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RESUMO 

 Esta monografia tem como objetivo principal a análise das relações sociais e sua 

relação com as frequências de uso das estratégias pronominais de segunda pessoa do 

singular em espanhol, tú e usted, em peças novecentistas de Federico García Lorca, à 

luz da Teoria do Poder e da Solidariedade, de Brown e Gilman (1960). Como objetivo 

específico propõe-se a análise das traduções da peça La casa de Bernarda Alba (1936), 

por Alphonsus de Guimaraens Filho, e Bodas de Sangre (1933), por Cecília Meireles. A 

hipótese que encaminhou o trabalho é a de que o uso de usted esteja associado às 

relações entre membros do mesmo grupo social, sejam populares ou não-populares, 

como observado por Lopes (2002, p. 186) em entremeses setecentistas do espanhol. 

Como resultado, das 199 referências à segunda pessoa na função de sujeito em 

Bernarda Alba, 95% delas correspondem ao tú, sendo 08 das 10 referências a forma 

usted correspondentes às relações assimétricas de inferior para superior. Em Bodas de 

Sangre, foram computados 162 dados, com 93% de tú, e dentre as 12 referências a usted, 

10 correspondem a relações assimétricas de inferior para superior. Na análise 

tradutológica, houve fidedignidade na tradução de Alphonsus de Guimaraens Filho e de 

Cecília Meireles em relação aos pronomes tú/usted, em espanhol, e tu/você, em 

português, com poucos casos em que não houve a correspondência tú/tu, usted/você.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Teoria do Poder e da Solidariedade, Tradutologia, peças 

novecentistas, tú/usted, tu/você. 
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ABSTRACT 

 This monograph has as main objective the analysis of social relations and its 

relation with the frequencies of using of the pronominal strategies of second-person 

singular of Spanish, túand usted, in twentieth-century plays of Federico Garcia Lorca, in 

the light of the Theory of Power and Solidarity, by Brown and Gilman (1960). As a 

specific objective, it is proposed to analyze the translations of the play La casa de 

Bernarda Alba (1936), by Alphonsus de Guimaraens Filho, and Bodas de Sangre (1933) 

by Cecília Meireles.The hypothesis which has guided the work is that the use of usted is 

related to relations between members of the same social group, whether popular or non-

popular, as observed by Lopes (2002, p.186) in eighteenth-century Spanish entremeses. 

As a result, of the 199 references to the second person in the function of subject in 

Bernarda Alba, 95% correspond to tú, being 8 of the 10 references to usted 

corresponding to asymmetrical relations from inferior to superior. For the piece Bodas 

de Sangre, were computed 162 datum, with 93% of tú, and of the 12 references to usted, 

10 of them corresponded to asymmetric relations from inferior to superior. In the 

traductological analysis, there was trustworthiness in the translation of Alphonsus de 

Guimaraens Filho and Cecília Meireles in relation to the pronouns tú/usted, in Spanish, 

and tu/você, in Portuguese, with few cases in which there was no correspondence tú/tu, 

usted/você. 

 

KEYWORDS: Theory of Power and Solidarity, Traductology, Twentieth-Century Plays, 

tú/usted, tu/você. 
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CONSIDERAÇÕES INCIAIS 

 

 Nesta monografia, o objetivo geral é descrever os níveis de produtividade das 

formas pronominais de referência à segunda pessoa do singular (doravante 2SG) tú e 

usted vinculando-os às relações sociais que as embasam em peças novecentistas de 

Federico García Lorca. Considerando que o objetivo principal deste trabalho é analisar 

os tipos de relações sociais que parecem condicionar as frequências de uso das 

estratégias pronominais de 2SG tú e usted à luz da Teoria do Poder e da Solidariedade 

pensada por Brown e Gilman (1960), selecionaram-se as peças Bodas de Sangre (1933) 

e La casa de Bernarda Alba (1936). 

 O objetivo específico deste trabalho monográfico é apontar o nível de 

fidedignidade das traduções de tais peças de Lorca em espanhol para o português por 

Cecília Meireles e Alphonsus de Guimaraens Filho, respectivamente. O foco é 

observarmos se as genuínas opções de García Lorca, seja por tú seja por usted, ao serem 

traduzidas, corresponderam ou não às formas pronominais tu e você, respectivamente. 

Como se trata da análise de um fenômeno linguístico variável (alternância entre as 

estratégias pronominais de 2SG tú versus usted) em peças teatrais cujas edições estão 

circunscritas a um passado relativamente próximo, mais especificamente à década de 30 

do século XX (1933 e 1936), valemo-nos do suporte teórico-metodológico da 

sociolinguística histórica (HERNÁNDEZ-CAMPOY E SCHILLING, 2012) e da 

própria sociolinguística Laboviana (LABOV 1994) para a descrição do nível de 

produtividade de tais formas pronominais de 2SG em função nominativa. 

 Com o intuito de cumprir os objetivos geral e específico deste trabalho, optamos 

por estruturar esta monografia em três capítulos distribuídos em suas respectivas 

subseções. Considerando estas considerações iniciais em que o tema deste trabalho é 

delimitado (a alternância tu versus usted em peças novecentistas de Lorca), passa-se, no 

primeiro capítulo, a uma revisão histórico-descritiva, assumindo-se como ponto de 

partida as histórias de formação dos pronomes você e usted nas suas respectivas 

comunidades idiomáticas (Brasil e Espanha) até alcançar as apreciações das gramáticas 

prescritiva, descritiva e estudos linguísticos mais atuais não só acerca da dinâmica 

variável entre as formas tu/você no português, mas também em relação às formas 

tú/usted no espanhol. No segundo capítulo, conduzimos a fundamentação teórica e 

metodológica deste trabalho estruturada não só nos princípios de construção de 
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amostras históricas, cf. Hernández-Campoy e Schilling (2012), mas também nos 

critérios teóricos que distinguem tradução e tradutologia (HOLMES, 1972, 1988; 

ANDERSON, 1983; HURTADO ALBIR, 2001). Descrevemos, ainda no segundo 

capítulo, as duas peças de Lorca em análise neste trabalho, caracterizando-as em relação 

às respectivas tramas. Na sequência, passa-se à exposição da Teoria do Poder e da 

Solidariedade de Brown e Gilman (1960). Ainda neste segundo capítulo, apresentam-se 

a variável dependente e as demais variáveis extralinguísticas, parâmetros através dos 

quais os dados foram codificados para a posterior submissão ao programa 

computacional Makecell inserido no pacote de programas Goldvarb para o cálculo das 

frequências brutas das formas pronominais tú e usted. No terceiro capítulo, apresentam-

se inicialmente os resultados gerais relacionados às frequências de uso de tais formas 

pronominais nas peças analisadas, passando-se a seguir à distribuição dos dados de tú e 

usted pelas relações sociais simétricas e assimétricas à luz da Teoria do Poder e 

Solidariedade de Brown e Gilman (1960) e também de discussões mais atuais acerca da 

dinâmica variável entre as formas tú e usted, no espanhol, e tu e você, no português, 

propostas por Lopes (2002). Ainda neste terceiro capítulo, correlacionam-se as formas 

pronominais de 2SG utilizadas em espanhol por Lorca e as opções pronominais 

assumidas por Cecília Meireles e Alphonsus de Guimaraens Filho ao traduzirem tais 

textos teatrais para o português. Por fim, formulam-se, nas considerações finais deste 

trabalho monográfico, algumas generalizações sobre o nível de produtividade das 

formas tú e usted relacionadas aos papeis sociais que embasam as peças novecentistas 

de Lorca. 
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CAPÍTULO 1. REVISÃO HISTÓRICO-DESCRITIVA 

1.1 Uma breve retomada da história de formação do você (vossa mercê > você) e do 

usted (vuestra merced > usted) no português e no espanhol 

 O processo de formação dos pronomes de 2SG você e usted, provenientes, 

respectivamente, de vossa mercê e vuestra merced, evidenciam especificidades a serem 

retomadas nesta breve revisão do tema. A recuperação das histórias de formação de 

você e usted, principalmente à luz de Lopes (2002), Rumeu (2004) e Rumeu (2013), se 

sustenta pelo intuito principal de comparar o processo de formação desses dois 

pronomes que, apesar de terem uma mesma origem nominal (vossa mercê>você e 

vuestra merced > usted), assumiram distintas funções pragmáticas na referência ao 

sujeito de 2SG. 

 Ao descrever a história de formação do pronome você, Cintra (1972) aponta para 

a dinâmica tu/vós na língua portuguesa, evidenciando o tu para o plano da intimidade, 

enquanto o vós ocorria, até o século XV, como a forma de tratamento formal mais 

utilizada pela realeza portuguesa (CINTRA, 1972 apud RUMEU, 2013. p. 19). 

