica integral e gratuita oferecida pela Defensoria Pública através da 

atuação desses profissionais. Essa inclusão dos assistidos na análise nos ajudará a 

compreender essa comunidade de prática. 

Todos esses profissionais que fazem parte da comunidade de prática 

observada receberam pseudônimos17 para se resguardar o anonimato e não se 

perder a dinamicidade das interações ao fazerem uso do diminutivo do nome deles 

ou algo semelhante. Quando necessário, os estagiários e assistidos também terão 

pseudônimos. Não obstante, para as transcrições a identificação dos informantes 

(ou das trilhas, na nomenclatura do programa ELAN) a escolha se deu de acordo 

com a identidade profissional no contexto da defensoria, isto é, auxiliar jurídico (a); 

defensora; estagiário(a); e assistido(a), embora tenhamos consciência de que em 

cada interação os participantes não desempenhem unicamente o papel da 

identidade social atribuído à trilha. Essa escolha se justifica na medida em que os 

objetivos da pesquisa estão diretamente relacionados com a atuação desses 

profissionais no contexto jurídico, de acordo com os seus cargos, de maneira que a 

observação e análise serão em função dos membros da comunidade de prática e 

dos seus interlocutores.  

Os quadros abaixo resumem os dados sociais daqueles que fazem parte da 

comunidade de prática observada, mostrando os sujeitos que participaram da 

amostra. As informações, não obstante, dos assistidos aparecerão no capítulo de 

análise e discussão dos dados. 

 

 

 

 

                                                           
17

 Garcez (2002) mostra que a prática de atribuir nomes próprios (reais ou pseudônimos) aos 

participantes da pesquisa é usada academicamente para a identificação dos falantes nos textos 
(transcrição e análise) em Análise da Conversa (etnometodológica); como também a identificação por 
categorias de identidade ou pertencimento a grupos. A escolha entre o modo de identificação dos 
falantes deve ser analisada de modo consciente pelo pesquisador.  
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Quadro 3- Distribuição e dados sociais dos funcionários da Defensoria Pública, que são 

membros da comunidade de prática e compõem a amostra. 

Sexo/ gênero Cargo/função 
que exerce  

Idade Participante 
(pseudônimos) 

Formação 

 
 
Feminino 

Defensora 44 anos Defensora 
(Renata) 

Bacharel em 
Direito 

Assistente 
jurídico 

56 anos Auxiliar jurídica 1 
(Fátima) 

Bacharel em 
Direito 

Secretária 40 anos Auxiliar jurídica 2 
(Luciana) 

Bacharel em 
Direito 

Secretária 44 anos Auxiliar jurídica 3 
(Ana) 

Bacharel em 
Direito 

 
Masculino 

Assistente 
jurídico 

32 anos Auxiliar jurídico 1 
(Júlio) 

Bacharel em 
Direito 

Segurança 53 anos Segurança 
(Arnaldo) 

Ensino 
Fundamental 
incompleto  

Fonte: Próprio autor. 

 

Quadro 4- Distribuição e dados sociais dos estagiários que são membros da comunidade de 

prática e compõem a amostra. 

Sexo/gênero Idade Período do curso 
de Direito 

Estagiário n.  
(pseudônimos) 

 
 
 
 

Feminino 

20 anos 4º período Estagiária 1 
Lúcia 

20 anos 4º período Estagiária 2 
Amanda 

20 anos 6º período Estagiária 3 
Camila 

20 anos 4º período Estagiária 4 
Kátia 

 
 
 
 
 

Masculino 

19 anos 3º período Estagiário 1 
Rafael 

22 anos 5º período Estagiário 2 
Lucas 

20 anos 5º período Estagiário 3 
Miguel 

20 anos 5º período Estagiário 4 
Douglas 

21 anos 8º período Estagiário 5 
Mateus 

Fonte: Próprio autor. 

 

“Pode-se focar em apenas uma comunidade de prática e escolher um tipo de 

rede de relacionamento pessoal existente (ARAÚJO; SANTOS; FREITAG, 2014, p. 

103).” Buscamos observar a interação nas redes de relacionamento entre auxiliares 

jurídicos - defensora pública; auxiliares jurídicos - assistidos; auxiliares jurídicos - 
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segurança; auxiliares jurídicos - estagiários; defensora – estagiários e auxiliares 

jurídicos - assistidos (pessoas que procuram atendimento na Defensoria). Durante 

os dias úteis, esses profissionais passam uma média de cinco a seis horas por dia 

juntos no mesmo ambiente. Todos esses profissionais engajados no 

empreendimento de prestar assistência jurídica àqueles que procuram atendimento 

na defensoria. 

Utilizamos os dados obtidos no setor de primeiro atendimento. O processo de 

atendimento consiste, primeiro, em uma triagem com as auxiliares jurídicas que 

exercem a função de secretária, que ouvem e analisam o caso trazido pelo assistido. 

Se o assistido estiver dentro dos critérios financeiros estabelecidos pela defensoria e 

se a situação envolver uma questão de competência jurídica do órgão, elas marcam 

o primeiro atendimento, para um ou dois meses depois, quando o assistido deve 

retornar portando todos os documentos listados pela secretária. Salvo em casos de 

atendimento cuja assistência jurídica esteja próxima da data limite de entrada (por 

exemplo, inventário no prazo) e para os assistidos receberem medicamentos ou em 

situações emergenciais de saúde, os agendamentos são marcados para o próprio 

dia ou para o dia seguinte. Pedidos de ofício também são resolvidos no mesmo dia, 

se o assistido estiver munido de todos os documentos necessários. Nesse primeiro 

atendimento, um estagiário ou assistente jurídico da defensora atende à pessoa e 

faz a mediação entre ela e a defensora, de modo que a figura do defensor público 

não tem contato direto com o público.   

Observamos e gravamos interações tanto das triagens quanto dos 

atendimentos agendados dos assistidos com os auxiliares jurídicos, que exercem a 

função de assistente jurídico, além da mediação entre os estagiários, assistentes e a 

defensora, bem como entre os profissionais jurídicos do setor em situações diversas.  

 

4.3 Caracterização da observação de base etnográfica e da aplicação de 

teste de autoavaliação 

 

Os meios escolhidos para a coleta de dados desta pesquisa foram 

observação de base etnográfica e, em seguida, aplicação de testes de 

autoavaliação. A escolha foi motivada pelo fato de nos estudos de terceira onda ser 

necessário que os corpora contemplem a dimensão mais cotidiana, que muitas 
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vezes não é captada através da dimensão entrevista sociolinguística (cf. FREITAG, 

MARTINS e TAVARES, 2012). 

Além disso, já que nosso interesse é nas formas de tratamento, é preciso 

observar a interação, propriamente dita, entre os falantes que estejam interagindo 

com profissionais jurídicos e entre os pares, logo não podemos apreender esses 

dados por meio das tradicionais entrevistas sociolinguísticas que tentam capturar o 

vernacular do falante através das suas respostas.   

 Como afirma Severino (2007, p.119), “A pesquisa etnográfica visa 

compreender, na sua cotidianidade, os processos do dia-a-dia em suas diversas 

modalidades. Trata-se de um mergulho no microssocial, olhando com uma lente de 

aumento”. Logo, ela atende aos nossos interesses de tentar compreender como as 

formas de tratamento direcionadas aos profissionais jurídicos atuam na construção 

do significado social e observar em que medida os profissionais jurídicos fazem uso 

de algumas formas de tratamento conforme o papel social em que se encontram e o 

papel social das pessoas com as quais eles interagem (seus pares ou não) e das 

situações de interação. 

Calvet, em entrevista a Pereira (2012, p.14), defende a importância da 

pesquisa de campo, a necessidade de escutar os falantes, ver o que eles dizem e 

analisar os diferentes parâmetros que possam explicar o uso, ele afirma, ainda, “[...] 

as línguas são tipos de práticas em permanente movimento, elas não são estáticas 

[...] e se pretendemos descrevê-las, compreender essas práticas, precisamos 

abordá-las lá onde elas se encontram”. 

Durante o período que estava acompanhando os atendimentos, foram 

gravadas 38 interações de atendimentos/triagens dos assistidos e de atendimentos 

agendados (primeiro atendimento ou retorno) com os auxiliares jurídicos que 

desempenham as funções de secretárias e de assistentes jurídicos, das quais 

analisaremos as 22 primeiras gravações; 2 interações entre o auxiliar jurídico 1 e 

amigos dele que são profissionais da área jurídica e foram conversar com ele, e, 1 

tarde de interações na sala da defensora, onde os estagiários e assistentes jurídicos 

apresentam os casos dos assistidos e a defensora orienta o procedimento a ser 

seguido e toma as decisões referentes a cada situação.  

Além dessas gravações, foram feitas várias anotações ao longo das 

observações, inclusive em momentos cujas interações não estavam sendo gravadas 

e ultrapassam os limites linguísticos, como vestimenta e comportamentos, de modo 
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geral. Assim que os participantes da pesquisa davam o seu consentimento através 

da leitura e assinatura do TCLE, em duas vias, algumas informações pessoais eram 

registradas, como sexo/gênero, idade, nível de escolaridade (variáveis 

sociolinguísticas amplas) e profissão. 

Nos últimos dias da pesquisa de campo na Defensoria Pública de Niterói, os 

cinco profissionais jurídicos responderam a um teste de autoavaliação (LABOV, 

2008) no qual foram questionados sobre:  

1) Quais formas de tratamento eles costumam receber em situações formais;  

2) Quais delas eles preferem e por qual razão;  

3) Quais pronomes de tratamento são destinados a eles, em situações informais;  

4)Quais formas de tratamento eles usam para se dirigir aos colegas bacharéis em 

direito (em situações formais x informais, com familiaridade x sem familiaridade) e 

por quê; e 

5)  Se o tratamento usado por eles para se dirigir aos pares é recíproco ou não.  

Estas questões foram feitas oralmente e gravadas, depois transcritas, 

também através do ELAN, para que os profissionais respondessem do modo mais 

espontâneo possível e não pensassem muito na hora de escrever e acabassem 

alterando as respostas, além dos possíveis esclarecimentos que puderam ser dados 

quando alguma pergunta ou resposta gerava quaisquer tipos de dúvidas 

perceptíveis no momento. A opção de esse teste ter sido aplicado ao final da 

pesquisa também não foi arbitrária, foi com a finalidade de eles não alterarem a sua 

prática cotidiana ao saber exatamente o que eu estava observando, baseados nas 

suas respostas, que nem sempre correspondem à realidade prática. Tornou-se 

possível, assim, que fizéssemos uma comparação entre as respostas dadas pelos 

profissionais e as suas práticas observadas. 
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5 DISCUSSÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

 

Dividiremos este capítulo em duas partes.  Na primeira, discutiremos os 

dados obtidos através da observação de base etnográfica e trataremos desses 

dados em subseções; na primeira subseção (5.1.1), abordaremos a questão do 

estilo como constituinte da identidade dos membros da comunidade de prática 

analisada e o uso categórico da forma de tratamento ‘doutor’ (5.1.1.1); na segunda 

subseção (5.1.2), trataremos da variável dependente e das variáveis independentes; 

e, na terceira e última (5.1.3), analisaremos a questão das formas de tratamento 

trocadas na Defensoria Pública de Niterói, buscando discutir sobre estas formas, 

qualitativa e quantitativamente, quando trocadas por membros da comunidade de 

prática, observando também quando são estabelecidas relações de poder ou de 

solidariedade entre eles (5.1.3.1), bem como no tratamento usado pelos assistidos 

para se dirigir a estes profissionais e vice-versa (5.1.3.2). Além disso, abordaremos 

as relações de poder e de solidariedade estabelecidas através das interações entre 

assistidos e profissionais jurídicos (5.1.3.2.3). Na segunda parte (5.2), analisaremos 

os resultados dos testes de autoavaliação feitos com os profissionais jurídicos da 

Defensoria Pública ao final da pesquisa, em comparação com o posicionamento 

linguístico dos mesmos no decorrer da pesquisa de campo. 

 

           5.1 Observação de base etnográfica 

 

 A observação etnográfica nos proporcionou um melhor entendimento do 

funcionamento da comunidade de prática estudada. O acompanhamento do 

cotidiano profissional desse grupo nos permitiu observar desde situações mais 

formais, que envolvem atendimento aos assistidos, até situações informais, que 

envolveram apenas um profissional jurídico e alguns amigos, bem como a 

comemoração do aniversário da defensora na comunidade de prática em questão.  

 

           5.1.1 Estilo como constituinte da identidade dos falantes 

  

 O estilo ao qual nos referimos aqui se baseia na concepção da terceira onda 

da sociolinguística, já discutida anteriormente. Ou seja, o estilo como algo 
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eminentemente social, como construção da imagem que os falantes querem 

projetar, isto é, da persona. 

 Eckert e McConnell-Ginet (1992) afirmam que, 

Durante o engajamento conjunto em tais atividades, as pessoas constroem 
em colaboração um sentido de si e dos outros como certos tipos de 
pessoas, como membros de várias comunidades com múltiplas formas de 
filiação, autoridade e privilégio. Em todas elas, a linguagem interage com 
outros sistemas simbólicos – vestimenta, adornos corporais, modos de 
movimento, olhar [...] (Eckert e McConnell-Ginet, 1992, p. 97). 

  

 Na comunidade de prática em questão, os membros também constroem suas 

imagens mutuamente e a linguagem dos mesmos interage com outros sistemas 

simbólicos, como o modo de se vestirem. Os cinco profissionais jurídicos que fazem 

parte dessa comunidade se vestem de maneira semelhante. Todos eles usam 

roupas formais; as mulheres estão sempre de sapatos fechados, com saltos baixos 

ou médios, calças e blusas sociais e blazer, por conta do frio provocado pelo ar 

condicionado; o único profissional jurídico homem também usa sapato, calça e 

camisa sociais. Os estagiários também se vestem de modo formal, embora em 

alguns dias usem calças jeans, blusas/camisas mais despojadas, calçados abertos e 

nem sempre estejam de blazer. O segurança, porém, está sempre fardado. 

 É interessante notar, também, como os auxiliares jurídicos alteram a sua 

postura linguística a depender dos seus interlocutores e da posição em que esses se 

encontram. Por exemplo, na comunicação diária entre os próprios colegas que 

fazem parte da comunidade de prática, eles trocam tratamentos através de seus 

nomes próprios, de diminutivos carinhosos do nome do colega ou do pronome de 

tratamento ‘você’. Porém, ao falar sobre esses mesmos colegas com os assistidos, a 

forma de tratamento ‘doutor’ antes dos seus nomes se torna regra.   

 

O que os sociolinguistas chamam de repertório linguístico é um conjunto de 
recursos para a articulação de múltiplos pertencimentos e formas de 
participação. As formas de falar dos indivíduos em uma comunidade de 
prática específica não são simplesmente função de sua afiliação ou 
participação nessa comunidade. Uma forma de falar em uma comunidade 
não significa algo como ligar o interruptor linguístico de uma comunidade 
específica, nem é uma reivindicação simbólica de pertencimento àquela 
comunidade, mas sim uma articulação complexa das formas de participação 
do indivíduo naquela comunidade e em outras que são relevantes naquele 
momento. Por sua vez, as práticas linguísticas de qualquer comunidade se 
transformarão continuamente, como resultados das muitas proeminências 
que entram em jogo por meio de seus múltiplos membros (ECKERT; Mc 
CONNELL-GINET, 2010, p. 106). 
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Seguem alguns trechos de transcrições que mostram a variação entre o 

repertório linguístico dos auxiliares jurídicos no uso das formas de tratamento. No 

primeiro excerto, a auxiliar jurídica 2 usa ‘doutora’ para se dirigir à colega, na linha 1, 

e pedir o caderno de marcações. Em geral, porém, ela usa o diminutivo “Aninha” 

para se dirigir a essa mesma auxiliar jurídica, e recebe “Lú”. Apesar disso, no 

excerto abaixo, ela projeta os seus papéis sociais de ‘doutoras’ no meio do seu 

atendimento de triagem com uma assistida. 

 

Excerto 1 

 

1 Auxiliar jurídica 2 posso pegar aqui doutora Ana?  

2 Auxiliar jurídica 3 pode pegar ((elas estão se referindo ao caderno de marcações, 

3 ambas estão fazendo atendimentos, cada uma com um assistido diferente)) 

  

Poderemos observar no excerto 2, na linha 1, a auxiliar jurídica usando Kaká 

para falar com a estagiária Kátia, e na linha 4 a estagiária usando Fá para responder 

a Fátima. Os diminutivos carinhosos dos nomes próprios da auxiliar jurídica e da 

estagiária usados no exemplo são comuns nas interações entre os membros dessa 

comunidade, em especial entre as mulheres. 

 

Excerto 2 

 

1 Auxiliar jurídica 1 você tem que me ensinar isso direito Kaká ((a auxiliar jurídica se         

2 refere a algo que a estagiária fez em seu celular. Kaká é o diminutivo carinhoso do               

3 pseudônimo da estagiária)) 

4 Estagiária 4 obrigada Fá ((ela está entregando uns papéis à auxiliar jurídica e                    

5 agradecendo por algo)) 

6 Auxiliar jurídica 1 nada ((resposta à estagiária)) 

 

A interação que segue abaixo, é o início de uma conversa entre o auxiliar 

jurídico 1 e um amigo advogado que vai tirar uma dúvida jurídica. Eles trocam 

formas nominais e o pronome ‘você’ ou o clítico ‘cê’, de modo muito natural. 
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 Excerto 3 

 

1 Auxiliar jurídico 1 quê que cê manda? 

2 Amigo advogado cara... tem um caso aqui que... é um pouco complicado... vim     

3 pedi uma opinião já que você é especializado nessa área... eu deixei pra você 

4 Auxiliar jurídico 1 fala sério rapaz... você é o cara 

  

 Vale ressaltar que os tipos de tratamento supracitados só acontecem entre os 

auxiliares jurídicos que exercem as funções de secretárias e de assistentes jurídicos; 

com os estagiários e com algum amigo que eles venham a interagir. O mesmo não 

ocorre quando eles se dirigem à defensora, pois, embora ela use o pronome ‘você’ 

para falar com eles, ela sempre recebe a forma de tratamento ‘doutora’, como 

mostraremos a seguir.  

 

 5.1.1.1. O uso categórico da forma de tratamento ‘doutor’  

 

 O tratamento usado para os auxiliares jurídicos se referirem à defensora é a 

forma ‘doutora’; inclusive para se referirem a ela, é comum usar o artigo definido ‘a’ 

precedendo esta forma de tratamento, ou seja, ela sempre é “a doutora”. O artigo 

definido “a” é suficiente para identificá-la, não sendo necessário que o seu nome 

seja utilizado. Desta maneira, ‘a doutora’ se torna sinônimo de ‘a defensora’ nesse 

ambiente. Em atendimentos com os assistidos, seja na triagem ou nos atendimentos 

agendados os profissionais jurídicos se referem à defensora como “a doutora”, 

inclusive nas interações informais entre os membros da comunidade. Foi possível 

observar isso nos atendimentos agendados, pois, após o assistido apresentar sua 

situação, o profissional jurídico leva o caso para a defensora analisar. Seguem 

alguns exemplos de interações que trazem esse uso, seguidos dos seus respectivos 

excertos. 

No trecho que segue, a auxiliar jurídica 1 está questionando à assistida sobre 

alguns documentos que serão necessários para abrir um processo. Depois de juntar 

e conferir a documentação e de dar as devidas explicações/orientações à assistida, 

na linha 5 vemos que a auxiliar jurídica diz que irá falar com “a doutora”, isto é, com 

a defensora pública. 

 



80 
 

Excerto 4 

 

1 Auxiliar jurídica 1 a senhora tem em casa ela? ((a sentença)) 

2 Assistida  creio que sim... né? 

3 Auxiliar jurídica 1 tá... se não tiver... a senhora vai ter que pedir uma segunda via... 

4 a senhora vai ter que ir na terceira vara de família e pedir pra desarquivar esse        

5 processo ... vou lá falar com a doutora tá? 

6 Assistida tá meu amor... eu aguardo 

 

Na situação abaixo, a assistida vai à Defensoria porque o terreno onde ela 

tem uma escola foi vendido sem comunicação prévia a ela, por isso a assistida quer 

pedir indenização ao locador que vendeu o espaço, obrigando-a a fechar a escola. 

Na linha 3, a auxiliar jurídica 2 também se refere à defensora como “a doutora”, sem 

necessidade de uso do nome próprio da mesma, pois o artigo definido já a identifica 

(na concepção da auxiliar, mas não, necessariamente, na do assistido), podendo, 

assim, substituir o nome dela. 

 

Excerto 5 

 

1 Auxiliar jurídica 2 Carla ((pseudônimo da assistida)) a gente trabalha com pauta    

2 tá? eu tô te marcando  aqui... você no dia vai trazer tudo que eu listei mais a                       

3 documentação... tudo que você tiver lá em relação à escola... a doutora de repente 

4 vai perguntar em que pé anda a situação lá do processo de despejo [...] 

 

 Além disso, podemos ratificar que ‘doutora’ é regra no tratamento com a 

defensora, pois além do acompanhamento diário na Defensoria, participamos de 

uma situação bastante informal nessa comunidade de prática: o aniversário da 

defensora pública, para o qual fui convidada. A comemoração ocorreu depois dos 

atendimentos daquele dia, na Defensoria. Estavam presentes apenas os 

profissionais jurídicos e estagiários (atuais e alguns anteriores) que organizaram o 

aniversário da defensora. Durante toda a comemoração, a forma de tratamento 

direcionada à defensora foi ‘doutora’, exceto pelo cumprimento de um colega 

defensor de uma das varas, que não faz parte da nossa comunidade de prática e, ao 

parabenizá-la, não usou nenhuma forma de tratamento. Ele apareceu na porta e a 
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parabenizou pelo nome: “Renata, Parabéns!”. Durante a comemoração, houve 

várias frases como: “doutora, já estou indo!”, “Não quero bolo, doutora”; “Vai ter que 

cantar os parabéns porque as crianças18 vão ter prova, doutora”. E, ao cantar os 

parabéns, na hora da tradicional repetição do nome da aniversariante, o canto foi o 

seguinte: 

 

“doutora, doutora, doutora...”. 

 

 Assim, podemos constatar que o tratamento doutora usado pelos membros da 

comunidade de prática para se dirigir à defensora pública é categórico ou ainda, um 

nocaute (ing. Knockout) nos termos da sociolinguística variacionista, mesmo nos 

momentos de relações de amizade/afeto compartilhados pelos membros e nas 

situações mais informais naquele ambiente. A ação social realizada pela escolha da 

forma de tratamento ‘doutora’, em 100% das interações com os membros dessa 

comunidade, pode ser compreendida ao considerarmos o seu lugar nessa 

comunidade local, pois aqui ela não desempenha apenas o papel de profissional 

jurídica, mas, também, do cargo hierárquico superior neste setor da Instituição: ela é 

a “chefe” dos demais funcionários, a advogada responsável pela defesa jurídica dos 

assistidos e os outros profissionais jurídicos a auxiliam nesse sentido. Deste modo, 

não cabe ao interlocutor, que é membro dessa comunidade, escolher uma forma de 

tratamento diferente de ‘doutora’ para se dirigir à defensora. Os falantes até usam o 

pronome ‘senhora’, mas sempre precedido de ‘doutora’ ou em um contexto em que 

esta forma de tratamento seja predominante, por exemplo: “doutora, a senhora acha 

o que dessa situação apresentada pelo assistido?”. 

 Em contrapartida, os outros profissionais jurídicos e os estagiários receberam 

durante todo o aniversário, tanto da defensora quanto dos pares, o pronome ‘você’ e 

se trataram pelos seus nomes próprios ou diminutivos carinhosos dos mesmos, 

como de costume nas interações informais cotidianas da comunidade de prática. 

 Vale ressaltar que, apesar de os estagiários serem graduandos e ainda não 

serem formados em Direito, eles já possuem um status diferenciado na comunidade 

de prática, em relação ao segurança, já que, na presença dos assistidos, vez ou 

outra são tratados por ‘doutor(a)’ pelos membros da comunidade de prática e pelos 

                                                           
18

 Essas “crianças” as quais a auxiliar jurídica se refere, são os estagiários ditos de forma afetiva. 



82 
 

próprios assistidos. Em conversa com a defensora, ela disse que orienta os 

estagiários a se apresentarem aos assistidos como ‘doutor(a)’ seguido dos seus 

nomes, para que os assistidos tenham segurança no atendimento deles.  Tal 

orientação é muito interessante para uma reflexão acerca das formas de tratamento 

direcionadas aos profissionais jurídicos, pois estes estagiários serão os futuros 

profissionais, e ao começarem seu estágio, já entram no mundo jurídico, onde 

podem observar e vivenciar a experiência desse mundo profissional e de serem 

tratados por ‘doutor(a)’. 

 Além disso, a função do estagiário é prestar assistência jurídica, fazendo a 

mediação entre a defensora e os assistidos, mas, também, em caso de 

excepcionais, fazer triagem, atuando no papel das secretárias. Inclusive, em um dos 

dias da observação em que uma das auxiliares jurídicas que fazem a triagem não 

foi, a estagiária 4 a substituiu.  

  Outro uso categórico do tratamento ‘doutor’ é o empregado pelo segurança, 

desta vez no tratamento de todos os profissionais jurídicos. Ele sempre usa a forma 

de tratamento ‘doutor (a)’, algumas vezes, seguido de ‘o (a) senhor(a)’ para se dirigir 

aos cinco profissionais jurídicos (à defensora e aos quatro auxiliares jurídicos), 

enquanto recebe ‘você’ ou ‘senhor’ na forma de ‘seu’ antes do seu nome, por 

exemplo, “seu Naldo”. Isto demonstra também que a relação hierárquica dos cargos 

é importante para a escolha da forma de tratamento trocada entre os funcionários da 

instituição. Inclusive, ele encaminha os assistidos aos auxiliares jurídicos que irão 

atendê-los e, em 100% das vezes verificadas (isso seria em torno de 15 vezes por 

dia, a cada dia útil) durante o período de observação de base etnográfica, ele usou a 

forma de tratamento ‘doutor(a)’ para apresentar o auxiliar jurídico, como mostra o 

excerto abaixo. 

 

 Excerto 6 

  

1 Segurança pode sentar aqui ... doutora Luciana vai atender a senhora... doutora    

2 Ana vai atender o senhor ((o segurança está encaminhando os assistidos às         

3 respectivas auxiliares jurídicas que irão atendê-los)) 

 

 Ainda convém lembrar que, do ponto de vista analítico (estatístico) 

comumente usado na sociolinguística variacionista, os casos do tratamento 
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direcionado à defensora como ‘doutora’ e o tratamento de ‘doutor(a)’ dado pelo 

segurança a todos os profissionais jurídicos merecem destaque, pois se configuram 

como nocautes verdadeiros (cf. GUY; ZILLES, 2007). Levando em consideração a 

variação hierárquica dos cargos, sempre que há uma diferença hierárquica nos 

cargos, o profissional da classe superior será ‘doutor’ (ver quadro 5). Em particular, o 

segurança sempre usa a forma de tratamento ‘doutor’ e a defensora sempre recebe 

o tratamento ‘doutora’, uma vez que eles representam os extremos do nível 

hierárquico. Vale ressaltar que os dados foram coletados durante quase dois meses, 

em dias e situações distintas. Logo, isso se configura como uma regra nessa 

comunidade de prática.  

 

Quadro 5 – Diagrama com a distribuição hierárquica dos funcionários da Defensoria Pública 

de Niterói que fazem parte da comunidade de prática. 

 

  

 

 

                         

 

                      Fonte: Próprio autor. 

 

 Este esquema segue do nocaute da defensora, baseado na troca das formas 

de tratamento no âmbito da comunidade de prática. Além disso, podemos dizer que 

a hipótese (iv) se confirma, visto que, de fato, a relação hierárquica entre os 

profissionais jurídicos da comunidade é um fator relevante para a escolha das 

formas de tratamento nessa comunidade de prática.  

 

 5.1.2 Apresentação da variável dependente e das variáveis 

independentes 

  

 Apresentaremos as variáveis usadas neste trabalho, separando-as em duas 

subseções desta, a variável dependente e as variáveis independentes. Ressaltamos 

que a variável dependente e suas variantes serão as mesmas tanto para a análise 

entre os membros da comunidade de prática, como para a análise entre os 

profissionais jurídicos e assistidos. Enquanto as variáveis independentes/grupo de 

Defensora 

 

                                             

Auxiliares jurídicos 

                                                                  

 

Segurança 
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fatores explicitados aqui serão utilizadas para auxiliar na análise quantitativa 

presente na subseção 5.1.3.2, ao analisar a troca das formas de tratamento entre 

profissionais jurídicos e assistidos. 

 Devido à análise da subseção anterior (5.1.1), não consideramos necessário 

elencar um grupo de fatores como variáveis independentes para a análise entre os 

membros da comunidade de prática. Apesar disso, ainda faremos na subseção 

5.1.3.1 uma interpretação da troca das formas de tratamento entre eles.    