Considerando que a forma nominal de tratamento vossa mercê instituída como 

tratamento específico ao Rei e à Rainha em oposição ao íntimo tu sofreu desgastes 

fonético e semântico à medida que alcançou a burguesia, fizeram-se necessárias formas 

de tratamento específicas para cada instância da sociedade portuguesa. Trata-se da 

consequente reestruturação da sociedade portuguesa responsável por implementar, 

também, o rearranjo das relações interpessoais orientadas pela soberania do rei 

português em relação às demais camadas sociais. Assim, na segunda metade do século 

XV, são instituídas através das leis de cortesia estabelecidas em 1586 por Felipe II, na 

Espanha, e, em 1597, por Felipe I, em Portugal, as expressões nominais específicas para 

o tratamento da corte portuguesa, tais como Vossa Majestade, para o Rei e para a 

Rainha, Vossa Alteza, para Príncipes e sucessores, Vossa Excelência, para sucessores 

dos Infantes e para o Duque de Bragança, e Vossa Senhoria, para o Clero e autoridades 

do Império Português. Em suma, a adoção de formas nominais de tratamento 

específicas (Vossa Majestade, Vossa Alteza, Vossa Excelência, Vossa Senhoria) 

distribuídas por cada um dos estratos da sociedade portuguesa foi motivada e respaldada 

pela jurisprudência portuguesa (leis de cortesia) a fim de, ao resguardar as camadas da 

pirâmide social, manter-se o statu quo conferido ao reinado e à nobreza de Portugal. 
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 No português no Brasil1, Rumeu (2004) constatou, com base na análise de cartas 

oficiais e não oficiais dos séculos XVIII e XIX, um você em estágio intermediário do 

seu processo de pronominalização, atuando como uma forma pronominal de tratamento 

(FNT), uma vez que ainda resguarda traços da forma originária vossa mercê (a 

expressão plena do sujeito e a co-referencialidade com a terceira pessoa gramatical), 

mas já evidencia traços do pronome de 2SG você (o exercício da função sintática de 

sujeito e a posição do sujeito). O processo de mudança categorial de passagem de vossa 

mercê a você mostra-se também socialmente encaixado, visto que foi acionado no topo 

da pirâmide social portuguesa até alcançar a sua base, assinalando um movimento de 

cima para baixo (change from above, cf. Labov 1994), como discutido por Rumeu 

(2013, p. 21) em contraposição ao processo de pronominalização do a gente no PB que, 

por sua vez, se deu de baixo para cima, cf. discutido por Lopes (1999). 

 Passando à reconstrução da história de formação de vuestra merced > usted, 

constata-se não apenas o desuso do vos, mas também a produtividade do possessivo 

vuestra coindexado aos substantivos abstratos "merced" (em maior escala), "nobleza", 

"manificencia", "prudencia", potencializando formalmente o status social do 

interlocutor em expressões perifrásticas nominais, cf. discutido por Lopes (2002, p. 174) 

com base em Lapesa (2000). Já no século XV, mais especificamente em 1438, 

identificam-se formas vinculadas ao paradigma de vos (Vos, Vuestra señoría, Vuestra 

Excelencia) para a referência à Rainha. Posteriormente, as formas Alteza e Majestad 

passaram a ser resguardadas para o tratamento real. No século XVI, Juan de Luna 

assume que o sistema de tratamento do espanhol é estável, como pode ser observado 

pela síntese exposta por Lopes (2002, p. 174). 

 
Em síntese: tu para as crianças e para as pessoas que queremos mostrar 
grande familiaridade ou amor; vos a vassalos e criados; vuesasté, vuesa 
merced, vuestra merced, que significam a mesma coisa, a todos, grandes e 
pequenos. Vuestra señoría, aos condes, marqueses e bispos e assim por 
diante. (LOPES 2002, p. 174) 

 
 Apesar de a indicação legislativa apontar para o uso de expressões nominais de 

tratamento específicas em 1586, na Espanha, e, em 1597, em Portugal, amparadas nas 

Leis de Cortesia de Felipe II, o vossa mercê se configura como a expressão respeitosa 
                                                             
1 A distinção entre português do Brasil e português no Brasil é discutida por Rumeu (2010, p. 134) à luz 
de Barbosa (1999) acerca da diferença entre a língua portuguesa aprendida por brasileiros (filhos de 
portugueses em terras brasileiras) e a língua portuguesa divulgada em terras ameríndias pelos portugueses 
na América Portuguesa, respectivamente. 
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mais usada nas obras literárias do século XVI com assinalado por Lopes (2002, p. 174) 

embasada em Lapesa (2000). 

 Com base na análise de entremeses do português e do espanhol produzidas entre 

os séculos XVI e XIX, Lopes (2002) se propôs a mapear historicamente os processos de 

gramaticalização das formas vossa mercê > você e vuestra merced > usted na Península 

Ibérica, atentando a fatores linguísticos e sociais que os impulsionaram. Como 

resultados gerais, observa-se que as formas vossa mercê e vuestra merced conservaram 

a expressão da cortesia, prevalecendo principalmente nas relações sociais entre 

membros de classes não populares. Por outro lado, as formas você e usted sobressaíram 

nas relações sociais travadas entre membros de classes populares, confirmando as 

considerações de Lapesa (2000, p. 320 apud Lopes 2002, p. 185) acerca da 

produtividade de tal forma inovadora, já no século XVIII, no discurso de falantes 

pertencentes a classes sociais sem relevo social algum, como criadagem e lacaios. Em 

suma, as formas tu e tú prevaleceram, no português e no espanhol, respectivamente, em 

relações hierárquicas de superior para inferior. Em relações sociais igualitárias entre 

pessoas de classes não populares, as formas vossa mercê e usted predominaram. Já entre 

membros de classes populares, as formas você e usted foram encontradas nos 

entremeses analisados por Lopes (2002). 

 Considerando a breve apresentação das histórias de formação dos pronomes você 

e usted, que empõem a complexidade das formas tratamentais no português e no 

espanhol, passaremos à exposição do tratamento concedido às formas pronominais de 

2SG na posição de sujeito (tu, você, vossa mercê, vós, tú, usted, vuestra merced, vos) à 

luz da perspectiva tradicional nas realidades linguísticas do português e do espanhol.  

1.2 Os pronomes de referência à 2a pessoa do singular no português e no espanhol 

à luz da perspectiva tradicional 

 Nesta seção da revisão histórico-descritiva dos pronomes pessoais de 2SG do 

português e do espanhol, fazemos uma breve retomada da visão da gramática tradicional, 

valendo-nos de Bechara (1961), Rocha Lima (1972) e Cunha e Cintra (1985) para a 

língua portuguesa. Para o espanhol, foram consultadas as gramáticas de Alarcos Llorach 

(2000), Gómez Torrego (2005) e Nueva gramática de la lengua española. Manual 

(2010), escrita pela Real Academia Española (RAE). 
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 Como representantes do pensamento tradicional, Bechara, Rocha Lima e Cunha e 

Cintra reproduzem, com mínimas distinções, o mesmo discurso da norma padrão para a 

língua portuguesa em relação aos pronomes de 2SG. Para Bechara, o tu figura como 

pronome pessoal de 2SG do caso reto, correlacionado aos pronomes oblíquos de 2SG te, 

ti e contigo. No âmbito das formas pronominais de tratamento, Bechara indica você para 

o tratamento familiar e o Senhor/a Senhora para o cerimonioso. Finalmente, o autor 

acrescenta que você é a forma reduzida de Vossa Mercê. Já Rocha Lima apresenta o 

mesmo quadro pronominal que Bechara em relação aos pronomes pessoais de 2SG e às 

classificações de você e o Senhor/a Senhora como tratamento familiar e cerimonioso, 

respectivamente. É interessante observar que Rocha Lima (1972, p. 316), cf. trechos a 

seguir expostos, vai um pouco além em sua prescrição, já que 

já incluiu, na edição da sua gramática da língua portuguesa publicada na 
década de 70 do século XX, você e tu como formas rectas ou subjectivas de 
referência à 2P, bem como considerou te e você como formas oblíquas 
(objectivas diretas), ao lado do lhe, a você (objectivas indiretas) também na 
referência à 2P. (RUMEU 2015, p. 85) 

 

(ROCHA LIMA 1972, p. 316) 

(ROCHA LIMA 1972, p. 317) 
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(ROCHA LIMA 1972, p. 317) 

 Cunha e Cintra, por sua vez, além de apresentarem o mesmo quadro pronominal 

exposto por Bechara e por Rocha Lima, mantiveram a mesma categorização dos 

pronomes você e o senhor como formas de tratamento. Acrescentaram, ainda, que o uso 

da 2PL, vós, com referência a uma só pessoa, estava restrito ao português antigo ou ao 

uso literário com tom arcaizante. Além disso, entendem que os pronomes na função de 

sujeito são normalmente omitidos, pois as desinências morfológicas já resguardam as 

referências semânticas às noções de pessoa e número. Assim sendo, temos o uso do tu 

quando se quer enfatizar o sujeito ou para opor duas pessoas diferentes. Quanto às 

especificidades do uso da língua entre falantes brasileiros e portugueses, Cunha e Cintra 

(1985, p. 285) assumem que o pronome tu é próprio da intimidade no PE, enquanto no 

PB o uso de tu está restrito a algumas regiões no norte e ao extremo sul, sendo 

substituído por você no resto do país. 

 Passamos à análise dos pronomes pessoais de 2SG do espanhol à luz da 

perspectiva normativa com base em Llorach (2000), Gómez Torrego (2005) e Nueva 

gramática de la lengua española (2010). 

 Llorach (2000, p. 70) considera as formas tú, ti (contigo) e te como pronomes de 

referência à 2SG como está sintetizado no quadro 01. 
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Quadro 01: As unidades pronominais de referência à 2SG e à 2PL, cf. Llorach (2000, p.70). 
 

 Segundo Llorach (2000), os pronomes pessoais tônicos consistem de uma 

subclasse dos substantivos: 

Los llamados pronombres personales tónicos constituyen en realidad una 
subclase de los sustantivos, puesto que coinciden con estos en su función, y, 
al menos parcialmente, entrañan unos mismos tipos de accidentes o 
morfemas (al número y el género). Los llamaremos, pues, sustantivos 
personales. (Llorach, 2000. p. 71). 

 Llorach (2000) entende os pronomes pessoais tônicos como substantivos 

personales dotados de uma referência lexical, assim como os substantivos, porém, com 

a particularidade de a referência aos pronomes se restringir à pessoa do discurso. O 

sustantivo personal de 2SG, tú, não apresenta variação de gênero, ainda que o evidencie 

no plural (vosotros, vosotras), diferentemente do que ocorre em português (vós). O 

cortês vos do espanhol medieval sobrevive atualmente nas formas de voseo utilizadas na 

América, cf. Llorach (2000, p. 76). 

 Outra forma pronominal de 2SG também considerada sustantivo personal é usted, 

originada de vuestra merced. No espanhol, a forma Usted, assim como você no 

português, faz referência à 2SG em concordância com formas verbais de 3SG, evocando 

um traço que persiste da sua origem nominal: a forma de tratamento vuestra merced. A 

distinção entre tú/usted e vosotros/ustedes se manteve na Península Ibérica podendo ser 

interpretada como diatópica, ainda que, nas Ilhas Canárias (território africano 

pertencente à Espanha) e em Andaluzia (comunidade autônoma da Espanha, localizada 

na região sul da Espanha, limitada por Gibraltar) a forma ustedes tenha prevalecido no 

lugar do plural vosotros/vosotras2. Os mapas 01 e 02 a seguir expostos se prestam a 

ilustrar o caráter diatópico da variação vosotros/ustedes em questão. 

                                                             
2 Ressaltamos que essa prevalência ocorre devido ao uso pronominal de ustedes como 2PL na região da 
Andaluzia Ocidental, cf. Fernández (2010). 
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MAPA 01: COMUNIDADES AUTÔNOMAS ESPANHOLAS3, cf. Gubert (2015): “Incluindo as Cidades Autônomas 
de Ceuta e Melilla, situadas em Marrocos, no continente africano, também citadas na Constituição de 
1978. Mapa disponível em: http://socialpcpi2.files.wordpress.com/2009/11/esp.jpg. Acessado em 23 dez. 
2014.” 

 
MAPA 02: As Ilhas Canárias, território pertencente à Espanha, à esquerda do mapa, no Oceano Atlântico,. 
Mapa divulgado pelo IBGE em < 
http://atlasescolar.ibge.gov.br/images/atlas/mapas_mundo/mundo_planisferio_politico_a3.pdf >. 

                                                             
3  FONTE: GUBERT,  Antonio Luiz. Variação morfossintática por contato de línguas: o caso do 
"castelhano de Portugal". Tese (Doutorado em Letras - Estudos Linguísticos). Faculdade de Letras, 
Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 2015. Tese Disponível em < 
http://www.prppg.ufpr.br/siga/visitante/trabalhoConclusaoWS?idpessoal=2733&idprograma=400010160
16P7&anobase=2015&idtc=1282>. 
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 Na perspectiva de Gómez Torrego (2005, p. 103), os pronomes podem ser 

intrínsecos ou extrínsecos. Os pronomes intrínsecos são palavras que sempre atuam 

como pronome, independentemente do contexto em que aparecem (pronombres 

personales, pronombres relativos, pronombres interrogativos y exclamativos, 

pronombres demostrativos e pronombres indefinidos). Os extrínsecos, ou do discurso, 

são palavras que funcionam como pronomes apenas em determinados contextos, como 

os pronombres demostrativos, pronombres numerales cardinales, pronombres 

indefinido (com exceção de algo, nada, alguien, nadie e uno, que são intrínsecos) e o 

pronombre interrogativo-exclamativo que “Son, en realidad, determinativos que, al 

prescindir del sustantivo en el contexto, pasan a actuar como pronombres. Ejemplo: 

Este chico me dijo... -> Este me dijo...”, cf. Gómez Torrego (2005, p. 105). 

 No que se refere especificamente aos pronomes pessoais (pronomes-sujeito) de 

2SG, além de apresentar o pronome tú, Gómez Torrego assume usted como pronome de 

2SG justamente por evocar o interlocutor no ato comunicativo, ainda que sintaticamente 

acione a concordância com formas verbais na 3SG. O pronome vos, também na 

referência à 2SG, é empregado, em algumas regiões hispano-americanas (Argentina, 

espaços do Rio da Prata), com formas verbais consideradas arcaicas ou não como uma 

evidência do voseo (Vos sos bueno por Tú eres bueno). 

SINGULAR tú 
vos 
usted 

te, ti, contigo 
PRONOMES DE 2SG 

PLURAL vosotros, vosotras 
ustedes 

os 

 
Quadro 02: As unidades pronominais de referência à 2SG e à 2PL, cf. Gómez Torrego (2005, p.106) 

 

 Quanto às possíveis formas verbais que se empregam com o pronome vos, às 

quais Gómez Torrego apenas faz alusão, apresentam-se a seguir as Formas del voseo 

verbal por países, disponibilizadas pela RAE. No quadro 3, têm-se as formas utilizadas 

na Argentina, Paraguai, Uruguai, Chile, Arequipa (Peru), Bolívia, Equador, Colômbia, 

Venezuela, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicarágua, Costa Rica, Panamá, 

Chiapas e Tabasco (México) e Oriente (Cuba), bem como as variações existentes dentro 

de cada país. Acrescenta-se que as formas [1] (vivistes) e [2] (vivás) alternam com 

formas de tuteo, cantaste/comiste/viviste e cantes/comas/vivas, respectivamente, sendo 

as formas em tuteo as únicas aceitas pela norma-padrão. Em [3] (cantáis/cantás, 
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coméis/comés), destaca-se a diferença entre a conjugação dos verbos terminados em -

AR e em -ER (1a e 2a conjugações) nas regiões oeste e sul da Bolívia (cantáis/coméis) e 

no leste e norte (cantás/comés). As formas de voseo no imperativo e presente de 

subjuntivo da Bolívia [4] (cantés, comás, vivás/cantá, comé, viví) são usadas apenas no 

leste e norte do país, enquanto o oeste e sul usam as formas de tuteo 

(cantes/comas/vivas e canta/come/vive). No Equador, em [5] cantás e comés são formas 

típicas da costa e de Esmeraldas, enquanto cantáis e comís são usadas na serra, e em [6] 

cantarís/comerís/vivirís são formas empregadas apenas na serra, já que na costa e 

Esmeraldas se usam as formas de tuteo (cantarás/comerás/vivirás). Em [7] as formas 

cantastes/comistes/vivistes (formas usadas no Uruguai, Chile, Guatemala e El Salvador) 

e cantastes/cantates/comistes/comites/vivistes/vivites (usadas na Colômbia) se alternam 

com as do tuteo (cantaste/comiste/viviste), bem como em [8] (cantarás/comerás/vivirás). 

Na Venezuela, em [9] as formas cantáis/coméis, cantastes/comistes/vivistes e 

cantaréis/comeréis/viviréis são de Zulia, enquanto cantás/comés, 

cantates/comites/vivites e cantarés/comerés/vivirés são formas andinas, e vivís é comum 

às duas regiões. No futuro do indicativo, as formas andinas em [9] (cantás/comés/vivís, 

cantates/comites/vivites e cantarés/comerés/vivirés) alternam com formas do tuteo, e em 

[10] (cantá, comé, viví) estão as formas de voseo empregadas em Zulia, já que na região 

andina é usado o tuteo. Nas formas do presente do subjuntivo na Guatemala, El 

Salvador e Honduras [11] (cantés/comás/vivás), observa-se alternância com o presente 

do subjuntivo no tuteo cantes/comas/vivas. Finalmente, o imperativo no Panamá 

apresenta, além do voseo [12] (cantá/comé/viví), as formas de tuteo canta/come/vive. 
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4 “Debe tenerse en cuenta que esta versión electrónica da acceso al texto de la primera y hasta ahora única edición del Diccionario panhispánico de dudas, publicada en 2005. 
Por ello, algunos de sus contenidos pueden no estar actualizados conforme a lo expuesto en obras académicas publicadas posteriormente, como la Nueva gramática de la 

FORMAS DEL VOSEO VERBAL POR PAÍSES4 
PAÍS/TEMPO 

VERBAL 
PRESENTE DO 
INDICATIVO 

PRETÉRITO 
IMPERFEITO 

DO INDICATIVO 

PRETÉRITO 
PERFEITO 
SIMPLES 

FUTURO DO 
INDICATIVO 

PRESENTE DE 
SUBJUNTIVO 

PRETÉRITO 
IMPERFEITO DO 

SUBJUNTIVO 
CONDICIONAL  

 
IMPERATIVO 

ARGENTINA 
cantás 
comés 
vivís 

 
cantastes 
comistes 

vivistes [1] 
 

cantés 
comás 

vivás [2] 

 
 

cantá 
comé 
viví 

PARAGUAI 
cantás 
comés 
vivís 

 cantastes 
comistes 

vivistes [1] 

 cantés 
comás 

vivás [2] 

  cantá 
comé 
viví 

URUGUAI 
cantás 
comés 
vivís 

 cantastes 
comistes 

vivistes [7] 

 cantés 
comás 

vivás [2] 

  cantá 
comé 
viví 

CHILE 
cantái(s) 
comí(s) 
viví(s) 

cantabai(s) 
comíai(s) 
vivíai(s) 

cantastes 
comistes 

vivistes [7] 

cantarí(s) 
comerí(s) 
vivirí(s) 

cantí(s) 
comái(s) 
vivái(s) 

cantarai(s) 
comierai(s) 
vivierai(s) 

cantaríai(s) 
comeríai(s) 
viviríai(s) 

 

PERU 
(AREQUIPA) 

cantás 
comís 
vivís 

 cantastes 
comistes 
vivistes 

cantarás 
comerís 
vivirís 

   cantá 
comé 
viví 

BOLÍVIA 
cantáis/cantás 
coméis/comés 

vivís [3] 

   cantés 
comás 

vivás [4] 

  cantá 
comé 

viví [4] 

EQUADOR 
cantás/cantáis 
comés/comís 

vivís [5] 

  cantarís 
comerís 

vivirís [6] 

   cantá 
comé 
viví 

COLÔMBIA 
cantás 
comés 
vivís 

 cantastes/cantates 
comistes/comites 

vivistes/vivites [7] 

cantarés 
comerés 

vivirés [8] 

cantés 
comás 
vivás 

  cantá 
comé 
viví 
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VENEZUELA 
cantáis/cantás 
coméis/comés 

vivís [9] 

 cantastes/cantates 
comistes/comites 

vivistes/vivites [9] 

cantaréis/cantarés 
comeréis/comerés 
viviréis/vivirés [9] 

   cantá 
comé 

viví [10] 