 

 5.1.2.1 A variável dependente 

 

 A variável dependente deste trabalho é a escolha da forma de tratamento 

para se dirigir ao profissional jurídico nas interações na comunidade de prática da 

Defensoria Pública de Niterói e suas variantes analisadas são: ‘doutor(a)’, 

‘senhor(a)’, ‘você’ e  ‘outras19 formas nominas’ (‘querida’, ‘(minha) filha’, ‘cara’ e 

‘amor’), doravante, chamadas apenas de ‘formas nominais’. Esta seleção das 

variantes foi fundamentada nos dados coletados durante a observação de base 

etnográfica. Houve ocorrências do clítico ‘cê’, amalgamamos, porém, às realizações 

da forma pronominal ‘você’, colocando-as numa mesma categoria. Tivemos também 

realizações das formas ‘seu’ e ‘dona’, antecedendo o nome do interlocutor, essas 

ocorrências são respectivamente equivalentes a ‘senhor’ e à ‘senhora’ quando 

antepostas a um nome próprio (cf. CUNHA e CINTRA, 1985); por isso, as reunimos 

com as ocorrências da forma ‘senhor(a)’.  

 Além disso, não levaremos em consideração as ocorrências das formas 

plurais ‘senhores’ e ‘vocês’, visto que elas foram usadas pelo falante (profissional 

jurídico) para se dirigir a dois interlocutores (assistido e acompanhante), que, em 

geral, possuem características sociais diferentes de forma dissociativa; logo, 

considerá-las causaria um problema para a análise, pois não temos um número 

suficiente de combinações que proporcione inferências relacionadas a essas 

realizações. “Note-se que o tratamento de uma variável como binária, ternária ou 

eneária não reflete, necessariamente, uma qualidade inerente da variável; é, 

essencialmente, um tratamento teórico” (GUY; ZILLES, p. 117, 2007). 

                                                           
19

 Nomeamos “outras formas nominais”, pois a forma de tratamento ‘doutor’, que é individualizada por 

nós na pesquisa, também é considerada uma forma nominal. 
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 Vale dizer que não apareceu nenhuma ocorrência do pronome ‘tu’ nas 

observações/interações na Defensoria Pública. Isso pode ser decorrente do caráter 

mais formal da comunidade de prática dos profissionais jurídicos, enquanto que a 

forma de tratamento ‘tu’ no Rio de Janeiro possui um caráter mais informal. Como 

nos mostra Paredes Silva (2011), ao apresentar notícias recentes do ‘tu’ no Rio de 

Janeiro: 

Outra evidência nos vem da própria mídia televisa: o emprego desse 

tratamento por personagens em novelas, não necessariamente associado a 

segmentos sociais mais baixos, mas também a situações de muita 

informalidade. Registra-se aí a alternância você/tu (PAREDES SILVA, 2011, 

p. 259). 

 

 Desse modo, devido a não ocorrência do uso de ‘tu’ no nosso corpus, o 

pronome de segunda pessoa ‘tu’ não será considerado uma variante da variável 

dependente. Vale ressaltar que, apesar de a nossa variável dependente ser eneária, 

será preciso tratá-la como binária quando formos submeter as ocorrências à 

ferramenta computacional de análise multivariada GoldVarb X. 

 

 5.1.2.2 Variáveis independentes 

 

 As variáveis independentes consideradas na análise da interação entre 

assistidos e profissionais jurídicos são os fatores sociais: idade, escolaridade e 

sexo/gênero (variáveis amplas), como mostra o quadro abaixo. Mais uma vez 

trazemos a variável dependente no quadro 6 para futuras referências.  
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Quadro 6 – Variável dependente, suas variantes e grupos de fatores. 

                   VARIÁVEIS 

GRUPO DE FATORES 

                           VARIANTES 

FATORES 

CÓDIGO 

 

FORMAS DE TRATAMENTO 

DIRECIONADAS AOS 

PROFISSIONAIS JURÍDICOS 

Doutor(a) D 

Senhor(a) S 

Você  V 

Formas nominais N 

 

IDADE 

Faixa etária 1 – 20 a 39 anos 1 

Faixa etária 2 – 40 a 59 anos 2 

Faixa etária 3 – A partir de 60 anos 3 

 

               ESCOLARIDADE 

Ensino Fundamental (incompleto e/ou 
completo). 

f 

Ensino Médio (incompleto ou completo).  m 

Ensino Superior (completo ou incompleto) ou 
Nível técnico completo. 

s 

            

SEXO/GÊNERO 

Feminino F 

Masculino M 

Fonte: próprio autor. 

 

 Esses grupos de fatores e seus fatores foram selecionados de acordo com as 

características sociais dos participantes da pesquisa. “A idade é uma das três 

supercategorias sociais nas sociedades industrializadas modernas, junto com a 

classe e o sexo/gênero, e seu atributo social é a correlação primária com a mudança 

linguística” (FREITAG, 2011, p. 46). Além disso, como nos mostra Freitag (2011), 

faixa etária e tempo de escolarização, quando manifestados, costumam ser mais 

frequentemente significativos nos fenômenos variáveis nos níveis gramaticais mais 

altos. Desse modo, as variáveis independentes ‘idade’, ‘escolaridade’ e 

‘sexo/gênero’ não poderiam ficar fora dessa análise.  

 A divisão do grupo de fatores ‘idade’ em três faixas etárias foi feita levando 

em consideração a proposta de Eckert (1997, apud FREITAG, 2011) que sugere 

faixas que representam o curso da vida, a saber, infância, adolescência, vida adulta 

e velhice. Como não há crianças e adolescentes em nosso corpus, dividimos as 

duas últimas fases em três faixas etárias, de modo que a vida adulta foi divida em 

dois grupos, por acreditarmos que diferenças linguísticas consideráveis podem se 

manifestar entre os 20 e 40 anos, e a velhice foi considerada a partir dos 60 anos de 
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idade, já que o estatuto do idoso (Lei nº 10.741 de 01 de outubro de 2003) se 

destina a pessoas com idade igual ou superior a 60 anos. 

 A ‘escolaridade’ foi dividida em apenas três fatores por trabalharmos com um 

pequeno número de falantes, tendo em vista que a observação é em uma 

comunidade de prática, assim diminuímos o problema de muitas células20 vazias. O 

‘nível técnico’ foi amalgamado com o ‘superior (completo ou incompleto)’ e não com 

o ‘ensino médio (completo ou incompleto)’ porque todos os participantes que 

possuíam formação técnica já haviam concluído o curso, de maneira que têm um 

grau de formação a mais em relação àqueles que têm apenas o ‘ensino médio’. 

Essa nomenclatura das escolaridades leva em consideração o ensino escolar 

vigente, por isso tivemos que fazer equivalências no caso dos falantes que 

estudaram em um período cuja nomenclatura era outra.  

 Através da variável sexo/gênero, poderemos verificar se ela possui 

significância no fenômeno analisado, visto que “Gênero também é produzido e 

reproduzido em formas diferenciais de participação em comunidades de prática” 

(ECKERT; Mc CONNELL-GINET, 2010, p.104). 

 É perceptível que as variáveis independentes supracitadas são variáveis 

sociais clássicas. Para a análise das formas de tratamento direcionadas pelos 

auxiliares jurídicos aos assistidos, faremos, porém, na subseção 5.1.3.2, uma 

análise qualitativa das interações de cada profissional jurídico com seus respectivos 

assistidos. Dessa maneira, poderemos comparar a atuação linguística de cada um 

deles em função dos assistidos que eles atendem. Tentaremos verificar se a escolha 

da forma de tratamento para se direcionar aos assistidos depende desses fatores 

sociais de seus interlocutores, bem como se a conduta de cada um deles é 

semelhante ou diferenciada em relação a cada auxiliar jurídico. “Pessoas diferentes, 

por diversas razões, articulam suas múltiplas filiações de maneiras diferenciadas” 

(ECKERT; Mc CONNELL-GINET, 2010, p. 105). 

 Poderíamos/deveríamos, ainda, ter considerado variáveis linguísticas, como a 

“função gramatical” de cada forma de tratamento para esclarecer melhor o fenômeno 

da variação no uso das formas de tratamento; porém, a limitação de tempo para 

observação etnográfica, coleta de dados, suas transcrições e codificações para 

                                                           
20

  Uma célula é composta pela combinação formada por exatamente um fator de cada grupo de 

fatores. 
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análise e interpretação dos dados não tornou viável esta análise mais completa. 

Pretendemos considerar essa e outras questões para uma análise complementar 

posterior.   

  

 5.1.3 Formas de tratamento usadas na Defensoria Pública de Niterói 

 

 Nesta subseção tentaremos responder três questões que estão ligadas a três 

dos objetivos específicos (i. iii. iv). As indagações são: quais formas de tratamento 

são direcionadas aos profissionais jurídicos dessa comunidade de prática e com que 

frequência? Quais os fatores que favorecem um tratamento em detrimento de outro? 

E quais relações de poder e de solidariedade foram estabelecidas através dessas 

formas de tratamento entre os falantes? Para isso, dividimos esta subseção em duas 

partes, a primeira, interações entre os membros da comunidade de prática e a 

segunda, interações entre profissionais jurídicos e assistidos. 

 No capítulo 3, subseção 3.4, ao trazermos a fundamentação teórica deste 

trabalho apresentamos os conceitos de relação de Poder e de Solidariedade de 

Brown e Gilman (1960) e de Neutralidade de Cook (1997), respectivamente as 

esferas V – T - N. É sob à ótica dessas referências que daremos continuidade a esta 

subseção, por isso, retomaremos alguns fatos da análise que já foram comentados, 

agora, porém, para tratar das relações de poder e de solidariedade.   

 Vale ressaltar que buscaremos identificar somente as relações de Poder ou 

de Solidariedade supracitadas, porque, por hora, não fizemos o mapeamento das 

formas de sujeito zero em conjunção com o uso de verbo na terceira pessoa. Apesar 

disso, discutimos no capítulo do referencial teórico sobre a dimensão da 

Neutralidade por considerá-la um debate profícuo para a língua portuguesa na 

atualidade, já que é possível que os falantes negociem em suas interações. “A 

possibilidade de negociação permite acomodar tentativas de supremacia e, como 

resposta, aquiescência ou resistência” (COOK, 1997, p. 462). 

 Por conseguinte, não consideramos a omissão do denotador de sujeito junto 

ao verbo de terceira pessoa como uma das variantes da variável dependente. Essa 

escolha se deu devido à limitação de tempo do trabalho dissertativo, visto que, se 

incluíssemos a omissão do sujeito em conjunção com o verbo de terceira pessoa, 

ampliaríamos o trabalho para além do tempo disponível para a coleta, codificação, 
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análise e interpretação dos dados. Vale dizer que, nada impede que numa análise 

posterior, essa variante seja acrescentada. 

 Com base na observação etnográfica, vimos que na comunidade de prática 

analisada aparecem três formas de tratamento (‘doutor(a)’ , ‘senhor(a)’ e ‘você’), 

além de algumas formas nominais (‘filha’, ‘minha filha’, ‘querida’, ‘amor’, ‘cara’). Por 

isso, a análise será feita com base na troca dessas formas de tratamento, 

verificando quando prevalecem as relações de poder ou de solidariedade.

 Desse modo, aquela relação em que a escolha das formas de tratamento 

trocadas entre os falantes demonstra a marcação de algum tipo de hierarquia ou 

poder entre eles se enquadra na relação de poder; enquanto as relações de 

solidariedade serão marcadas pela interação em que as formas de tratamento não 

demonstram tal marcação hierárquica. 

 

           5.1.3.1 Interações entre os membros da comunidade de prática 

 

 Foram identificadas algumas relações de poder, através do uso das formas de 

tratamento, entre os profissionais da Defensoria Pública, visto que, como foi 

mostrado anteriormente, a defensora direciona ‘você’ para os auxiliares jurídicos que 

trabalham com ela e recebe, categoricamente, o tratamento, ‘doutora’. Desse modo, 

a relação hierárquica de seu cargo é marcada pelas formas de tratamento usadas 

pelos membros dessa comunidade de prática. 

 É perceptível também que, quando esses mesmos auxiliares jurídicos vão se 

referir ou interagir com outro defensor público de algum outro setor ou vara, eles 

usam a forma de tratamento ‘doutor(a)’ para se dirigir a este. Um exemplo é a 

situação apresentada no trecho abaixo. 

 

Excerto 7  

 

1 Defensora da outra sala oi Aninha... [eu vou passar por aqui tá?] 

2 Auxiliar jurídica 3  [oi doutora] ... ah fique à vontade 

3 Defensora da outra sala na volta eu vou entrar por aqui ((ela tava entrando pela    

4 sala do outro setor, porque em frente à sala dela tinha muita gente)) 

5 Auxiliar jurídica 3 ô doutora ... meu Deus ((insinuando que ela não precisava se     

6 justificar)) 
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 Vale dizer que a relação estabelecida entre o segurança e os profissionais 

jurídicos é marcada por relações de poder, já que ele sempre usa ‘doutor(a)’ para 

falar com eles e recebe senhor antecedido de seu nome ‘seu Arnaldo’ ou na forma 

carinhosa do diminutivo de seu nome ‘seu Naldo’. Além disso, a maneira que o 

segurança encaminha o assistido ao auxiliar jurídico que irá atendê-lo já dá uma 

pista ao falante, que não faz parte dessa comunidade de prática, de que a forma de 

tratamento considerada adequada para se dirigir ao profissional jurídico da 

defensoria é ‘doutor(a)’, como foi mostrado no excerto 6. Apesar disso, essa não foi 

a forma de tratamento mais utilizada pelos assistidos para se dirigirem aos auxiliares 

jurídicos, como será mostrado na subseção 5.1.3.2.1.   

 Em contrapartida, as formas de tratamento trocadas entre os auxiliares 

jurídicos com funções de assistentes jurídicos e secretárias (intermediários na 

cadeia hierárquica) são marcadas por relações de solidariedade, pois os quatro 

auxiliares jurídicos trocavam ‘você’ e tratamentos através de seus nomes próprios ou 

diminutivos carinhosos dos mesmos, entre eles. Durante as observações, não foi 

percebida nenhuma diferenciação no uso das formas de tratamento entre eles por 

conta das suas funções de secretárias ou assistentes jurídicos. 