GUATEMALA 
cantás 
comés 
vivís 

 cantastes 
comistes 

vivistes [7] 

cantarés 
comerés 
vivirés 

cantés 
comás 

vivás [11] 

  cantá 
comé 
viví 

EL 
SALVADOR 

cantás 
comés 
vivís 

 cantastes 
comistes 

vivistes [7] 

cantarés 
comerés 
vivirés 

cantés 
comás 

vivás [11] 

  cantá 
comé 
viví 

HONDURAS 
cantás 
comés 
vivís 

 cantastes 
comistes 

vivistes [1] 

cantarés 
comerés 

vivirés [8] 

cantés 
comás 

vivás [11] 

  cantá 
comé 
viví 

NICARÁGUA 
cantás 
comés 
vivís 

 cantastes 
comistes 
vivistes 

 cantés 
comás 
vivás 

  cantá 
comé 
viví 

COSTA RICA 
cantás 
comés 
vivís 

   cantés 
comás 
vivás 

  cantá 
comé 
viví 

PANAMÁ 
cantái(s) 
coméi(s) 

vivís 

      cantá 
comé 

viví [12] 
MÉXICO 

(CHIAPAS E 
TABASCO) 

cantás 
comés 
vivís 

 cantastes 
comistes 
vivistes 

cantarés 
comerés 
vivirés 

   cantá 
comé 
viví 

CUBA 
(ORIENTE) 

cantái(s) 
coméis(s) 

vivís 

  cantaréi(s) 
comeréi(s) 
viviréi(s) 

   cantá 
comé 
viví 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
lengua española (2009) y la Ortografía de la lengua española (2010). Si su consulta es ortográfica, acceda aquí al resumen de las principales novedades que incorporó la 
Ortografía de 2010”. (<http://lema.rae.es/dpd/srv/search?id=iOTUSehtID6mVONyGX>). 
Quadro 3: As formas verbais do voseo americano, traduzido do quadro Formas del voseo verbal por países, disponível on line pela RAE.  
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 Na Nueva gramática de la lengua española (2010), observamos as formas tú e 

usted como formas de referência à 2SG, cf. observamos no quadro 4, ainda que ao usted 

caiba a concordância com formas verbais de 3SG, cf. também observado por Gómez 

Torrego (2005). Isso posto, expõe-se como incorreta a harmonização das formas 

usted/ustedes com a 2SG (Ustedes vais), produtiva no Espanhol de Andaluzia, bem 

como se aconselha que sejam recusadas as construções como Dime usted5, registrada 

nas zonas rurais do México, do Peru e no ocidente da Espanha, cf. discutido nesse 

Manual da Real Academia Espanhola (2010, p. 301). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 04: Os pronomes pesssais (função nominativa), reflexivos átonos e reflexivos com preposição, cf. 
Manual da REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (2010, p. 305) 

 

 Por outro lado, nessa obra da RAE, observamos um considerável potencial 

descritivista na seção destinada à exposição das formas de tratamento, visto que se faz 

referência à produtividade do íntimo tú, desde a 1a metade do século XX parecendo ter 

alcançado o seu ápice por volta dos anos 30 e 40 do século XX. 

                                                             
5  O exemplo oferecido pela Nueva gramática de la lengua española (2010), Dime usted, com a 
harmonização da forma tratamental usted com o verbo decir conjugado na 2SG do imperativo afirmativo 
(di) ao invés da forma em 3SG (diga), evidencia o uso do usted informal, presente não apenas em zonas 
rurais do México e do Peru, como também em outras regiões, como na Colômbia. 
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Se percibe en el español contemporáneo un notable desarrollo del tratamiento 
de familiaridad. El incremento comenzó en la primera mitad del siglo xx, 
pero que se ha extendido de forma más notoria en los últimos treinta o 
cuarenta años. El uso creciente de las formas de familiaridad constituye un 
signo de cercanía, de igualdad, asumida o presupuesta, y de solidaridad, 
favorecido tanto por el auge de los movimientos políticos igualitarios como 
por la estimación que se concede hoy al hecho mismo de ser joven. El uso 
extendido de tú y vos en la publicidad refleja bien esta escala de valores. El 
trato general con desconocidos adultos sigue siendo el de usted, con 
variaciones que están en función de las áreas geográficas, pero también de la 
edad del que lo dispensa. 
(REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: Nueva gramática de la lengua española. 
Manual. Madrid: Espasa Libros, 2010, p. 322) 

 

 Torna-se evidente o reducionismo da visão tradicional frente à complexidade da 

perspectiva histórica em relação à distribuição das formas de tratamento nas línguas em 

análise. Podemos atribuir essa simplificação ao carater didático das gramáticas 

tradicionais. Seguimos, na próxima seção, com a exposição das contribuições das 

pesquisas linguísticas acerca dos sistemas (e subsistemas) tratamentais de 2SG nas 

línguas portuguesa e espanhola. 

1.3 Os pronomes de referência à 2a pessoa do singular no português e no espanhol 

à luz das pesquisas linguísticas 

 Na perspectiva de análise descritivista, assumiram-se, neste trabalho, as 

descrições de Castilho (2010) para o PB atual, de Lopes e Cavalcante (2011), que 

contrastam português e espanhol no que se refere ao voseamento (vos) espanhol e ao 

voceamento (você) brasileiro, e também Fontanella de Weinberg (1999) que oferece 

uma descrição dos sistemas pronominais de tratamento no mundo hispânico. 

 Castilho se propõe a descrever as formas de referência à 2SG tendo em vista os 

contextos de formalidade e informalidade do PB como está reproduzido no quadro a 

seguir exposto, evidenciando um sistema de diversificadas formas pronominais em uso 

no PB atual. 

PB FORMAL PB INFORMAL 
PESSOA 

SUJEITO COMPLEMENTO SUJEITO COMPLEMENTO 

2ª pessoa sg. 
tu, você, o senhor,  

a senhora 

te, ti, contigo, Prep. +  

o senhor, com a senhora 
você/ocê/tu 

você/ocê/cê, te, ti, 
Prep. + você/ocê  

(= docê, cocê) 
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Quadro 05: Os pronomes pessoais no PB, cf. Castilho (2010, p. 477). 

 O quadro pronominal do PB apresenta como pronomes sujeito de 2SG as formas 

tu, você, o senhor e a senhora para o PB formal, cf. descrito por Castilho (2010 p. 477, 

482). Por outro lado, para o PB informal são expostas as formas você, ocê e tu. Quanto 

aos complementos na variação formal da língua, temos as formas te, ti, contigo, 

preposição + o senhor e com a senhora. Para a expressão informal do PB, Castilho 

(2010) prevê as formas você, ocê, cê, te, ti, preposição + você/ocê (docê e cocê) como 

pronomes-complemento de 2SG. A forma cê aparece como complemento apenas 

quando preposicionada. Ainda em relação à reorganização do quadro pronominal, 

Castilho esclarece que os pronomes você > ocê > cê ('você vai' > 'ocê vai' > 'cêvai') 

decorrem de uma mudança fonológica que toma por base a forma honorífica vossa 

mercê, forma de tratamento utilizada para os reis e, posteriormente, espraiada pela 

burguesia até alcançar o gosto popular, como discutido por Cintra (1972), Faraco (1996). 

Acrescenta-se, ainda, o fato de a correlação entre as formas te e cê (você) se 

apresentarem como morfemas prefixais na indicação da 2SG no contexto do PB 

informal ('você vai' > 'cêvai'; 'vocês vão' > 'cêsvão'; 'te encontrou' > 'tincontrô'), cujas 

produtividades são bem altas no PB. 

 Ao discutir brevemente semelhanças e dessemelhanças entre o voseamento 

argentino e o voceamento brasileiro, Lopes e Cavalcante (2011) explicitam em que 

consiste cada um desses fenômenos no espanhol americano (Argentina) e no PB. No 

espanhol da Argentina, o voseo se caracteriza pela aplicação de formas verbais e/ou 

pronominais que, em sua origem, pertenciam à 2PL com referência semântica à 2SG, cf. 

discutido por Fontanella (1977, p. 277 apud Lopes e Cavalcante 2011, p. 33), ao passo 

que para o PB observa-se o uso de formas verbais/pronominais de 3SG para aludir à 

2SG. O pronome vos, que surgiu no espanhol medieval como forma de tratamento 

respeitosa em oposição ao tú íntimo, passa a funcionar, nos séculos XV e XVI, como 

tratamento de confiança, e usted, como estratégia tratamental de respeito, passando a 

vigorar um sistema calcado na tríade tú, vos, usted, instaurada pelos colonizadores em 

terras americanas. Na atualidade, o tú prevalece na Espanha, México e Lima, enquanto 

o vos predomina com paradigmas flexionais mistos em grande parte da América, ainda 

que ambos marcados por especificidades sociolinguísticas, culturais e diatópicas, cf. 

discutido por Lapesa 1970, p. 519 apud Lopes e Cavalcante (2011, p. 34), e também 
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constatado no quadro de Fontanela de Weinberg (1977 apud Lopes e Cavalcante 2011, 

p. 35) exposto a seguir. 

 

 

 

 

 

 
 
Quadro 06: Os sistemas pronominais dos séculos XVI-XVII e atual com voseo, cf. Fontanella de 
Weinberg (1977) extraído de Lopes e Cavalcante (2011, p.35). 
 

 Com base em Fontanella de Weinberg (1977), observamos a fusão dos 

paradigmas de tú e vos. No sistema atual de voseo, há as formas vos e usted para a 

referência ao sujeito de 2SG nos âmbitos da informalidade e formalidade, 

respectivamente. Verificamos ainda, o te como complemento não preposicionado em 

convivência com a forma tu e o possessivo tuyo em contexto de vos-sujeito, expondo a 

expressão de um paradigma misto também para o espanhol assim como já o é para o PB, 

cf. verificado por Castilho (2010) e também por Lopes e Cavalcante (2011). 