 Do mesmo modo, em duas interações entre o auxiliar jurídico 1 com uma 

amiga e um amigo advogados, as relações estabelecidas foram de solidariedade, 

visto que, durante todo o tempo de conversa, eles trocaram as formas ‘você’, seus 

nomes próprios, ou formas nominais como ‘cara’. A solidariedade entre as formas de 

tratamento escolhidas por eles fica ainda mais evidente porque o auxiliar jurídico 1 é 

um dos profissionais que sempre usa tratamento formal com os assistidos, os 

chamando de ‘senhor(a)’ e de ‘senhores’, mesmo a forma plural sendo menos 

comum. Deste modo ele é único a usar constantemente o pronome ‘senhores’ para 

se dirigir aos assistidos que estejam acompanhados durante o seu atendimento e 

não o observamos usar ‘você(s)’ para se dirigir aos assistidos. 

 No que se refere ao tratamento empregado entre os estagiários e os outros 

membros da comunidade de prática, há tanto relações de poder como de 

solidariedade, a depender de com quem eles estejam interagindo. As relações de 

poder se manifestam quando eles estão interagindo com a defensora pública, já que 

recebem ‘você’ ou tratamento pelos seus nomes e sempre a chamam de ‘doutora’. 

Durante uma tarde de gravação na sala da defensora, ao interagir com os nove 

estagiários ela os chamou pelos nomes próprios ou diminutivos dos mesmos, 
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quando usou forma de tratamento, fez uso do pronome ‘você’ e da forma nominal 

‘meninos’, recebeu, porém, somente a forma ‘doutora’ dos estagiários; vez ou outra 

recebeu o pronome ‘senhora’ após o uso de ‘doutora’ sem nenhuma vez ter sido 

chamada pelo seu nome. Este foi o tratamento habitual entre eles durante todo o 

período de acompanhamento na Defensória Pública.  

 Apesar de haver diferenças entre esses estagiários21, pois são 4 moças e 5 

rapazes que cursam do 4º ao 9º período do curso de Direito, dentre eles um é 

bolsista e os outros são voluntários, pode-se dizer que o compromisso é o mesmo. 

As relações estabelecidas entre eles são de solidariedade. Eles trocam o pronome 

‘você’ em suas interações e seus nomes próprios ou apelidos. A relação entre os 

estagiários e os 4 auxiliares jurídicos é recíproca, de solidariedade, os tratamentos 

trocados são os mesmos, recebem e direcionam ‘você’ ou nomes próprios. 

Aparentemente, não há nenhuma distinção entre eles por conta das diferenças de 

sexo/gênero, idade, período de curso ou mesmo entre os voluntários e o bolsista. 

Inclusive, segundo o auxiliar jurídico 1, alguns estagiários começam a atuação como 

voluntários, mas acabam se tornando bolsistas. Além disso, como salienta Santos 

(2013, p. 14): 

O estágio na Defensoria Pública é um verdadeiro laboratório de capacitação 
de futuros profissionais do Direito, que tomam contato com os mais 
diferentes conflitos jurídicos e podem atuar como verdadeiros advogados, 
embora sem o mesmo peso de responsabilidade de um profissional do foro. 
Podemos acrescentar, ainda, que o trabalho voluntário na Defensoria 
Pública ensina mais do que a prática jurídica. Ensina também sobre 
relações humanas, visto que o estagiário está em contato direto com as 
partes do processo, e sobre as relações entre desigualdades econômicas e 
acesso à justiça, vistos que os clientes da Defensoria são, em geral, 
membros das classes populares, que não têm condições de arcar com um 
advogado particular. 

  

 Em suma, as relações hierárquicas dos cargos e o papel social de cada 

profissional demonstraram ser muito relevantes, pois norteiam a troca das formas de 

tratamento entre os membros dessa comunidade de prática. A troca das formas de 

tratamento na comunidade de prática pode ser resumida através da figura que 

segue, ela representa a estrutura de poder e de solidariedade desta comunidade. 

                                                           
21

 Estamos levando em consideração apenas os estagiários que participaram da pesquisa, além deles 

existem outros que não tivemos contato. Segundo os profissionais jurídicos da comunidade de 

prática, há uma grande rotatividade dos estagiários, pois muitos entram e muitos saem.  
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Figura 4- Estrutura de poder e de solidariedade da comunidade de prática analisada. 

 

           Fonte: próprio autor. 

 

 Esta figura representa a estrutura estabilizada das relações de poder e de 

solidariedade no sistema bidimensional (BROWN e GILMAN, 1960), visto que as 

formas de tratamento trocadas pela profissional com poder diferente dos demais é 

marcada pela dimensão de poder, enquanto as formas trocadas entre os 

profissionais de poderes equivalentes manifestam a dimensão da solidariedade. Isto 

é, a defensora sempre direciona ‘você’ aos membros da comunidade de prática e 

das outras camadas sempre emana ‘doutora’ para ela, bem como os auxiliares 

jurídicos e os estagiários trocam a mesma forma de tratamento (‘você’/’formas 

nominais’). Temos assim constituído uma equivalência ao sistema bidimensional em 

equilíbrio de Brow e Gilman (1960), que já foi citado nos pressupostos teóricos. 

Nesse sistema, a semântica da solidariedade se manifesta entre pessoas com igual 

poder e a semântica do poder guia o tratamento entre pessoas com poderes 

diferentes.  

 É válido dizer que todos os profissionais supracitados demonstraram ter uma 

relação profissional próxima e amigável, pois sempre se tratam com carinho e 

respeito, independentemente dos cargos que exercem. As relações de poder e de 

solidariedade exercidas pelos membros da comunidade de prática, através das 

formas de tratamento, ajudam a entender e explicitar a organização e o engajamento 

de cada um nesta comunidade. 
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           5.1.3.2 Interações entre profissionais jurídicos e assistidos 

 

 Como esta subseção é maior, uma vez que, são muitas interações e os 

participantes não são somente os membros da comunidade de prática, a dividimos 

em três partes; uma para tratar das formas de tratamento direcionadas aos 

profissionais jurídicos pelos assistidos, outra para apresentar as formas de 

tratamento destinadas aos assistidos pelos profissionais, e, por fim, a última para 

discutir a questão das relações de poder e de solidariedade estabelecidas na 

interação entre os profissionais jurídicos e os assistidos. 

 Usaremos, em todas estas subseções, os resultados obtidos através das 

transcrições das interações gravadas do meio do mês de agosto22 até o início de 

setembro de 2014. Com a preocupação de não haver enviesamento23 dos dados, 

optamos por obedecer a uma sequência cronológica das interações dos auxiliares 

jurídicos com os assistidos, uma vez que, devido à limitação de tempo não foi 

possível transcrever todas as gravações feitas durante a observação de base 

etnográfica. Deixaremos as 16 últimas gravações de observação de atendimentos, 

daqueles que buscaram assistência jurídica, fora desta análise, mas que serão 

acrescentados em análise posterior. 

 Para esta análise, serão levadas em consideração as primeiras 22 

gravações24, das quais participaram 26 assistidos que buscaram algum tipo de 

auxílio/atendimento jurídico da Defensoria e foram atendidos por algum dos 

auxiliares jurídicos que fazem parte desta comunidade de prática. Sendo que, em 

algumas interações o assistido está acompanhado por alguém, que também é 

levado em consideração para esta análise, como consta no quadro 7. A codificação 

dos grupos de fatores sociais pode ser conferida através do quadro 6, no início da 

subseção 5.1.2.2. 

                                                           
22

 Foi a partir do dia 14 de agosto de 2014 que iniciamos as gravações com pedido de autorização 

dos participantes mediante assinatura de TCLE. Antes disso, porém, estávamos observando e 

registrando as situações nas notas de campo para que pudéssemos ver qual seria a melhor 

estratégia de abordagem aos assistidos, bem como desejávamos amenizar o paradoxo do 

observador. Por isso, essa análise se dará a partir desta data.  

23
 Dar má direção aos dados, isto é, influenciar nos resultados. 

24
 Esse número de gravações transcritas se refere apenas às interações entre auxiliares e assistidos. 

Além delas, outras foram usadas e transcritas, das quais constam excertos em partes deste capítulo 
“Discussão e análise dos dados”. 
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Quadro 7- Perfil social dos assistidos participantes da pesquisa. 

 

 

Assistido Sexo/gênero Faixa etária Escolaridade 

Profissional jurídico 

que atendeu o 

assistido 

A1 M 2 s Auxiliar jurídico1 

A2 F 1 s Auxiliar jurídico1 

A3  M 1 s Auxiliar jurídico1 

A4  F 1 s Auxiliar jurídico1 

A5  M 2 s Auxiliar jurídico1 

A6 M 2 s Auxiliar jurídica 1 

A7 F 3 m Auxiliar jurídica 1 

A8  F 3 m Auxiliar jurídica 1 

A9  M 1 s Auxiliar jurídica 1 

A10  F 1 s Auxiliar jurídica 1 

A11 F 1 s Auxiliar jurídica 2 

 A12 F 3 m Auxiliar jurídica 2 

 A13 M 1 f Auxiliar jurídica 2 

 A14 M 3 f Auxiliar jurídica 2 

A15  F 2 f Auxiliar jurídica 2 

 A16 F 3 f Auxiliar jurídica 2 

 A17 M 2 s Auxiliar jurídica 2 

 A18 M 2 s Auxiliar jurídica 2 

A19 F 2 s Auxiliar jurídica 2 

A20 M 3 f Auxiliar jurídica 3 

A21  M 2 f Auxiliar jurídica 3 

A22 F 2 f Auxiliar jurídica 3 

A23  F 3 f Auxiliar jurídica 3 

A24  F 3 s Auxiliar jurídica 3 

A25  F 1 m Auxiliar jurídica 3 

A26 M 2 m Auxiliar jurídica 3 

Fonte: próprio autor. 
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 A primeira constatação interessante ao observar as interações, antes da 

análise quantitativa complementar é que o número de ocorrências de formas de 

tratamento direcionadas aos profissionais jurídicos nos atendimentos da Defensoria 

é bem menor do que o número de ocorrências de formas de tratamento direcionadas 

aos assistidos. Do total, foram registradas 693 ocorrências por parte dos auxiliares 

jurídicos para os assistidos e 112 dos assistidos para os auxiliares jurídicos, 

totalizando 805 formas de tratamento.  

 Acreditamos que essa grande diferença entre o número de formas de 

tratamento usadas pelos falantes ocorre devido ao fato de o atendimento estar muito 

centrado na situação do assistido e, por isso, o auxiliar jurídico conduz a conversa, 

quase sempre fazendo todas as perguntas, de modo que muitos assistidos se 

limitam a responder e a narrar sua história, algumas vezes, sem usar nenhuma 

forma de tratamento (dos 26 analisados, 4 não usaram nenhuma forma de 

tratamento). O fato de alguns assistidos não usarem nenhuma forma de tratamento 

para se dirigir ao profissional, já é uma informação que nos faz refletir sobre a 

estrutura dessas interações.  

 

 5.1.3.2.1. Formas de tratamento direcionadas aos profissionais jurídicos 

pelos assistidos 

 

Discutiremos, aqui, os tratamentos que os assistidos direcionaram aos 

profissionais jurídicos e os fatores favorecedores de suas escolhas. Como foi dito 

anteriormente,4 assistidos (A7 com a auxiliar jurídica 1 e A13,A16 e A17 com auxiliar 

jurídica 2) não usaram formas de tratamento e portanto foram excluídos desta 

análise. As formas de tratamento se distribuíram como segue na tabela abaixo. 

Fonte: próprio autor. 

Tabela 1- Distribuição de ocorrências das formas de tratamento que os assistidos 
direcionaram aos profissionais jurídicos. 

Variantes Número de ocorrências Percentual 

Doutor 17 15,18% 

Senhor 24 21,43% 

Você 35 31,25% 

Formas nominais 36 32,14% 

Total 112 100% 
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Vemos uma distribuição substancial das formas de tratamento, como pode ser 

constatada também no gráfico 1.  

 

Gráfico 1 – Distribuição percentual do uso das formas de tratamento direcionadas aos 

profissionais jurídicos pelos assistidos. 

 

Fonte: próprio autor. 

 

É perceptível que o número de formas de tratamento ‘doutor’ teve a menor 

frequência. Em contrapartida, os tratamentos mais usados foram as ‘formas 

nominais’, seguidas de perto por ‘você’ e ‘senhor’. Os fatores se comportaram de 

formas distintas em relação ao uso das formas de tratamento. Vejamos por exemplo, 

o uso de todas essas formas de tratamento em relação à escolaridade. 

 

Tabela 2- Frequências das formas de tratamento em função da escolaridade. 

  
ESCOLARIDADE  

DOUTOR SENHOR VOCÊ 
FORMAS 

NOMINAIS 

N/Total % N/Total % N/Total % N/Total % 

Fundamental 
(completo ou 
incompleto) 

f   7/15 46,67   2/15 13,33 0       
0,00 

 
  6/15 40,00 

Médio (completo 
ou incompleto) 

m   5/28 17,86   9/28 32,14   1/28 
3,57 

 
 13/28 46,43 

Superior 
(completo ou 

incompleto) e/ou 
nível técnico 
(completo) 

s   5/69 
7,25 

 
 13/69 18,84  34/69 49,28  17/69 24,64 

Fonte: próprio autor. 
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 Notemos, através da tabela acima, que o uso das formas de tratamento 

‘doutor’ e ‘você’ se comportam de formas inversas em relação à escolaridade. 

Enquanto a frequência do uso de ‘você’ aumenta com o aumento da escolaridade, a 

frequência do tratamento ‘doutor’ diminui. Em outras palavras, o uso de ‘doutor’ foi 

maior no nível fundamental e diminuiu com aumento da escolaridade, enquanto que 

o uso de ‘você’ foi menor no nível fundamental e aumentou com o aumento da 

escolaridade. O uso das ‘formas nominais’ e ‘senhor’ tiveram seu maior valor no 

ensino médio. O gráfico abaixo torna estas observações mais perceptíveis. 

  

Gráfico 2 - Linhas das formas de tratamento em função da ‘escolaridade’. 

 
Fonte: próprio autor. 

 

A forma de tratamento ‘doutor’ recebe uma atenção especial nesta 

dissertação. Para analisá-la vamos refinar o aparato quantitativo através do uso do 

Varbrul para constatarmos os pesos relativos e a influência dos grupos de fatores no 

uso das formas de tratamento, tendo em vista que em alguns casos, a análise 

apenas percentual pode conduzir a erros de interpretação dos dados e este erro 

pode ser corrigido pelo peso relativo, já que este mede a influência do fator na 

aplicação da regra, levando em consideração os vários fatores da análise (cf. GUY e 

ZILLES, 2007, p. 35).  

 É importante lembrar, entretanto, que esta análise com o Varbrul é apenas 

complementar da análise qualitativa. Isto porque diante do pequeno número de 
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formas de tratamento por parte dos assistidos essa quantificação não se torna muito 

segura. Teríamos que registrar um maior número de formas de tratamento por 

falante e submeter essas ocorrências à análise estatística para garantir que estes 

dados são de fato seguros. Apesar disso, resolvemos fazer uma análise em três 

partes, comparando o uso da variante ‘doutor’ em relação ao ‘não uso’ dela, por 

meio de três formas distintas: ‘doutor’ vs. ‘senhor’; em seguida, ‘doutor’ vs. (‘formas 

nominais’ + ‘você’) e, por fim, ‘doutor’ vs. (outras formas de tratamento). Desta 

maneira, captaremos os fatores relevantes concomitantemente nestes três casos. 

Veremos que após estas análises, só o fator escolaridade foi selecionado como 

significativo em todos os casos. 

Para eliminarmos os nocautes que apareceram na primeira rodada, optamos 

pela amalgamação, do pronome ‘você’ e as ‘formas nominais’ numa mesma 

categoria. Assim, foi possível eliminar os nocautes. A escolha da amalgamação 

entre essas duas variantes e não entre outras, se deu pelo fato de elas serem 

usadas com funções semelhantes, visto que ambas as variantes são usadas como 

meio de aproximação ou familiaridade entre os falantes.  

 Passamos a ter uma variável dependente ternária com variantes: ‘doutor’ (D), 

‘senhor’ (S) e ‘formas nominais e você’ (VN). A partir de agora, buscaremos 

interpretar uso das formas de tratamento como uma regra variável binária, cuja 

aplicação da regra é a variante ‘doutor’. 

 Para o cálculo do peso relativo foi necessário analisar as variantes da variável 

forma de tratamento direcionada aos profissionais jurídicos como binária, já que o 

GoldVarb X só calcula o peso relativo com duas variantes. Seguem as análises dos 

casos supracitados. 

 

 Caso 1: ‘doutor’ vs. ‘senhor’ 

 

 Procedemos, então, para a primeira análise no Goldvarb X: ‘doutor’ vs. 

‘senhor’. Podemos dizer que tais variantes representam as possibilidades de escolha 

mais “formais” ou “impessoais” que os assistidos dispõem para se dirigir aos 

profissionais jurídicos. Logo, elas são muito importantes no contexto desta análise, 

já que os falantes e interlocutores estão interagindo em uma situação profissional e 

não de amizade ou familiaridade. O GoldVarb X  selecionou apenas a variável 

‘escolaridade’ como significativa para a aplicação da regra ‘doutor’, corroborando em 
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parte, com a nossa hipótese de que o nível de escolaridade é inversamente 

proporcional ao uso de ‘doutor’. A melhor rodada no step up foi a #4, que teve 

significância = 0.040. A significância mede a probabilidade da Hipótese nula ser 

verdadeira, ou seja, de os fatores não interferirem na aplicação da regra. Assim, 

para uma significância 0,040, estamos assumindo 4 chances em 100  de estarmos 

errados na análise. Na sociolinguística quantitativa é costume considerar como 

significativos (confiáveis), aqueles resultados com significância25 de no máximo 0,05. 

Os pesos relativos e input da rodada são apresentados na tabela que segue. 

Poderemos notar através da tabela 3 que o fator ‘nível fundamental’ favorece o uso 

de ‘doutor’, enquanto os níveis ‘superior/técnico’ e ‘médio’ desfavorecem tal uso.  

 

Tabela 3- Influência da variável escolaridade no uso da forma ‘doutor’ no caso:           

‘doutor’ vs. ‘senhor’ 

FATORES N/Total % P. R 

Nível fundamental (incompleto ou completo) f 7/9 77,8% 0,83 

Nível médio (incompleto ou completo) m 5/14 35,7% 0,44 

Nível superior (incompleto ou completo) e/ou nível 

técnico. 
s 
 5/18 27,8% 0,35 

Total 17/41 41,5% input:0,42 

    Fonte: próprio autor 

 

 Caso 2: ‘doutor’ vs. (‘você’ + ‘formas nominais’) 

 

Considerando agora o tratamento da forma ‘doutor’ e a amalgamação das 

variantes ‘você’ e ‘formas nominais’ teremos de um lado um tratamento mais formal 

e, do outro, um mais informal que parece ser uma tentativa de aproximação por 

parte do assistido ou mesmo uma tendência à solidariedade. A rodada step-up/step-

down selecionou as três variáveis sociais como estatisticamente significativas, a 

mais significativa foi escolaridade, seguida das variáveis idade e sexo. E, a melhor 

rodada foi a #7 cujo nível de significância é de 0,005 Os pesos relativos e input da 

rodada são apresentados na tabela 3, abaixo. 

 

                                                           
25

 Para mais detalhes, ver Guy e Zilles (2007). 
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Tabela 4 - Influência das variáveis selecionadas pelo programa GoldVarb X para o uso de 

‘doutor’ no caso: doutor’  vs. (‘formas nominais’ e ‘você’ ). 

GRUPO DE FATORES 

Fatores 

N/Total       % P.R 

Sexo/gênero 

Masculino 

Feminino 

 

11/37 

6/51 

 

     29,7% 

     11,8% 

 

0,86 

0,21 

Idade 

Faixa etária 1 - 20-39 anos 

Faixa etária 2- 40-59 anos 

Faixa etária 3 - 60 anos ou mais 

 

4/25 

10/36 

3/27 

 

16% 

     27,8% 

     11,1% 

 

0,92 

0,59 

0,06 

Escolaridade 

Nível fundamental (incompleto ou 

completo) 

Nível médio (incompleto ou completo) 

Nível superior (incompleto ou 

completo) e/ou nível técnico completo. 

 

7/13 

 

5/19 

5/56 

 

53,8% 

 

26,3% 

8,9% 

 

0,99 

 

0,91 

0,14 

Total 17/88 19,3% Input:0,08 

Fonte: próprio autor. 

 

 Na tabela acima, podemos verificar através dos pesos relativos que, o 

sexo/gênero masculino tende mais a usar a forma de tratamento ‘doutor’ do que o 

sexo/gênero feminino. Por sua vez, a faixa etária 1 se mostrou super favorecedora, 

enquanto a faixa 2 se mostrou moderadamente favorecedora, do uso de ‘doutor’ e a 

faixa etária 3 super desfavorecedora. Isto pode ser explicado através da observação 

etnográfica. As pessoas com mais idade (a partir de 60 anos), em especial as 

mulheres, se sentiam mais à vontade para usar formas como: ‘minha filha’, ‘querida’, 

‘amor’, sem soar ofensivo ou abusivo ao seu interlocutor.  

 Por fim, a questão da escolaridade traz um dado interessante e diferente 

ralação ao caso 1, pois tanto os níveis de escolaridade fundamental como o médio 

são favorecedores do uso de ‘doutor’, com pesos relativos bem altos, deixando 

apenas o nível ‘superior’ como desfavorecedor da forma de tratamento ‘doutor’. 
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 Caso 3: ‘doutor’ vs. (‘senhor’ + ‘você’ + ‘formas nominais’) 

 

Por fim, vamos considerar a ocorrência do tratamento doutor, como sendo a 

aplicação da regra e as ocorrências das outras formas de tratamento como sendo a 

não aplicação da regra. Lembramos que o número total de ocorrências foi 112. A 

rodada step-up/step-down selecionou novamente as três variáveis ‘escolaridade’, 

‘idade’ e ‘sexo’, como estatisticamente significativas, exatamente nesta ordem. E, a 

melhor rodada foi a #7 cujo nível de significância é de 0,008. Mais uma vez, os 

pesos relativos e o input estão mostrados na tabela que segue. 

Fonte: próprio autor. 

 Assim, vemos através da tabela acima que o sexo masculino, as faixas 

etárias 1 e 2  e os níveis de escolaridade fundamental e médio  favorecem o uso da 

regra, enquanto que o sexo feminino e a faixa etária 3 junto ao nível de escolaridade 

superior e técnico desfavorecem o uso de ‘doutor’.  

 Percebe-se que o fator ensino fundamental merece destaque, uma vez que, 

ele foi o único selecionado como favorecedor do tratamento ‘doutor’ para todas as 

Tabela 5 - Influência das variáveis selecionadas pelo programa GoldVarb X para o 
uso de ‘doutor’ no caso:  doutor’ vs. (‘senhor’ + ‘você’ + ‘formas nominais’) 

GRUPO DE FATORES 

Fatores 

N/Total % P.R 

Sexo/gênero 

Masculino 

Feminino 

 

11/48 

      6/64 

 

22,9% 

9,4% 

 

0,79 

0,27 

Idade 

Faixa etária 1 - 20-39 anos 

Faixa etária 2- 40-59 anos 

Faixa etária 3 - 60 anos ou mais 

 

      4/34                      

10/45 

3/33 

 

       11,8% 

       22,2%      

9,1% 

 

0,82 

0,60 

0,11 

Escolaridade 

Nível fundamental (incompleto ou 

completo) 

Nível médio (incompleto ou completo) 

Nível superior (incompleto ou completo) 

e nível técnico 

 

      7/15 

 

      5/28 

      5/69 

 

     46,7% 

 

     17,9% 

      7,2% 

 

0,97 

 

0,82 

0,20 

Total      17/112      15,2% Input:0,07 
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comparações de uso das formas de tratamento que fizemos, confirmando nossa 

hipótese de que o baixo nível de escolaridade favorece o uso da forma ‘doutor’. Um 

esclarecimento, porém, se faz necessário: o número de ocorrências da variável 

fundamental foi pequeno, 17 ocorrências, em relação aos outros fatores. Além disso, 

nos casos 2 e 3 as probabilidades gerais de uso (input) foram baixas. 

 Não custa lembrar que nas interações entre os auxiliares jurídicos, eles não 

costumam trocar a forma de tratamento ‘doutor’, exceto quando para se dirigir ou 

falar sobre esse colega na presença do assistido; isto junto ao fato de eles 

receberem de alguns assistidos o tratamento de ‘doutor’ nos dá um indício de 

confirmação da nossa hipótese de que o contexto situacional influencia na escolha 

da forma de tratamento ‘doutor’. Para ter, contudo, uma confirmação mais precisa, 

precisaríamos ter submetido todas às ocorrências, inclusive de troca entre os 

próprios profissionais jurídicos, a uma análise estatística controlando a variável 

contexto situacional. 

 Apesar de termos feito a observação etnográfica durante quase dois meses e 

já termos considerado nesta análise as primeiras 22 interações, obtivemos um 

número pequeno de ocorrências, pois como já foi mostrado, o gênero discursivo  

‘atendimento jurídico’ na comunidade de prática não favorece o uso de formas de 

tratamento por parte dos assistidos, já que em muitas situações eles se limitam a 

narrar o problema que os levaram a Defensoria e a responder as perguntas feitas 

pelo profissional jurídico, usando um número muito reduzido de formas de 

tratamento em cada interação. Felizmente, mesmo assim, conseguimos identificar, 

através do GoldVarbX, fatores sociais que favorecem ou desfavorecem o uso da 

forma ‘doutor’ e, ainda, ter dados significativos do ponto de vista estatístico.   

   

 5.1.3.2.2 Formas de tratamento direcionadas aos assistidos pelos 

profissionais jurídicos 

   

 Como foi mostrado no início da subseção 5.1.3, os profissionais jurídicos 

conduzem os atendimentos dos assistidos e destinam um maior número de formas 

de tratamento do que o número que recebem, conforme a tabela que segue. 
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Tabela 6- Percentual do uso das formas de tratamento pelos auxiliares jurídicos 

Números Doutor Senhor Você Forma nominal 

Auxiliar jurídico 1 1,2 98,2 0 0,6 

Auxiliar jurídica 1 0 80,1 17,9 2 

Auxiliar jurídica 2 0 83,7 16,3 0 

Auxiliar jurídica 3 0 76,9 23,1 0 

          Fonte: próprio autor 

  

 Segue abaixo, um gráfico com esta distribuição percentual do uso das formas 

de tratamento que cada profissional usou durante os 22 atendimentos 

acompanhados na Defensoria Pública de Niterói. 

 

Gráfico 3- Percentual de cada forma de tratamento usada pelos auxiliares jurídicos nas 

interações com os assistidos. 

 

Fonte: Próprio autor. 

 

Como podemos notar através do gráfico 3, os auxiliares jurídicos priorizaram 

o uso da forma de tratamento ‘senhor’ nos atendimentos aos assistidos. Existem, 

porém, algumas diferenças que merecem atenção e serão explicitados, em seguida. 

O auxiliar jurídico 1 mostrou um comportamento bastante  regular em reação 

ao uso das formas de tratamento. Seu uso prioritário no tratamento foi ‘senhor(a)’, 

indistintamente em relação aos sexos feminino e masculino; às faixas etárias 1 e 2, 

não temos, contudo, dados de gravações com ele e assistidos da faixa etária 3. Em 
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relação à escolaridade, não temos como inferir diferenças ou semelhanças no 

direcionamento de uma forma de tratamento ou de outra, pois ele só atendeu 

pessoas com nível de escolaridade ‘superior’.  

Vale destacar que apenas em 2 atendimentos ( 3 ocorrências = 1.2% das 

vezes) dos atendimentos aos assistidos, o auxiliar jurídico 1 usou alguma forma de 

tratamento diferente de ‘senhor’. Esses momentos, porém, são de grande 

importância qualitativa.  O primeiro foi quando ele usou a forma nominal ‘cara’ ao 

atender um casal (de sexos opostos), em que o assistido usou 3 vezes a expressão 

‘cara’ para se dirigir a ele. Já que um uso desse tipo por ele só ocorreu uma vez 

durante a interação citada, isso nos induz a acreditar que pode ter sido influência do 

uso da mesma forma nominal repetidamente por parte do assistido. Neste mesmo 

atendimento, o auxiliar jurídico usou 30 vezes a forma ‘senhores’ (que não foi 

incluída na análise quantitativa) para se referir ao casal, uso bastante formal e 

incomum entre os seus colegas, que sempre que vão se referir a mais de uma 

pessoa, usam a forma ‘vocês’. No segundo momento, o auxiliar jurídico usou duas 

vezes a forma de tratamento ‘doutora’26 quando falou com uma advogada que 

estava na posição de assistida, pois foi pedir um auxílio jurídico a ele. Este 

profissional foi o único que usou a forma de tratamento ‘doutora’ para uma advogada 

na posição de assistida, ainda que, em um único atendimento. 