 Algo semelhante ocorreu no PB não só no que se refere ao fato de tu e você serem 

usados no tratamento informal e as formas o senhor/a senhora no âmbito formal 

(diversificação de formas tratamentais tu, você e senhor), mas também no que se refere 

ao paradigma misto através da convivência de formas do paradigma de tu (te, a ti, para 

ti) no contexto de você-sujeito, por exemplo, como se observa no quadro 7, cf. Lopes e 

Cavalcante (2011, p. 35). 

 

 

 

 

 
Quadro 07: “Quadro pronominal no português brasileiro nos diversos contextos morfossintáticos.” 
extraído de Lopes e Cavalcante (2011, p.35). 
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 Retomando a história do PB, constatamos que a forma vossa mercê chegou ao 

Brasil sem a “força cortês” que possuíra, cf. discutido por Lopes e Cavalcante (2011, 

p.36). Em meados do século XVIII, é a contraparte gramaticalizada (você) que passa a 

assumir maior frequência de uso nas relações assimétricas de superior para inferior. No 

século XIX, o inovador você passa a dividir o seu espaço funcional com o tu nas 

relações interpessoais movidas pela solidariedade, ainda que tenha exposto um perfil 

híbrido, já que tanto se manifesta nas cartas íntimas da elite brasileira, cf. discutido por 

Soto em relação às cartas de D. Pedro II (SOTO, 2007), quanto se revela em relações 

solidárias, em cartas familiares, em convivência com o íntimo tu. 

 Com a pormenorizada descrição oferecida por Fontanella de Weinberg (1999, p. 

1399-1495), evidenciam-se distintos subsistemas pronominais de 2SG produtivos no 

mundo hispânico e distribuídos em relação aos graus de formalismo de intimidade, 

confiança e formalidade que orientam as relações sociais, cf. está sintetizado no quadro 

8. 

 Quadro 08: sistemas pronominais usados no mundo hispânico, cf. Fontanella de Weinberg (1999) 

 

 O primeiro subsistema pronominal é considerado o mais produtivo na Espanha. 

Nesse sistema pronominal I, tú e usted se especificam para a referência à 2SG nas 

relações confiança e formalidade, respectivamente. Em contrapartida, observamos que 

para a referência à 2PL, temos vosotros/as para as relações solidárias e ustedes, para as 

relações sociais marcadas pela formalidade ou distância social. 

 O subsistema pronominal II é utilizado em parte da comunidade autônoma de 

Andaluzia, mais especificamente na Andaluzia Ocidental cf. Fernández (2010), além 

das Ilhas Canárias, México, Peru, Colômbia, Venezuela e, ainda que em uma extensão 

territorial menor, Uruguai. São mantidas para a 2SG as especificações de usos de tú nas 

SISTEMA I SISTEMA II SISTEMA III SISTEMA IV SISTEMAS 

GRADOS DE 
FORMALISMO 

 

SG 

 

PL 

 

SG 

 

PL 
SG 

(IIIa y IIIb) 

 

PL 

 

SG 

 

PL 

INTIMIDAD vos 

CONFIANZA 

 

tú 

 

vosotros 

 

tú 

 

vos ~ 
tú 

tú 

 

ustedes 

 

vos 

 

ustedes 

FORMALIDAD usted ustedes usted 

 

ustedes 

usted ustedes usted ustedes 
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relações de intimidade e confiança e de usted nas relações de formalidade, ainda que 

para 2PL apenas a forma ustedes tenha se mostrado como a forma usada 

independentemente do grau de formalismo da relação social, cabendo, pois, às 

interações marcadas pela confiança e pela formalidade. 

 O terceiro sistema é dividido em dois subsistemas: 

 SINGULAR PLURAL 
CONFIANÇA vos ~ tú 

FORMALIDADE Usted 

 
ustedes 

 Quadro 09: Subsistema IIIa, cf. Fontanella de Weinberg (1999, p. 1404). 

 No subsistema IIIa, observamos para a 2SG os usos de usted, em situações de 

formalidade, e de vos e tú para tratamento de confiança em relação à 2SG. A 

produtividade desse subsistema é observada no Chile, parte da Bolívia, Peru, Equador, 

Colômbia e Venezuela, em Chiapas, no México e na região de fronteira entre Panamá e 

Costa Rica. 

 Já IIIb pode ser encontrado no Uruguai, 

 
“Si bien no existe un estudio sociolingüístico detallado de los tratamientos en 
la comunidad lingüística uruguaya ni en particular en la montevideana, los 
trabajos parciales existentes (Elizaincín 1981), así como mi propio 
conocimiento lingüístico de la comunidad coinciden en apuntar hacia un uso 
diferenciado de vos y tú, al menos entre las capas medias de la población”. 
(Fontanella de Weinberg, 1999, p. 1405). 

 

 SINGULAR PLURAL 
INTIMIDADE Vos 

CONFIANÇA Tú 

FORMALIDADE Usted 

 
ustedes 

Quadro 10: Subsistema IIIb, cf. Fontanella de Weinberg (1999, p. 1404). 
 

 O subistema IIIb as opções de vos, tú e usted para a referência à 2SG nas relações 

de intimidade, de confiança e de formalidade, cabendo ao ustedes a contraparte 

(pluralizada) de tais formas pronominais na referência à 2PL, assim como já observado 

no subsistema IIIa. 

 No quarto subsistema pronominal, observamos o vos como estratégia pronominal 

de 2SG em relações sociais marcadas intimidade e confiança, ao passo que usted se 

mantém interações sociais marcadas pela formalidade. O ustedes se mantém como 
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forma de forma de referência à 2PL em situações dialógicas orientadas pelas relações de 

intimidade e confiança, como observado nos subistemas II e III. Ainda de acordo com 

Fontanella de Weinberg (1999 p. 1406), o subsistema pronominal IV é empregado na 

Argentina, Costa Rica, Nicarágua, Guatemala e Paraguai. Em El Salvador e Honduras, 

convive com o subistema IV o subsistema II, ainda que, em níveis mais elevados, 

alterne com o tuteo (subsistema II). 

Tomando como ponto de partida a visão descritivista das formas tratamentais de 

2SG no português e no espanhol, percebemos que, em relação à visão tradicional, há 

uma retomada da complexidade da descrição apresentada pela perspectiva histórica e 

que fora reduzida pela perspectiva dos autores das gramáticas tradicionais. 

   

SÍNTESE DO CAPÍTULO 

 Historicamente, a forma pronominal vós era utilizada na referência à 2SG em 

situações marcadas pelo formalismo, sendo a forma tratamental mais empregada pela 

realeza portuguesa, ao passo que tu figurava no plano da intimidade. Com o intuito de 

marcar na língua a estratificação da sociedade portuguesa, são formuladas formas de 

tratamento específicas em Portugal (1597) e na Espanha (1586) para a realeza, cabendo 

num primeiro momento o vossa mercê especificamente para o tratamento real. O 

pronome de 2SG você surge do desgaste fonético e semântico da forma vossa mercê que, 

ao alcançar a burguesia atinge com facilidade o povo português responsável, pois, por 

acelerar o seu processo de pronominalização. Tal desgaste fonético e semântico se dá ao 

alcançar a burguesia, e, por conseguinte, no século XV se estabelecem formas nominais 

específicas para o tratamento com a corte. No Brasil dos séculos XVIII e XIX, há a 

presença de um você em estágio intermediário de seu processo de pronominalização, ao 

apresentar traços da forma originária vossa mercê e traços da forma pronominal de 2SG 

(você). Por outro lado, para o espanhol, já no século XVI o sistema de tratamento se 

apresenta estável. Nos séculos XVI e XIX, as formas tu, para o português, e tú, para o 

espanhol, prevalecem em relações hierarquizadas de superior para inferior, 

predominando vossa mercê e usted em relações igualitárias entre membros de classes 

não populares. 
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 No caso da língua portuguesa, a tradição gramatical apresenta de forma pouco 

dessemelhante as formas tratamentais dispensadas a 2a pessoa, atuando o tu como 

pronome pessoal de 2SG e você como forma pronominal de tratamento familiar. 

Destaca-se que no PB o uso do pronome tu está restrito a algumas regiões ao norte e sul 

do país. Já as gramáticas normativas do espanhol consideram o usted e tu como formas 

de referência à 2SG, ainda que ao usted, assim como ao você, caiba a relação de 

concordância com formas verbais de 3SG.  O uso do cortês vos, produtivo no espanhol 

medieval, sobrevive hoje na América com formas verbais diversas em cada país.  

 Nesta revisão histórico-descritiva, observamos os resultados das pesquisas acerca 

da produtividade dos pronomes de 2SG no português e no espanhol. Como pronomes de 

2SG evidenciamos que vigora no PB um paradigma misto (fusão de paradigmas) 

marcado por formas do paradigma de tu (te, a ti, para ti) em contexto de você-sujeito, 

como discutido por Lopes e Cavalcante (2011). Para o espanhol, observamos a fusão 

dos paradigmas de tú e vos, ao qual o usted também adere, diversificados pelas 

dinâmicas das interações sociais marcadas distintos graus de formalismos. A 

contribuição de Fontanella de Weinberg (1999) é a exposição de quatro subsistemas 

pronominais para a referência à 2a pessoa através dos quais se observam as formas tú, 

usted e vos (2SG) e ustedes (2PL) diversificadas não só em relação aos países 

hispanofalantes, mas também no que se refere aos graus de formalismo de intimidade, 

confiança e formalidade das relações sociais. 

 Finalmente, consideramos que para os fins a que se presta esta monografia, um 

trabalho insterdisciplinar que abarca estudos tradutológicos e a Sociolinguística 

Histórica, propomos uma análise das formas tratamentais de 2SG em português e 

espanhol ancoradas nas perspectivas descritivista e histórica. 
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CAPÍTULO 2 PESPECTIVAS TEÓRICO-METODOLÓGICAS 

2.1 Perspectivas teóricas 

2.1.1 A Teoria do Poder e da Solidariedade 

 Uma vez que já foram explicitadas as histórias de formação dos pronomes de 2SG 

do português e do espanhol do ponto de vista pragmático e histórico tendo em vista o 

fato de que as relações sociais embasam as escolhas pronominais tal como a opção de 

Lorca por tú ou usted e a escolha pronominal feita pelos tradutores Cecília Meireles e 

Alphonsus de Guimaraens Filho, justifica-se explicar em que consiste a Teoria do 

Poder e Solidariedade, pensada por Bronw e Gilman (1960). 

 Para Brown e Gilman (1960), em The Pronouns of Power and Solidarity, os usos 

dos pronomes de 2a pessoa (tu e vous) estão sedimentados na dinâmica das relações 

sociais calcadas na semântica do poder ou da solidariedade. Em latim, tu e vos; em 

italiano; tu e voi; em francês, tu e vous; em espanhol, tú e vos (posteriormente, usted); 

em alemão, du e Ihr (posteriormente, Sie) e, em inglês, thou e ye (posteriormente, you). 

Nos dias atuais, observamos que em espanhol, italiano, francês e alemão houve a 

manutenção do uso de dois pronomes de 2SG, ao passo que, no inglês, há apenas o you, 

tanto como forma singular, quanto plural, estando o uso de thou restrito às orações e 

poesia. 

 Inicialmente, em latim apenas o tu funcionava como forma de referência à 2SG, 

porém, com as reformas de Diocleciano, implementa-se o uso de vos como forma de 

dirigir-se ao mesmo tempo aos dois imperadores do Império Romano: o de Roma e o de 

Constantinopla. Outra possível justificativa para o uso de vos para o singular é a 

pluralidade implícita, já que o imperador era a representação de todo seu povo, estando 

o pronome diretamente relacionado ao poder do imperador.  

O poder explica-se pelo nível de controle que uma pessoa tem em relação à outra. 

Tal relação pode ser motivada por diversos motivos, como força física, situação 

financeira, idade e sexo. Assim, um superior trata um inferior por um pronome que 

carregue a mesma semântica do latim tu e é tratado por um pronome equivalente a vos. 

Alguns exemplos apresentados pelos autores são a relação entre pais e filhos, quando os 

pais os tratam por tu e são tratados pelos filhos por vos, além de textos do francês 

Froissart, de fins do século XIV, que apresentam Deus tratando os anjos por tu e sendo 
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tratado por eles por vos. Apesar da semântica do poder, o padrão no uso dos pronomes 

de 2SG não se deu de forma inequívoca, passando o francês arcaico, o espanhol, o 

italiano, o português e o inglês medieval por uma flutuação inexplicável entre os 

pronomes de 2SG (Brown e Gilman, 1960, p. 255).  

 Ainda que a relação de poder seja motivada pelas diferenças entre pessoas, nem 

toda diferença gera uma relação de Poder. Por outro lado, o contexto de relação 

simétrica é expresso pela forma tu, como no caso da relação entre irmãos e colegas de 

profissão denotando a semântica da Solidariedade. Pessoas com o mesmo poder podem 

manter relações movidas pela solidariedade (relação entre pais) ou pela ausência de 

solidariedade (funcionários que quase não têm contato). 

 

 
FIGURA 1: relação de poder e de solidariedade, cf. Brown e Gilman (1960, p. 259). 

 Com base na Teoria do Poder e da Solidariedade, Rumeu (2011), Lopes e Rumeu 

(2015), ao estudarem a produtividade das formas pronominais tu e você em cartas 

pessoais (cariocas) dos séculos XVIII, XIX e XX, interpretam, em consonância com 

Brown e Gilman (1960), o tu como default nas relações interpessoais marcadas pela 

Solidariedade, bem como o recíproco vous (vós) entre iguais da classe alta também 

aponta para relações sociais simétricas e distensas, cf. Lopes e Rumeu (2015, p.15). 

Considerando o encaminhamento das sociedades contemporâneas pela dinâmica da 

solidariedade, passa a prevalecer o uso do simétrico e solidário tu/tu, como uma 

evidência do anseio dos falantes, quer de classes altas, quer de classes baixas, por 

assumirem-se democráticos, como se deu na Revolução Francesa, cf. discutido por 

Wardhaugh (1997 apud Lopes e Rumeu, 2015; Rumeu 2011). Em suma, as relações 

humanas ainda se encaminham pela simetria e assimetria social. Dentre as relações 



31 

 

assimétricas temos as ascendentes (relações de inferior para superior) e as descendentes 

(relações de superior para inferior). As relações simétricas, por outro lado, podem não 

só se encaminhar pela solidariedade, mas também pela não-solidariedade cf. Brown e 

Gilman (1960). 

2.1.2 A perspectiva teórica da tradução: tradução e Tradutologia 

 Passamos agora a uma breve explanação sobre a Tradutologia, área do 

conhecimento à qual se preza esta monografia. Amparo Hurtado Albir, em Definición 

de la traducción, primeiro capítulo do livro Traducción y Traductología: Introducción a 

la Traductología,  diferencia traducción de Traductología. Segundo a autora, 

traducción seria o “saber fazer”, um conhecimento, seguindo a nomenclatura de 

Anderson (1983), operativo, que se adquire pela prática. Já a Traductología é uma 

disciplina científica, é “saber sobre la práctica traductora” (HURTADO ALBIR, 2001, 

p. 25). 

 A Tradutologia, ou Teoria da tradução, segundo Hurtado Albir (2001), no quarto 

capítulo de sua obra, é interpretada por alguns estudiosos como um ramo da Linguística 

Aplicada, enquanto outros a consideram uma disciplina com identidade própria e 

autonomia de qualquer outra disciplina. A multidisciplinaridade é característica da 

Tradutologia, sendo que o tradutólogo faz uso em suas análises de outras disciplinas, 

como a Sociologia, a Antropologia, a História, a Pedagogia, etc, de acordo com o 

objetivo específico do estudo. Holmes (1972,1988) propõe a seguinte classificação dos 

estudos tradutológicos: 

 
Tradutologia 

         Pura                                                                                                         Aplicada 
           Teórica                              Descritiva  
   Geral         Parcial       Produto  Processo    Função                         Didática     Ferramentas       Crítica 
                                                                                                          da tradução    do tradutor   de traduções                                
 
       Meio     Área      Nível     Tipo textual     Época     Problemas 
 
Quadro 11: ESTUDOS DA TRADUTOLOGIA cf. Holmes (1972, 1988) e adaptado de Hurtado Albir (2001, p. 
138). 
 

 Os estudos tradutológicos seriam, então, divididos entre teóricos, descritivos e 

aplicados. Os teóricos são subdivididos entre estudos gerais e parciais, sendo esses 

restritos ao meio da tradução, à área linguística ou cultural, ao nível (palavra, frase, 
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texto), ao tipo textual, à época ou a problemas específicos (metáfora, nomes próprios, 

etc). Os trabalhos descritivos são orientados ao produto, ao processo tradutor ou à 

função da tradução na situação sociocultural. Os estudos aplicados podem estar 

relacionados à crítica de traduções, à didática, ao ensino de línguas estrangeiras ou às 

ferramentas do tradutor (lexicografia, gramáticas). A avaliação de tradução ou crítica de 

tradução costuma estar relacionada à noção de fidelidade e qualidade da tradução e, 

segundo Hurtado Albir (2001), os critérios estão relacionados à época em que se fez a 

tradução, os gostos estéticos e o método de tradução (literal, livre). É importante 

mencionar que as áreas da Tradutologia estão interligadas. 

 Desde a segunda metade do século passado, segundo Eco (2008), fala-se de uma 

impossibilidade radical de traduzir, apesar de há milênios haver pessoas que se dedicam 

e se dedicaram a essa atividade, mostrando que o ideal aspirado pela teoria não ocorre 

nas experiências tradutoras. A cultura relacionada ao texto fonte, o autor, a cultura que 

receberá o texto de chegada (texto traduzido) e a expectativa dos leitores fazem parte do 

processo de negociação, cf. Eco (2008). Poderíamos dizer que traduzir é dizer o mesmo 

em outra língua, porém, para o autor, há muitos problemas ao tentar definir tradução 

dessa forma. Como exemplo da dificuldade em definir o que é “o mesmo” em duas 

línguas, o autor exemplifica com a frase em inglês it’s raining cats and dogs, cuja 

tradução literal serviria em uma novela de ficção científica, na qual realmente chovem 

cães e gatos, mas não quando a frase é usada como expressão idiomática. Assim, 

“sabiendo que no se dice nunca lo mismo, se puede decir casi lo mismo” (ECO, 2008, p. 

14). A flexibilidade que há em dizer quase o mesmo depende de critérios que devem ser 

previamente negociados, e negociação, “un proceso según el cual para obtener una 

cosa se renuncia a otra” (ECO, 2008, p. 25), engloba, alguns conceitos como 

equivalência e fidelidade. Segundo Eco (2008), em sua experiência como autor 

traduzido que mantinha contato com seus tradutores, a impossibilidade de traduzir, que 

deve ser solucionada, era inferior à possibilidade de traduzir, já que o texto em contato 

com outra língua apresenta possibilidades de interpretação que o próprio autor 

desconhecia. Quanto ao conceito de fidelidade, o autor afirma que uma aparente 

infidelidade, ou seja, não traduzir literalmente, pode ser, na verdade, um ato de 

fidelidade, e que o termo pode parecer ultrapassado: 
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Pero el concepto de fidelidad tiene que ver con la convicción de que la 
traducción es una de las formas de la interpretación y que debe apuntar 
siempre, aun partiendo de la sensibilidad y de la cultura del lector, a 
reencontrarse no ya con la intención del autor, sino con la intención del texto, 
con lo que el texto dice o sugiere con relación a la lengua en que se expresa y 
al contexto cultural en que ha nacido (ECO, 2008, p. 22). 