Outro destaque é o fato de ele ter sido o único profissional a não ter usado, 

em nenhum momento, o pronome ‘você’ para se dirigir aos assistidos, mesmo tendo 

lidado com pessoas de idades entre 26 anos a 44 anos, isto é, assistidos que estão 

entre as faixas etárias 1 e 2. Deste modo, percebe-se que, mesmo o auxiliar jurídico 

1 sendo o mais jovem dentre os profissionais jurídicos, ele prefere usar a forma de 

tratamento ‘senhor’ e evitar o uso de ‘você’ com aqueles que atende, tentando 

manter uma impessoalidade nos seus atendimentos. Ao todo, ele atendeu 5 pessoas 

e usou 164 formas de tratamento durante as interações. 

Por sua vez, a auxiliar jurídica 1 atendeu 5 assistidos e usou 301 formas de 

tratamento. Ela atendeu homens e mulheres, que estavam distribuídos nas faixas 

etárias 1, 2 e 3 e possuíam os níveis de escolaridade médio ou superior. 

Destacamos o fato de ela ter sido a segunda, em frequência, a usar mais vezes o 

                                                           
26

 Uso que será mais discutido na próxima subseção, ao tratarmos das relações de ‘conflito’ 

estabelecidas através das formas de tratamento. 
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pronome ‘você’, embora, como os colegas, use predominantemente ‘senhor’. É 

importante observar, porém, que os seus usos da forma ‘você’ se concentraram nas 

interações com 2 assistidos da faixa etária 1, mais precisamente, um rapaz de 21 

anos, graduando em direito, e uma moça de 35 anos, graduada em odontologia. 

Com esta segunda, aparentemente, houve uma identificação que proporcionou 

também o predomínio de seus usos de ‘formas nominais’ (‘querida’, ‘menina’ e 

‘minha filha’). 

Dentre os profissionais jurídicos que usaram o pronome ‘você’ para se dirigir 

aos assistidos, a auxiliar jurídica 2 foi a que usou com menos frequência, se 

dirigindo através da forma ‘você’ apenas a uma pessoa do sexo feminino e  a outra 

do masculino, ambas tinham 37 anos. A auxiliar jurídica em questão não usou 

nenhuma forma de tratamento nominal durante as interações com os assistidos. Ao 

todo, ela atendeu 7 pessoas e usou 98 formas de tratamento.  

A auxiliar jurídica 3 usou no total 130 formas de tratamento durante 6 

atendimentos. Ela foi a que teve maior percentual de uso do pronome ‘você’, pois 

mesmo nos atendimentos em que o predomínio da forma usada por ela era ‘senhor’. 

Teve, porém, a maioria de seus usos de ‘você’ concentrados em duas interações, 

uma com um homem da faixa etária 2 e nível de escolaridade médio e o outro com 

uma mulher da faixa etária 1 e escolaridade de nível médio. Em seus atendimentos 

tiveram pessoas de todas as faixas etárias, de todos os níveis escolares e de ambos 

os sexos/gêneros. 

 Podemos ver que, as escolhas das formas de tratamento para tratar os 

assistidos, feitas pelos profissionais jurídicos são regulares, pois priorizam o uso 

formal de ‘senhor’ e, na maioria das vezes, a forma ‘você’ ou ‘formas nominais’, 

quando usadas, são direcionadas aos mais jovens. Ao considerarmos os usos de 

‘senhor(a)’ ou ‘senhores’ como os tratamentos mais formais, podemos dizer que o 

auxiliar jurídico 1 é o que possui a postura mais formal. Não custa lembrar, no 

entanto, que, embora essas observações tenham sido no contexto jurídico, trata-se 

de algo local, comum à comunidade de prática analisada na Defensoria Pública de 

Niterói, e, que os resultados aos quais chegamos podem ou não ser semelhantes a 

outros ambientes profissionais da área jurídica.  
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 5.1.3.2.3 Relações de poder e de solidariedade entre os profissionais 

jurídicos e os assistidos 

  

 Quanto às relações de poder e de solidariedade estabelecidas através das 

trocas de formas de tratamento, nas 22 interações analisadas, encontramos indícios 

de cada tipo de relação e, ainda, nos termos de Cook (1997), de situações de 

conflito. De certa forma, isso já era esperado, pois como a autora nos mostra num 

contexto de estratificação não vinculativa de sociedades democratizadas e 

coletividades com estrutura organizacional de orientação igualitária, como a nossa, 

se aceita que haja (re)negociações das identidades sociais e pessoais dos falantes. 

Destas 22 interações, porém, em 3 delas que no total tiveram a participação de 4 

assistidos, não houve nenhuma forma de tratamento por parte deles, reduzindo 

assim o número de gravações desta análise para 19 atendimentos. 

 Podemos dizer que as relações de conflito foram aquelas em que os 

auxiliares jurídicos usam sempre ‘senhor(a)’ como tratamento formal direcionado ao 

assistido e recebem ‘você’ ou formas nominais aproximativas, como ‘querida’, ‘amor’, 

‘filha’ ou ‘cara’. Esse tipo de situação foi observado em 5 interações, com 6 

assistidos, das 22 iterações observadas. Em alguns casos, o (a) assistido(a) até 

inicia a interação com o pronome ‘senhor(a)’, correspondendo ao tratamento 

recebido do profissional jurídico, depois, porém, a pessoa não consegue manter e 

passa a usar ‘você’ e/ou formas nominais de aproximação.   

 Dentre as 5 situações de conflito, uma delas merece mais destaque, a 

interação em que o auxiliar jurídico 1 atendeu uma advogada, desconhecida dele, 

que estava na posição de assistida. Nesta situação, ele usou 29 vezes a forma 

‘senhora’ e 2 vezes ‘doutora’ para se dirigir a ela, porém ela usou 1 vez ‘senhor’ e 3 

vezes ‘você’ para se dirigir a ele. Logo, ao usar ‘doutora’ e ‘senhora’ há um indício 

de que ele acredita ser esse o tratamento mais adequado para a interação entre 

eles, ela, porém, ignora as formas de tratamento que recebe, mesmo ao tirar suas 

dúvidas jurídicas, e o trata informalmente, ainda que eles não tivessem nenhuma 

familiaridade.  

 Vale ressaltar que, das 693 formas de tratamento usadas pelos profissionais 

jurídicos para interagir com os assistidos, esta foi a única interação em que um dos 

auxiliares jurídicos usou (2 vezes) a forma ‘doutora’. A mulher que estava na posição 

de assistida era uma advogada desconhecida do profissional e estava tirando uma 
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dúvida jurídica. Há nesta situação uma projeção das formas de tratamento (‘senhor’ 

e ‘doutor’) que o auxiliar jurídico espera receber pelo seu papel profissional com 

pessoas que ele não tenha familiaridade. Isso pode ser confirmado por meio de uma 

das respostas ao teste de autoavaliação feito com ele, através do excerto 23 (seção 

5.2). Não podemos inferir, porém, que esta seria a mesma conduta das outras 

auxiliares jurídicas ao lidar com algum advogado que esteja na situação de assistido, 

pois não obtivemos dados de situações semelhantes com as mesmas. 

  Também foi possível observar relações de solidariedade entre assistidos e 

profissionais jurídicos, tanto através da troca da forma do pronome ‘senhor(a)’, como 

também através do pronome ‘você’ e/ou ‘formas nominais, nos tratamentos que 

mantiveram esses usos correspondidos. Ao todo, as relações de solidariedade 

prevaleceram em 4 interações, com 6 assistidos. Dentre estes, 2 trocaram a forma 

‘senhor(a)’ com os auxiliares jurídicos, 2 o pronome ‘você e 1 deles trocou o 

pronome ‘senhor’ e outras formas nominais em sua interação.  

 Um aspecto interessante que merece destaque é o fato de algumas vezes o 

assistido não usar a forma de tratamento ‘doutor’, mas ao falar sobre algum 

advogado se refere a ele como ‘doutor’. Duas das falantes que não usaram a forma 

de tratamento ‘doutor’ fizeram isso, como pode ser observado na linha 1 do excerto 

8 e na linha 7 do excerto 9. 

 

 Excerto 8 

 

1 Assistida como dizia uma amiga minha também que é doutora né... "meteu a mão 

2 no bolso o bichinho chora" ((essa amiga a que ela se refere é uma advogada, a     

3 qual  assistida se refere para contextualizar uma situação jurídica em que o réu     

4 sumiu depois de o juiz decidir que ele teria que pagar uma indenização a ela e ao 

5 esposo)) 

 

 Excerto 9  

 

1 Auxiliar jurídica 2 [isso tem alguma intimação judicial pra] você? já virou processo... 

2 eles entraram com alguma ação de despejo? ((a auxiliar jurídica se refere ao         

3 terreno, onde a assistida tem uma escola, que foi vendido sem terem comunicado 

4 a ela))  
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5 Assistida aí agora eles entraram com uma ação de despejo 

6 Auxiliar jurídica 2 deixa eu ver pra você 

7 Assistida tá com um doutor ((para se referir a um advogado que está com o            

8 processo da ação de despejo)) 

 

 Por fim, verificamos também a existência das relações de poder. Nessas 

relações, a assimetria entre os falantes se mostra da seguinte maneira: os 

profissionais jurídicos recebem ‘doutor’ e direcionam ‘senhor’ ou ‘você’, ou recebem 

‘senhor’ e devolvem ‘você’. Dos 22 atendimentos, 10 interações, das quais 10 

assistidos participaram se mostraram dessa forma. Algo muito interessante é que 

essa assimetria ficou muito clara, em uma das interações através da rápida 

autocorreção, em que um assistido usa a forma de tratamento ‘senhor’ e 

imediatamente se corrige para ‘doutor’, como mostra a linha 1, do excerto abaixo. 

Claro que, como já discutimos, o próprio ambiente propicia essa individualização do 

profissional jurídico, o colocando em uma classe diferenciada, pois à medida que o 

assistido é guiado pelo segurança para ser atendido por ‘doutor’ fulano, já há 

influência para este uso.  

 

 Excerto 10 

 

1 Assistido tá bom obrigado... qual é o nome do senhor... não do doutor? 

2 Auxiliar jurídico 1 Júlio ((pseudônimo))... boa sorte... fica com Deus 

3 Assistido valeu... muito obrigado... tchau... tchau 

 

 Nota-se, pois, que as relações de poder observadas nas interações da 

comunidade de prática da Defensoria de Niterói foram maioria (10 interações), se 

comparadas às situações de solidariedade (em 4 interações) e de conflito (em 5 

interações). Em segundo lugar, ficaram as situações de conflito, nas quais os 

falantes não chegaram a uma escolha comum ao ‘negociarem’ as formas de 

tratamento. Nessas situações de conflito, os auxiliares jurídicos aceitaram a falta de 

reciprocidade entre os tratamentos, já que permanecerem usando o mesmo 

tratamento ainda que não recebessem um tratamento igual ou superior ao escolhido 

por eles. Em número menor, tivemos as relações solidárias, nas quais os falantes 

trocaram formas de tratamento simétricas com seus interlocutores. 
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 5.2 Testes de autoavaliação aplicados aos profissionais jurídicos 

 

Os testes de autoavaliação nem sempre refletem os resultados iguais aos da 

interação que observamos e gravamos no cotidiano dos profissionais jurídicos. O 

que era de se esperar, visto que, muitas vezes, ao falar da própria atuação 

linguística ou da atuação daqueles que interagem consigo, o indivíduo projeta mais 

aquilo que considera adequado que seja dito, do que o que ele realmente diz ou faz. 

Como nos mostra Labov (2008), nem sempre os dados que resultam dos testes de 

autoavaliação podem ser interpretados sem dados de fala real das pessoas. Por 

isso, além da aplicação dos testes, fizemos a observação de base etnográfica cujos 

resultados já foram apresentados. 

 

  Teste de autoavaliação com a Defensora Renata 

 

Ao ser questionada sobre quais formas de tratamento a defensora costuma 

receber no trabalho, ela responde que todos a chamam de ‘doutora’, que ‘Vossa 

Excelência’ só em expedições de ofício, mas que oralmente a forma de tratamento 

que costuma ser dirigida a ela é ‘doutora’. As observações na defensoria 

constataram, como já foi mostrado aqui, que realmente ela costuma ser chamada de 

‘doutora’ na Defensoria Pública. Quando perguntado qual forma de tratamento ela 

considerava mais adequada, ela disse que seria ‘doutora’ mesmo, e, ao justificar o 

motivo, afirma: 

 

Excerto 11 

 

1 Defensora por quê? porque... é porque... é praxe isso... sempre... sempre o           

2 advogado foi chamado de doutor... como o médico... independente de ter              

3 doutorado ou de ser mestre... alguma coisa... sempre foi chamado de doutor e...    

4 parece que já foi uma conquista legal pelo que eu fiquei sabendo... é ... advogados 

5 e médicos independente do ... do... do grau de escolaridade ... se fizeram              

6 doutorado ou não ... eles conquistaram este título de serem chamados de doutor ... 

 

Ou seja, a justificativa para ela ser tratada de ‘doutora’, na opinião dela, tem 

relação com a formação de Bacharel em Direito e não, necessariamente, com o 
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cargo de defensora. Sob tal ótica, ela generaliza que essa é a forma mais adequada 

para o tratamento dos advogados e médicos. 

Vale ressaltar que, no âmbito do tratamento entre colegas neste setor da 

Defensoria, a única profissional que em quaisquer circunstâncias é chamada de 

‘doutora’ é ela, pois, como já foi mostrado, os outros profissionais jurídicos se tratam 

pelo pronome ‘você’ ou simplesmente pelos seus nomes, inclusive a defensora usa 

este mesmo tratamento com eles, embora sempre receba ‘doutora’. 

 Ela complementa, ainda, que, no caso da Defensoria, também tem relação 

com o público, pois os assistidos precisam de uma figura de autoridade que vá 

ajudá-los a resolver os seus problemas jurídicos. 

 

Excerto 12  

 

1 Defensora eu acho assim ... quando... aqui na defensoria vem uma pessoa            

2 juridicamente necessitada procurar o nosso trabalho ... o que ela quer ver na         

3 verdade... é uma pessoa assim... aquela figura do doutor né? ...vestido de uma     

4 forma mais formal... ela quer realmente ver uma pessoa diferente ... se ela vê uma 

5 pessoa que é igual a ela... ela vê pô... mas esse aí é igual a mim... deve saber o    

6 mesmo que eu ... como é que vai resolver o meu problema... me ajudar? 

7 Pesquisadora como vai me ajudar! 

8 Defensora né? então... ela quer realmente ver uma pessoa mais formal... que        

9 tenha um tratamento mais formal né... no atender... no falar ... ah eu acho que a  

10 pessoa espera isso né... aquela coisa que parece... uma figura de autoridade     

11 né... parece que sabe mais do que eu:::... então vai me ajudar né... entende de 

12 alguma coisa... eu acho que é muito isso... mas tem aquelas pessoas também   

13 que ... que aí é mais a classe média né... você é doutora por quê? ::: eu que fiz 

14 doutorado...que tem... tem umas pessoas que são assim né... se eu sou doutor 

15 você  também é ... tem de tudo aqui né Carla? 

 

 Talvez o fato de atender aos assistidos seja suficiente para apresentar aquele 

que irá interagir com esses assistidos como ‘doutor’, seja para transmitir essa 

confiança, a qual a defensora se refere, ou para impor respeito, ainda que a pessoa 

não seja da área jurídica. Tivemos situações que indicaram isso durante a 

observação de base etnográfica, pois, depois de terminadas as 
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triagens/atendimentos que acompanhamos, ou antes de os auxiliares jurídicos 

iniciarem o atendimento para justificarem a minha presença, eu era apresentada aos 

assistidos como ‘doutora Carla’, para, em seguida, falar com eles sobre a pesquisa, 

como consta nos trechos transcritos abaixo. Vale dizer, porém, que em um dos 

atendimentos, a auxiliar jurídica 1, me apresentou ao assistido como estagiária da 

UFF- Universidade Federal Fluminense. 

 

Excerto 13 

 

1 Auxiliar jurídica 2 seu Luiz... o senhor pode continuar o nosso... o nosso                   

2 atendimento... a pesquisa que [a doutora Carla vai fazer, por gentileza] 

3 Assistido [ah... claro... pois não] 

 

Excerto 14 

 

1 Auxiliar jurídico 1 deixe eu só trazer uma informação... essa senhora aqui... a        

2 doutora Carla... ela é pesquisadora da UFF... aí ela tá fazendo a dissertação de     

3 mestrado dela... a  linguagem que é utilizada no meio jurídico ((o auxiliar jurídico    

4 estava explicando a minha presença na sala)) 

 

 A defensora, porém, falou que em situações informais, costuma ser tratada 

por ‘você’ ou por seu nome, como também por ‘senhora’ por algumas pessoas, 

devido à idade. Parece-nos, então, que as situações informais as quais ela se refere, 

são fora da Defensoria Pública e, provavelmente, em outros ambientes que o 

contato não seja de trabalho, em outras comunidades de prática das quais ela faz 

parte, já que nesta ela é “a doutora”.  

 Ao ser questionada sobre por quais formas de tratamento ela chama os 

colegas bacharéis em direito, ela afirma que, se for alguém que ela tenha 

familiaridade, não usa nenhuma forma de tratamento específica, porém se for um 

advogado que foi procurá-la no trabalho ou um defensor mais velho, ela chama de 

‘doutor’. Do mesmo modo, ela disse que costuma chamar o juiz de ‘doutor’ e 

raramente de ‘excelência’, como mostra o excerto abaixo.   
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Excerto 15 

 

1 Pesquisadora quais formas de tratamento... a senhora usa para se dirigir aos seus 

2 colegas da senhora que são bacharéis em direito? 

3 Defensora se é um colega que eu tenha intimidade... né? eu vou chamar pelo       

4 nome:::... não vou usar nenhum pronome de tratamento assim específico... agora 

5 se é um colega que eu não tenho intimidade... é um advogado que veio me           

6 procurar aqui... ou um defensor mais antigo que veio me procurar aqui... mais       

7 antigo que eu falo de idade... eu vou chamar de doutor... entendeu? o juiz              

8 geralmente o juiz eu chamo de... de doutor... eu não chamo de excelência...          

9 raramente... quando eu vou fazer audiência... geralmente eu chamo de doutor.... 

10 raramente... às vezes sai o excelência... mas é... porque a gente trabalha          

11 diariamente com aquele juiz entendeu? então:::... perde um pouquinho a coisa da 

12 formalidade... é um contato diário que você tem com o juiz... então... acaba sendo 

13 um companheiro também de trabalho que o defensor tem... então a gente chama 

14 de  doutor 

 

Pelo excerto acima, nota-se que ‘doutor’ direcionado a um juiz é uma forma 

de familiaridade, já que se espera que ele seja chamado de ‘excelência’. Em 

seguida, ao perguntar se esses tratamentos supracitados pela defensora são 

recíprocos, ela disse que costumam ser, embora alguns juízes até digam para 

chamá-los pelo nome, ela opta, entretanto, pela formalidade para não correr o risco 

de pegar a pessoa em um mau dia, chamá-la pelo nome e ela não gostar. 

Depois de todas as perguntas, a defensora comenta que mesmo com os 

colegas que representam autoridade, a exemplo do defensor público geral que é 

eleito pela categoria e indicado pelo governador do estado para assumir a chefia da 

instituição, há aqueles com os quais a pessoa se sente tão à vontade que não 

consegue chamar de ‘doutor’, enquanto outros não.  

Além disso, ela também disse que, quando passou no concurso público para 

a defensoria, uma defensora mais antiga orientou em palestra, aos defensores 

recém-aprovados no concurso, que eles se apresentassem como ‘doutor defensor’, 

sem dizer o nome para ter um caráter mais impessoal. Esse fato nos dá um indício 

de que a forma de tratamento ‘doutor’ sem ser, necessariamente, seguida pelo nome 

do defensor é uma tradição cultivada e transmitida pelos profissionais jurídicos.  
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 Teste de autoavaliação com Fátima – auxiliar jurídica 1 

 

A auxiliar jurídica 1 afirma no teste de autoavaliação que recebe muito o 

tratamento de ‘senhora’ e que acha bom receber essa forma de tratamento, embora, 

acredite que doutora seja a mais adequada para o profissional jurídico. Percebemos 

que, do mesmo modo que a defensora, a auxiliar jurídica 1, embora não exija este 

tratamento, considera adequada a tradição de se chamar advogado de ‘doutor’.   

Ela defende, contudo, que não faz questão de ser chamada de doutora 

porque, ao seu ver, as pessoas que são atendidas pela defensoria ficam inibidas 

com a forma de tratamento doutora, enquanto o pronome de tratamento ‘senhora’ é 

suficiente para demarcar respeito e formalidade, por isso se torna mais adequado na 

Defensoria.  

 

Excerto 16 

 

1 Pesquisadora e... qual delas a senhora acha mais adequada? a forma de                

2 tratamento mais adequada? 

3 Auxiliar jurídica 1 olha... eu acho que::: pelo nosso trabalho... as pessoas que a      

4 gente atende... senhora é mais adequado... acho que doutora... às vezes as           

5 pessoas ficam um pouco:::... nem sei como é que vou te falar... é... fica um pouco  

6 inibidas né? acho que é deles mesmo... eu acho que... que... senhora né? deveria  

7 ser doutora né?... eu acho... mas num faço questão... acho  que senhora é legal 

8 Pesquisadora e... em situações informais? quais formas de tratamento a senhora  

9 costuma receber em situações informais? 

10 Auxiliar jurídica 1 olha... quando eu recebo uma que não seja nesses termos...      

11 eu... eu  sempre dou uma adequada na pessoa... que aqui eu não tenho colegas 

12 né? de trabalho... eu tenho pessoas que eu atendo com muito carinho e tal...     

13 então eu prefiro ter uma certa formalidade no atendimento 

 

 

A auxiliar jurídica 1 reconhece, no entanto, que ao falar com algum assistido 

sobre os colegas, sempre os chamam pela forma de tratamento ‘doutor’ antes do 

nome deles. Em contrapartida, na interação entre os colegas de trabalho que são da 
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área jurídica o tratamento usual que ela e eles usam costuma ser pelo nome ou pela 

forma de tratamento ‘você’. Essas informações podem ser vistas no excerto abaixo. 

 

Excerto 17 

 

1 Pesquisadora quais formas de tratamento a senhora usa para se dirigir aos           

2 colegas bacharéis em Direito? 

3 Auxiliar jurídica 1 eu chamo de você... eu nunca chamo... eu falo assim... se eu for 

4 falar  com uma pessoa a respeito de um colega eu vou falar doutora Ana...            

5  entendeu? eu falo ô... a senhora vai falar com doutora Ana  ... a senhora vai falar 

6 com doutora Luciana ... vai falar com doutor Júlio ...mas se eu estiver conversando 

7 com elas é sem formalidade  

 

Percebemos, assim, que a defensora, embora também faça parte dos 

profissionais jurídicos e seja sua colega de trabalho, não é levada em consideração 

nesta afirmação da interação entre os colegas de trabalho, já que a auxiliar jurídica a 

chama de ‘doutora’ em todas as ocasiões e não a mencionou nos exemplos que 

deu, talvez essa distinção seja devido à defensora ser considerada sua “chefe”. 

 

 Teste de autoavaliação com Luciana – auxiliar jurídica 2 

 

A auxiliar jurídica 2 fala que costuma receber o tratamento ‘senhora’ ou 

‘doutora’, com assistidos mais idosos, no entanto, eles pedem para chamá-la de 

‘você’ e ela não vê problema em ser tratada por ‘você’ por eles. Como podemos ver 

no excerto abaixo, ela fala, ainda, que prefere ser tratada pelo pronome de 

tratamento ‘senhora’ e não gosta muito de ser chamada de ‘doutora’, pois senhora já 

demonstra respeito e formalidade. 

 

Excerto 18 

  

1 Pesquisadora quais delas a senhora prefere ou considera mais adequada? dentre 

2 essas formas de tratamento  

3 Auxiliar jurídica 2 senhora 

4 Pesquisadora por quê? 
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5 Auxiliar jurídica 2 ah... porque::: assim eu acho... não só pela questão do                

6 respeito... é::: porque doutora eu num gosto de... de ser chamada de doutora...     

7 tem o senhora...  que eu acho que mantém o respeito... mantém assim... num       

8 deixa de ser em relação a doutora... eu prefiro senhora 

 

Na sua interação cotidiana analisada durante a observação etnográfica, 

entretanto, ela parece preferir a forma de tratamento ‘doutora’, pois normalmente 

não usa ‘doutor(a)’ para se dirigir aos colegas, há ocasiões, contudo, em que ela fala 

com eles, quando na presença dos assistidos, fazendo questão de se dirigir a eles 

chamando-os de ‘doutor (a)’, por exemplo no excerto 2, já mostrado, e na linha 3 do 

excerto abaixo.  

 
Excerto 19 

 

1 Segurança deixa que eu pego doutora ((o segurança se oferece para pegar o        

2 caderno de marcações para a auxiliar jurídica 2)) 

3 Auxiliar jurídica 2 doutora Ana tá anotando lá 

 

No teste de autoavaliação, contudo, ela afirma que o tratamento usado entre 

ela e seus colegas profissionais jurídicos é recíproco através do pronome de 

tratamento “você” ou pelos seus nomes, mesmo nas situações formais, pois a 

auxiliar jurídica 2 alega ser uma forma carinhosa de os colegas se tratarem.  

Como podemos ver no excerto 20, da mesma maneira que a auxiliar jurídica 

1, ao responder sobre as interações com os colegas bacharéis em Direito, a 

defensora não foi considerada na resposta da auxiliar jurídica 2, visto que ela 

também não chama a defensora pelo nome próprio dela ou pelo pronome de 

tratamento você, mas, sim,  de ‘doutora’ em todos os momentos. 

 

Excerto 20 

 

1 Pesquisadora e quais formas de tratamento a senhora usa para se dirigir aos        

2 colegas bacharéis em Direito? 

3 Auxiliar jurídica 2 você... somos todos colegas né? não vejo diferença não... somos 

4 todos colegas né? uma maneira carinhosa de nos tratar... não vejo diferença não 
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 Teste de autoavaliação com Ana– auxiliar jurídica 3 

 

A auxiliar jurídica 3 afirmou que recebe mais a forma de tratamento ‘doutora’ 

na Defensoria e acha que é o tratamento mais adequado, destacou, porém, que se 

importa mais com a postura, respeito e tom de voz do assistido do que com a 

escolha das formas de tratamento propriamente ditas, pois a pessoa pode chamar 

de ‘doutora’ e ter uma postura desrespeitosa. Em relação às situações informais, ela 

disse que costuma ser chamada de ‘Aninha’, tanto pelos colegas de trabalho como 

em outros ambientes, essa é uma forma carinhosa que costuma receber dos mais 

próximos. 

Quando questionada sobre a forma de tratamento que direciona aos colegas, 

ela ratifica que sempre usa ‘doutor’, exceto quando fala com os colegas mais 

próximos, pois os chama pelo nome próprio mesmo. Destacou, ainda, de modo 

discreto, que quando vai falar com o juiz costuma usar ‘excelência’, inclusive porque 

eles gostam e, de certa forma, fazem questão de tal tratamento, como fica claro na 

linha 3 do trecho abaixo. 

 

 Excerto 21 

 

1 Pesquisadora quais formas de tratamento a senhora usa para se dirigir aos            

2 colegas bacharéis em Direito? 

3 Auxiliar jurídica 3 doutor... doutor ... quando é juiz é excelência se não eles              

4 morrem ((esse final "se não eles morrem" ela cochichou rindo)) é sempre doutor no            

5 trabalho... com as autoridades... com os defensores com a... com os promotores... 

6 com juízes excelência... doutor... sempre 

7 Pesquisadora hunrum e em situações informais com bacharéis em direito que a    

8 senhora tem mais familiaridade? 

9 Auxiliar jurídica 3 ah chamo pelo nome mesmo 

10 Pesquisadora esse tratamento que a senhora falou é recíproco?  no caso... os     

11 que a senhora chama de doutor chamam de doutora também e os que                 

12 chama pelo nome também a chamam pelo nome ... esse tratamento em            

13 geral é recíproco? 

14 Auxiliar jurídica 3 sim 
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Ao contrário das auxiliares jurídicas 1 e 2, é perceptível, pelo excerto acima, 

que, ao responder sobre o tratamento direcionado aos colegas da área jurídica, a 

Auxiliar jurídica 3 leva em consideração não só a defensora, como profissionais de 

diversos cargos do judiciário. Vale ressaltar, que ao dizer “sim” para a questão da 

reciprocidade entre o tratamento trocado com os colegas profissionais jurídicos não 

corresponde com a realidade observada na prática, pois só se adequa à interação 

entre ela e os outros auxiliares jurídicos da defensoria, já que ela direciona a forma 

de tratamento ‘doutora’ para a defensora e recebe ‘você’ ou o diminutivo do seu 

nome, exceto se a defensora estiver falando sobre a auxiliar jurídica 1 a algum 

assistido. 