 

 De acordo com Hurtado Albir (2001), Jakobson (1959) propõe a diferenciação 

entre três tipos de tradução. A tradução intralinguística ou reformulação (rewording) é a 

interpretação de signos verbais a partir de outros da mesma língua. Por sua vez, a 

tradução interlinguística ou tradução propriamente dita (translation proper) é a 

interpretação de signos verbais de uma determinada língua valendo-se de signos verbais 

de outra língua e há ainda a tradução intersemiótica ou transmutação (transmutation), 

que consiste na interpretação dos signos verbais de uma língua dispondo de signos de 

um sistema não verbal.  

 Partindo do pressuposto que não é o suficiente dividir os tipos de tradução como 

tradução literária, tradução jurídica e tradução técnica, Hurtado Albir (2001), no 

segundo capítulo do livro Traducción y Traductología: Introducción a la Traductología, 

agrupa diferentes propostas classificatórias, considerando diversas perspectivas, desde a 

mudança de código, com a diferenciação que faz Jakobson (1959) entre tradução 

intralinguística, interlinguística e intersemiótica, até a diferença entre meio e modo. 

Considerando o grau de traduzibilidade, a autora cita a distinção feita por House (1977) 

entre tradução encoberta (covert translation) e patente (overt translation). A primeira é 

caracterizada pela manutenção da função do texto original, que, por não estar 

estritamente ligado ao contexto sociocultural de partida, permite que a tradução possa 

ser considerada um texto original. A tradução patente, por outro lado, não possui a 

condição de texto original, já que o texto original está diretamente ligado ao contexto 

sociocultural de partida. Outro ponto para se classificar uma tradução é a diferença 

metodológica, sendo que a proposta dicotômica tradicional divide a tradução entre 

literal e livre, e uma proposta classificatória plural leva em consideração o grau de 

transferência linguística e cultural. Convencionalmente a tradução é classificada em 

geral, literária e especializada, cf. a proposta de Snell-Hornby (1988) a seguir exposta. 
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TRADUÇÃO LITERÁRIA                           TRADUÇÃO GERAL                         TRADUÇÃO ESPECIALIZADA 

Bíblia   Teatro/   Poesia   Literatura        Textos de     Linguagem       Linguagem   Linguagem    Medicina 
            cinema    lírica     moderna          informação  publicitária       jurídica        de economia    Ciência/ 
                                                                 geral                                                                               Tecnologia 
Antiguidade   Literatura   Para literatura 
                       infantil 
 
Quadro 12: 6TIPOLOGIA TEXTUAL RELEVANTE PARA A TRADUÇÃO, cf. Snell-Hornby (1988) e adaptado de 
Hurtado Albir (2001, p. 48).  
 

 Por tipologia textual, Reiss (1971, 1976), com base nas funções da língua, de 

Bühler, faz uma proposta tripartida, diferenciando textos com predomínio do conteúdo, 

como textos científicos, textos com predomínio da função expressiva, como textos 

literários, e textos com predomínio da função conotativa, como textos publicitários. Por 

último, Hurtado Albir (2001) aborda as classificações que partem da diferença de meio 

e modo. Rabadán (1991) propõe a seguinte classificação: 
 

MEIO/MODO SOM GRAFIA IMAGEM 
MODO  

PRIMÁRIO 
Textos orais imediatos Textos  

Escritos 
Textos  

Icônicos 
Textos de recepção 

oral mediata 
Textos de recepção 

visual mediata 
 

MODO 
COMPLEXO 

Textos cinematográficos 

Quadro 13: MEIO E MODO TEXTUAIS, Rabadán (1991). Quadro adaptado de Hurtado Albir (2001, p. 50). 

 

 Como método de tradução, a autora identifica quatro métodos básicos: o 

interpretativo-comunicativo, que tem como finalidade a tradução do sentido, o literal, 

que tem como finalidade a transcodificação linguística, o livre, no qual ocorre 

modificação de categoria semiótica ou comunicativa, e o filológico, que engloba 

traduções eruditas e críticas. 

 Quanto à tradução de textos literários, a autora destaca o fato de possuírem uma 

sobrecarga estética e poderem apresentar diversos tipos textuais, campos temáticos, 

relações interpessoais, dialetos, além costumarem apresentar referencias culturais da 

cultura de partida. Assim, o tradutor de textos literários precisa de uma competência 

literária, caracterizada por amplos conhecimentos literários e culturais, criatividade e 

                                                             
6 Foram considerados apenas o nível A e B da classificação de Snell-Hornby, que são os que Hurtado 
Albir considera relevantes para a classificação da tradução. 
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habilidade para escrever. No caso específico da tradução de textos teatrais, a função 

dramatúrgica é essencial, sendo a tradução condicionada pelo fato de serem textos 

escritos para serem representados, ou seja, textos que apresentam o modo complexo 

(texto de recepção oral mediata, cf. classificação de Rabadán apud Hurtado Albir, 2001, 

p. 51). Contudo, a finalidade da tradução deve ser levada em consideração. É possível, 

por exemplo, uma tradução para uma coleção de clássicos teatrais, com notas 

explicativas, (para ler) ou uma tradução para uma representação cênica concreta. 

 Assim sendo, consideramos que as traduções estudadas no presente trabalho são 

traduções interlinguísticas, por se tratarem de representação com signos verbais da 

língua portuguesa de obras escritas originalmente em espanhol. Trata-se de textos 

literários, teatrais, com predomínio da função expressiva. Além disso, por serem obras 

dramatúrgicas, de recepção oral mediata, os tradutores Cecília Meireles e Alphonsus de 

Guimaraens Filho parecem ter atentado, ao traduzirem as peças teatrais de Lorca em 

questão, às questões socioculturais que contextualizam as obras. As traduções mantêm o 

meio escrito, apesar de seu potencial de encenação (recepção oral mediata, 

configurando modo complexo), são traduções diretas (realizadas de uma língua 

estrangeira para a língua materna do tradutor) e, por serem profissionais, se apresentam 

como um fim em si mesmas, em conformidade com o que Hurtado Albir acrescenta em 

relação à natureza do processo tradutor no indivíduo: 

 
Es decir, si el proceso traductor es o no un fin en sí mismo (traducción 
profesional, pedagógica), en qué dirección se produce (hacia la lengua 
materna o hacia una lengua extranjera) etc. Esta categoría atañe al individuo 
que traduce y comporta una configuración diferente del proceso traductor en 
cada caso; da lugar a lo que denominamos clases de traducción: traducción 
natural, traducción profesional, traducción pedagógica, traducción directa, 
traducción inversa, etc. (HURTADO ALBIR, 2002, p. 52). 

 

 Passamos à exposição da metodologia deste trabalho, abordando a relevância de 

fontes históricas confiáveis, a descrição das peças teatrais e, finalmente, os critérios 

linguísticos e sociais a partir dos quais a alternância tú/usted é analisada neste trabalho. 

2.2 Metodologia 

2.2.1 A relevância de fontes históricas confiáveis 

 O estado de heterogeneidade ordenada das línguas humanas é passível de 

descrição e análise, cf. discutido por Weinreich, Labov e Herzog (1968). Considerando 
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o fato de que os potenciais de variação e mudança também se mostraram profícuos em 

sincronias pretéritas – The uniformitarian principle, cf. Labov (1994), – justifica-se 

voltarmos o foco para a depreensão de processos da alternância entre formas 

pronominais de referência ao sujeito de 2SG em peças teatrais, em suas versões no 

espanhol (tú, usted, vos) e no português (tu, você, senhor(a)) no século XX. 

 Tendo em vista que as análises em Sociolinguística Histórica dependem não só de 

textos antigos que nos restaram no interior dos arquivos públicos e privados, mas 

também de edições confiáveis, é importante voltar-se o foco da análise para a 

composição de corpora fidedignos, principalmente em relação, por exemplo, à autoria, 

à autenticidade e à validade histórica e social das amostras históricas das peças teatrais 

em espanhol e em português analisadas nesta monografia, à luz da discussão de 

Hernández-Campoy e Schilling (2012, p. 68-70). 

 Buscamos edições confiáveis das peças de Federico García Lorca, bem como de 

suas traduções através dos punhos de Cecília Meireles e Alphonsus de Guimaraens 

Filho. Tendo em vista a relevância de questões como autenticidade, autoria e validade 

histórica para a análise de dados históricos, justifica-se a apresentação biográfica de 

Lorca e dos tradutores de suas peças teatrais em discussão. A autoria de uma fonte 

histórica diz respeito à certeza que se tenha de ter em relação à legitimidade da redação 

do documento, o que, neste estudo, está em estreita conexão com a escolha da editora 

responsável pela apresentação das peças de Lorca. Em relação à validade social e 

histórica das fontes, tem-se em análise o fato de se fazer necessária a reconstrução do 

perfil social do escrevente (origem, gênero, faixa etária, filiação, nível de escolarização 

e classe social) que, no caso, passa pela depreensão não só do perfil social de Lorca, 

mas também dos perfis sociais dos tradutores de suas obras teatrais para o português. 

Passamos agora ao perfil biográfico do autor e de seus tradutores. 