 

 Teste de autoavaliação com Júlio – Auxiliar jurídico 1 

 

O Auxiliar jurídico 1 afirma que costuma ser tratado por ‘doutor’, ‘senhor’ e 

também por ‘você’, que essa escolha entre as formas de tratamento depende do 

nível de instrução do assistido ou da maneira que ele quer se aproximar, além da 

idade, pois muitas vezes, os mais velhos o chamam de ‘você’. Ele acredita, ainda, 

que as formas de tratamento ‘senhor’ ou ‘doutor’ são as mais adequadas para os 

assistidos se dirigirem a eles, pois ele considera que o tratamento formal é 

importante tanto por questões de segurança para os profissionais como para 

transmitir confiança aos assistidos, como mostra a sua resposta apresentada no 

excerto abaixo.  

 

Excerto 22 

 

1 Pesquisadora entendi... e quais dessas formas de tratamento o senhor considera   

2 mais adequadas? 

3 Auxiliar jurídico 1 olha... eu gosto de tratar os demais como senhor e senhora até   

4 mais do que doutor e doutora acho que senhor e senhora fica mais suave e atende       

5 praticamente... aqui no meu trabalho... atende todo mundo 

6 Pesquisadora entendi... e pra receber também? 

7 Auxiliar jurídico 1 também... também... não.... é... eu não faço muita questão não... 

8 mas  por questão de segurança até pro atendimento ficar um pouco mais... passa 
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9 até um pouco mais de confiança pro cidadão... se a pessoa tratar como senhor ou    

10 como doutor pra mim tanto faz 

 

Quanto ao tratamento trocado entre ele e os colegas profissionais jurídicos, 

ele diz que em situações informais ele os chama de ‘você’ caso tenha familiaridade, 

se não tiver, porém, prefere usar ‘senhor(a)’ e ‘doutor(a)’, enquanto em situações 

formais usa ‘doutor(a)’. Ele destaca, não obstante, que sempre tenta usar ‘doutor(a)’ 

para os defensores que estão um cargo acima, embora sempre receba ‘você’ deles, 

pois eles optam por um tratamento informal. Isto já nos mostra que o tratamento 

trocado entre eles não é recíproco, inclusive ao responder sobre a reciprocidade, ele 

diz que nem sempre é recíproco, ainda que com advogados desconhecidos, caso 

em que ele opta por manter a formalidade como podemos observar no trecho que 

segue. 

 

Excerto 23 

 

1 Pesquisadora o tratamento... esse tratamento é recíproco entre os senhores? 

2 Auxiliar jurídico 1 nem sempre:::... entre:::... às vezes sim, às vezes eu não sou              

3 correspondido na forma de tratamento... mas eu costumo sempre manter essa      

4 linha  pra ver se a pessoa também acaba se tocando né :::... às vezes... é... pode  

5 ser  que  um advogado eu trate ele de doutor e ele vai conversar a tarde inteira     

6 comigo  me  chamando de você, por mais que ele perceba que você também é da 

7 área...   mas  não é recíproco não 

  

A postura do auxiliar jurídico 1 no teste de autoavaliação corresponde à 

realidade observada nas interações com ele e os assistidos, e com ele e dois 

amigos advogados, bem como com seus colegas de trabalho. Todas as suas 

respostas seriam facilmente identificadas nas gravações de interações das quais ele 

fez parte. Inclusive, como foi mostrado na subseção 5.1.3.2.1, ele foi o único 

profissional que em nenhuma circunstância usou o pronome ‘você’ para se dirigir a 

algum assistido, demonstrando, assim, seu caráter formal no contexto profissional. 

Apesar disso, não notamos em nenhum momento, que ele tenha exigido alguma 

forma de tratamento específica dos mesmos, apenas usava ‘senhor’, dando indícios 

que prefere o tratamento formal. É notório também, que do mesmo modo que a 
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auxiliar jurídica 3, ele levou em consideração profissionais jurídicos de diferentes 

cargos, para responder sobre a interação entre eles e os profissionais jurídicos. 

 

Através da pergunta: “quais dessas formas de tratamento (dentre as citadas 

por eles) o(a) senhor(a) considera mais adequada (para o tratamento dos 

profissionais jurídicos)?” presente nos testes de atitude é que podemos tentar 

confirmar ou refutar a hipótese (i), de que os profissionais jurídicos com mais idade 

tendem a considerar a forma de tratamento ‘doutor’ a mais adequada para a 

categoria. Com base nas respostas dos 5 profissionais jurídicos que responderam 

ao teste de atitude, podemos dizer que essa hipótese se confirma na comunidade de 

prática analisada. De fato, vimos que as três profissionais com maior idade (a 

auxiliar jurídica 1- 55 anos; a auxiliar jurídica 3 - 44 anos e a defensora - 44 anos) 

consideram que ‘doutor’ é a forma de tratamento mais adequada para a categoria; 

por sua vez, a auxiliar jurídica 2 (40 anos) afirma que considera mais adequado 

receber o tratamento ‘senhora’ e o profissional mais jovem (auxiliar jurídico 1 - 32 

anos) alega que tanto faz ser tratado por ‘doutor’ ou ‘senhor’.  

Nota-se, pois, que os testes de autoavaliação nos ajudaram a entender 

melhor a visão que cada profissional tem de sua postura profissional quanto às 

formas de tratamento. Além disso, é perceptível que algumas respostas 

correspondem à realidade verificada durante a observação de base etnográfica, 

enquanto outras evidenciam diferenças entre a concepção que o falante tem de sua 

atuação linguística e a prática propriamente dita.  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O escopo principal deste trabalho foi observar como as formas de tratamento 

direcionadas aos profissionais jurídicos da comunidade de prática atuam na 

construção do significado social, à luz da terceira onda da sociolinguística, refletindo 

sobre o quanto os profissionais jurídicos fazem uso de determinadas formas de 

tratamento de acordo com o seu papel social e o de seus interlocutores nas 

interações.  

Chegamos a conclusões interessantes nesse sentido, pois, através da 

observação de base etnográfica, pudemos analisar tanto interações entre os 

membros da comunidade de prática, como entre eles e os assistidos, pessoas que 

estão diretamente relacionadas ao engajamento comum desta comunidade, ao 

prestar assistência integral e gratuita às pessoas consideradas hipossuficientes, que 

vão à Defensoria Pública em busca desse auxílio. 

As formas de tratamento encontradas nesta comunidade foram: ‘doutor(a)’, 

‘senhor(a)’, ‘você’, tratamentos carinhosos através de diminutivos de seus nomes 

próprios e algumas formas nominais aproximativas como ‘querida’, ‘(minha)filha’, 

‘amor’ e ‘cara’. Percebemos que a troca dessas formas de tratamento é muito rica e 

estabelece diferentes relações de poder e de solidariedade. 

Quanto às interações entre os membros da comunidade de prática, vimos que 

o papel social/cargo de cada membro na instituição é fundamental para a escolha da 

forma de tratamento, tanto que constatamos um verdadeiro nocaute ao considerar a 

variável ‘hierarquia dos cargos’. Ou seja, quando há uma diferença hierárquica 

entres os cargos, o profissional da hierarquia maior é sempre chamado de 

‘doutor(a)’.  

Desta forma, a defensora cujo cargo é o de maior hierarquia na comunidade 

de prática é sempre chamada de ‘doutora’ por todos os membros da comunidade, 

independente das circunstâncias; o segurança cujo cargo é o de menor nível 

hierárquico, sempre usa ‘doutor’ para se dirigir a quaisquer profissionais jurídicos. O 

acompanhamento durante quase dois meses nessa comunidade nos mostra que as 

escolhas das formas de tratamento entre os membros desta comunidade de prática 

já estão preestabelecidas por uma convenção de uso. Vale ressaltar que esse 

fenômeno se dá da maneira mais natural possível, ele já faz parte do cotidiano da 

comunidade de prática. 
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 Não custa dizer que os auxiliares jurídicos trocam tratamentos simétricos 

através do pronome ‘você’, de seus nomes próprios ou de diminutivos carinhosos 

dos mesmos. Os estagiários que ainda não são profissionais jurídicos, não obstante 

já desempenham funções jurídicas através do estágio e se encontram entre os 

auxiliares jurídicos e o segurança, sem ter uma posição hierárquica bem definida. 

Desta maneira, eles têm uma relação solidária com os auxiliares jurídicos, e, a 

depender de quem esteja se dirigindo a eles e do contexto da interação, irá se 

direcionar aos mesmos por meio da forma ‘doutor’. 

 Quanto às interações entre assistidos e profissionais jurídicos também 

chegamos a resultados interessantes. Percebemos que a forma que teve maior 

frequência de uso nesta comunidade não foi o tratamento de ‘doutor’ e, sim, as 

‘formas nominais’, seguidas de ‘você’ e ‘senhor’, porém, como nem sempre os 

percentuais são suficientes para analisar os fatores (des)favorecedores dos usos 

das variantes, submetemos as ocorrências de formas de tratamento destinadas aos 

profissionais jurídicos, pelos assistidos, a tratamento estatístico por meio da 

ferramenta computacional de análise multivariada (GoldVarb X).  

 O GoldVarb X selecionou grupo de fatores ‘escolaridade’ como relevante para 

a escolha ou não da forma ‘doutor’ (quando comparada com ‘senhor’), considerando 

o fator ‘ensino fundamental’ favorecedor para o uso de ‘doutor’ e como 

desfavorecedores os níveis ‘médio’ e ‘superior’. Em outra anáise, quando a forma de 

tratamento ‘doutor’ é comparada com as outras formas de tratamento, o programa 

GoldVarb X seleciona o fator ‘ensino fundamental’ e também o ‘médio’ como 

favorecedores e, mais uma vez, o ‘superior’ como desfavorecedor do uso de ‘doutor’ 

para tratar os profissionais jurídicos.  

 De acordo com os pesos relativos das variáveis selecionadas pelo GoldVarb 

X, também foi possível verificar que os homens tendem mais a usar a forma de 

tratamento ‘doutor’ quando comparada com (‘você’ + ‘formas nominais’). Além disso, 

as idades das faixas etárias 1 e 2 se mostraram favorecedoras do uso de ‘doutor’, 

enquanto a faixa etária 3 desfavorece, quando comparada a (‘você’ + ‘outras formas 

nominais’). Vale ressaltar que o sexo masculino, as faixas etárias 1 e 2  e os níveis 

de escolaridade fundamental e médio  favorecem o uso de ‘doutor’ comparado às 

outras formas de tratamento. 

 Reconhecemos, ainda, algumas limitações de nossa análise. Primeiro, o fato 

de termos considerado apenas variáveis sociais, sem levar em consideração 
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nenhuma variável linguística para inserir nessa análise e podermos verificar a sua 

significância e ter uma análise multivariada mais completa. Também não fizemos o 

mapeamento das formas que Cook (1997) considera expressar neutralidade, a 

omissão de sujeito em conjunção com verbo na terceira pessoa.  Ficará para 

estudos futuros tal análise mais completa, pois, embora tenhamos pensado em pelo 

menos uma variável linguística que nos parece influenciar na escolha, ‘função 

gramatical da forma de tratamento’ e termos vistos ocorrências da forma zero com 

verbo na terceira pessoa, os impasses burocráticos de avaliação do projeto pelo 

Comitê de Ética e Pesquisa junto à limitação de tempo para observação etnográfica, 

coleta de dados, suas transcrições e codificações para análise e interpretação dos 

dados não tornaram viável a realização da análise levando em consideração esses 

aspectos. 

 Outra limitação do nosso trabalho foi a pequena quantidade de formas de 

tratamento dos assistidos para os auxiliares jurídicos. Embora tenhamos 

acompanhado a rotina da comunidade de prática e os atendimentos aos assistidos 

por um tempo considerável; as particularidades do gênero ‘atendimento jurídico’, no 

qual o auxiliar jurídico guia a interação, fazendo perguntas ao assistido, que muitas 

vezes se limita a responder, a narrar sua história e desabafar sobre seu problema 

jurídico, somado ao interesse de pesquisa, ‘formas de tratamento’, não contribuem 

para a coleta de muitos dados. Coletar formas de tratamento dos assistidos na 

comunidade de prática da Defensoria Pública de Niterói foi como um verdadeiro 

“garimpo”. 

 Apesar das limitações, acreditamos que alcançamos os objetivos traçados 

para este trabalho. Além disso, foi possível testar/refletir sobre quase todas as 

hipóteses. Encontramos, na comunidade de prática, a confirmação da hipótese (i), 

de que os profissionais jurídicos com mais idade tendem a conservar a tradição que 

o tratamento de ‘doutor’ é o mais adequando para sua categoria, através dos testes 

de autoavaliação.  

Ainda confirmamos, parcialmente, a hipótese (ii), ao verificar que o nível de 

escolaridade também influencia na escolha da forma de tratamento, já que o 

GoldVarb X selecionou a variável ‘escolaridade’ como significativa em todas as 

combinações de variantes rodadas no programa. Além disso, de acordo com os 

pesos relativos, o nível fundamental favorece o uso de ‘doutor’ em todas as 

combinações de variantes e o nível médio também se mostrou favorável, exceto na 
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combinação das variantes ‘senhor’ e ‘você’. Em contrapartida, os pesos relativos 

também mostraram que o nível de escolaridade superior desfavorece o uso de 

‘doutor’ em quaisquer combinações. O outro lado desta hipótese, porém, não pôde 

ser verificado, pois na nossa comunidade de prática não havia profissionais da área 

de direito com a titulação de doutorado acadêmico para sabermos qual o 

posicionamento dele em relação ao uso da forma de tratamento ‘doutor’. 

Também encontramos indícios de a hipótese (iii) ser verdadeira, uma vez que 

os bacharéis em direito recebem a forma de tratamento ‘doutor’ com maior 

frequência quando estão atendendo aos assistidos, já que apenas a defensora 

pública recebe ‘doutora’ em qualquer circunstância na comunidade de prática em 

questão. A hipótese (iv) foi confirmada através do que apresentamos como 

verdadeiro nocaute, visto que a relação hierárquica entre os falantes se mostrou ser 

outro fator determinante para o uso de ‘doutor’. 

 Esperamos trazer, com este trabalho, alguma contribuição aos estudos de 

sociolinguística à luz da terceira onda no Brasil e ter os seus resultados somados 

aos estudos de comunidades de prática brasileiras, bem como apresentar o uso 

dessas formas de tratamento em um contexto real, com falantes reais, isto é, 

situados no tempo e no espaço, mais precisamente, em uma comunidade de prática, 

na qual os falantes são considerados como agentes condutores de significado que 

nos ajudam a compreender melhor a prática em sentido local, lembrando-nos do 

slogan de Eckert e McConnel-Ginet (1992, p. 96): “Pense praticamente e observe 

localmente”. 
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