 Federico García Lorca nasceu em Fuente Vaqueros, na província de Granada, em 

1898, o ano em que a Espanha perdeu suas colônias, cf. Maurer (2010). Filho de 

Vicenta Lorca Romero, professora, e de Federico García Rodríguez, cultivador de 

tabaco e beterraba, mudou-se para Granada com os pais e irmãos, mas continuou 

passando os verões no campo, em Asquerosa (atualmente, Valderrubio), onde escreveu 

grande parte de sua obra: 
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Más tarde, aun después de haber viajado mucho y haber vivido durante largos 
períodos en Madrid, Federico recordaría cómo afectaba a su obra el ambiente 
rural de la vega: "Amo a la tierra. Me siento ligado a ella en todas mis 
emociones. Mis más lejanos recuerdos de niño tienen sabor de tierra. Los 
bichos de la tierra, los animales, las gentes campesinas, tienen sugestiones 
que llegan a muy pocos. Yo las capto ahora con el mismo espíritu de mis 
años infantiles. De lo contrario, no hubiera podido escribir Bodas de sangre 
(MAURER 2010, p. 02)7 

 

 Em 1914, matriculou-se na Universidad de Granada em um curso de acesso às 

carreiras de Filosofia e Letras e de Direito. Para estudar, viajou a Baeza, Úbeda, 

Córdoba, Ronda, Castilla, León, Galicia e Burgos, sendo o seu primeiro livro em prosa 

fruto de essas viagens. Na Residencia de Estudiantes de Madrid, Lorca deu 

continuidade aos seus estudos e teve contato com importantes nomes espanhóis e 

estrangeiros, como Valéry, Max Jacob, Buñuel e Wanda Landowska. Além de viver em 

Granada, no campo, em Madrid e conhecer várias regiões da Espanha, Lorca viveu em 

Nova Iorque, Vermont e Cuba, entre 1929 e 1930, experiência que lhe ajudou a mudar a 

visão que tinha sobre sua própria arte. Em 1933 e 1934, Lorca esteve em Buenos Aires 

e Montevidéu e dirigiu Bodas de sangre, Mariana Pineda, La zapatera prodigiosa, 

Retablillo de don Cristóbal, e uma adaptação de La dama boba, de Lope de Vega. Ao 

voltar de Buenos Aires, García Lorca terminou, nos dois anos de vida que lhe restavam, 

de escrever novas obras: Yerma, Doña Rosita la Soltera, La casa de Bernarda Alba e 

Llanto por Ignacio Sánchez Mejías. Devido às declarações dadas por Lorca à imprensa 

sobre injustiça social, a direita o via como uma pessoa incômoda e, em 16 de agosto de 

1936, foi detido por Ramón Ruiz Alonso, ex-integrante da CEDA (Confederación 

Española de Derechas Autónomas), acusado de ser espião dos russos e homossexual, e 

assassinado provavelmente em 18 de agosto de 1936. 

 Uma vez exposto o perfil social de Lorca, passa-se à questão das confiáveis 

edições de sua obra, considerando-se que a indústria editorial é orientada por distintos 

critérios de tradução para compor, por exemplo, uma coleção filológica ou edições 

destinadas ao entretenimento. Em relação às peças em espanhol, a edição escolhida foi a 

da Debolsillo, tendo em vista a sua influência no mercado editorial europeu. A editora 

pertence à Penguin Random House Editorial, grupo espanhol que pertence ao grupo 

internacional Penguin Random House, resultado do acordo entre Bertelsmann (com 

                                                             
7 MAURER, Christopher. Federico García Lorca. Biblioteca Virtual Universal. Editorial del Cardo, 2010. 
Disponível em: <http://www.biblioteca.org.ar/libros/153556.pdf>. Acesso em: 19 de julho de 2016. 
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53% das ações) e Pearson (com 47% das ações)8. Em 2014, a Penguin Random House 

comprou o grupo Santillana9, que já havia comprado a Editorial Aguilar10. 

 As traduções das peças de Lorca utilizadas neste trabalho foram editadas pela 

Companhia José Aguilar, editora criada por José Aguilar, valenciano que se traslada à 

Madri aos dez anos de idade. Suas edições eram manuais e ele “realizou no Brasil seu 

sonho de publicar as Obras Completas dos maiores nomes da literatura brasileira e 

internacional”11. Atualmente, a editora pertence à Nova Fronteira e se chama Nova 

Aguilar. Em Madri, a Editorial Aguilar foi fundada pelo tradutor, editor e livreiro 

Manuel Aguilar Muñoz e hoje pertence ao grupo Santillana. Sobre as edições de Manuel, 

tio de José Aguilar, a livreira María José Blas Ruiz afirma: 
 

Por lo demás, y a la vista de la revolución que las artes del libro y su difusión 
están experimentando, los ejemplares supervivientes de Aguilar representan 
hoy uno de los testimonios más elocuentes de una forma de concebir la 
edición y distribución de textos tal como la hemos conocido, con pocas 
variaciones verdaderamente decisivas, desde la invención de la imprenta 
hasta la actualidad.12 

 

 Foi José Aguilar, segundo seu filho José Manuel Aguilar de Ben, o responsável 

por abrir quase todas as sucursais da Editorial Aguilar nos países hispano-americanos. 

Foi, também, o codiretor dos Atlas Aguilar e dos primeiros atlas civis em espanhol. 

Além disso, negociou difíceis contratos com os herdeiros de Blasco Ibáñez e de García 

Lorca. Sobre a estrutura de trabalho da editora espanhola, José Manuel Aguilar conta 

através do blog de María José: 

 

Tras la guerra mi padre se reincorporó a la Editorial Aguilar, y pronto 
se convirtió en la mano derecha de su tío Manuel. Durante 25 años 
trabajaron juntos. Mi tío Manolo (así le llamaba yo) era el creador, el 
impulsor, el genial editor. Mi padre era el constante, el que cerraba 
contratos iniciados por el tío, el que ejecutaba sus iniciativas, junto 

                                                             
8  PENGUIN RANDOM HOUSE GRUPO EDITORIAL. Sobre nosotros. Disponível em: 
<http://penguinrandomhousegrupoeditorial.com/sobre-nosotros/>. Acesso em: 08 de julho de 2016. 
9  PENGUIN RANDOM HOUSE. Penguin Random House: Company history. Disponível em: 
<http://global.penguinrandomhouse.com/company-history/>. Acesso em: 08 de julho de 2016. 
10 REAL BIBLIOTECA. Aguilar. Historia de una editorial y de sus colecciones literarias en papel de 
biblia, 1923-1986/María Jesús Blas de Ruiz. Disponível em: 
<http://avisos.realbiblioteca.es/?p=article&aviso=77&art=1092>. Acesso em: 07 de julho de 2016. 
11 NOVA AGUILAR. Quem Somos. Disponível em: <http://novaaguilar.com.br/?page_id=99/>. Acesso 
em: 07 de julho de 2016. 
12 REAL BIBLIOTECA. Aguilar. Historia de una editorial y de sus colecciones literarias en papel de 
biblia, 1923-1986/María Jesús Blas de Ruiz. Disponível em: 
<http://avisos.realbiblioteca.es/?p=article&aviso=77&art=1092>. Acesso em: 07 de julho de 2016. 
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con la tía Rebecca. Los tres y luego el tío Carlos Aguilar formaban el 
cuarteto familiar de la editorial, hasta la posterior llegada de los demás 
sobrinos.13 

 

 Após tantas viagens à América, José Aguilar decide, seguindo o mesmo modelo 

das coleções em papel bíblia da editora espanhola, abrir uma sucursal no Brasil e cobrir 

escritores lusófonos, além de traduzir escritores universais. Devido à idade avançada de 

Manuel, José vem sozinho ao Brasil e cria o próprio selo editorial. Apesar do prestígio 

que possuía, afirma José Manuel Aguilar, a editora sobrevivia com dificuldades, já que 

no Brasil se lia pouco, a inflação era galopante e as edições onerosas e com pouca 

contribuição da Academia Brasileira de Letras. Seu pai não quis associar-se ao O Globo, 

porém, anos mais tarde, a editora foi vendida ao político Carlos Lacerda, passando-se a 

chamar Nova Aguilar. 

 Parece estar clara a importância literária e histórica de García Lorca, um grande 

expoente da literatura espanhola e, quiçá, da universal. Salta aos olhos a importância 

que seu passado em terras andaluzas representa em sua obra e como esse contexto 

sociocultural pode interferir na escolha pronominal do autor. Ademais, são vastos os 

dados referentes a sua vida e ao período histórico em que viveu, e . Considerando-se a 

posição em que se encontra a editorial Penguin Random House no mercado atual e o 

valor histórico da Editorial Aguilar 14 , pode-se considerar boas opções as edições 

adotadas, tendo em vista, sobretudo, as questões da autoria e da autenticidade das 

amostras. 

 Em relação às traduções, um fator importante que deve ter um tradutor de obras 

literárias é a competência literária. Cecília Benevides de Carvalho Meireles, uma das 

tradutoras das obras de Lorca, nasceu em 1901, na cidade do Rio de Janeiro, no bairro 

Rio Comprido. Seu pai, Carlos Alberto de Carvalho Meireles, funcionário do Banco do 

Brasil e filho de pai português, morreu antes de Cecília nascer, e sua mãe, a descendente 

de açorianos Mathilde Benevides Meireles, professora primária da rede pública do 

                                                             
13 AGUILAR SAMPER, José. Centenario de Juan Novella Domingo. Disponível em: 
<https://antiguaeditorialaguilar.wordpress.com/tag/jose-aguilar-samper/>. Acesso em: 07 de julho de 
2016. 
14 Como amostra da importância editorial de Aquilar, temos o livro Aguilar, historia de una editorial y 
de sus colecciones literarias en papel biblia, 1823-1986, escrito por María José Blas Ruiz, especialista 
em livros antigos e proprietária da Librería del Prado. (Informações retiradas do site da Biblioteca da 
Universidad Complutense. Disponível em <http://biblioteca.ucm.es/cee/aguilar-historia-de-una-editorial>. 
Acesso em: 24 de abril de 2017). 
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Distrito Federal, morreu quando Cecília tinha três anos de idade. Assim, a responsável 

por sua criação foi a avó materna, Jacintha García Benevides (LÔBO, 2010). 

 Segundo Lôbo (2010), autora de Cecília Meireles (Coleção Educadores MEC), o 

contato de Meireles com os livros que foram de sua mãe despertaram-lhe o interesse 

pela língua latina e italiana, além do interesse pela música. Antes de tornar-se escritora, 

Cecília Meireles voltou-se ao magistério, na Escola Normal do Distrito Federal, ao 

mesmo tempo em que estudava canto e violino, no Conservatório de Música. 

Posteriormente, largou a música e trabalhou como professora primária. Em 1922, casou-

se com o pintor e desenhista português Fernando Correia Dias. Como tradutora, 

Meireles traduziu As mil e uma noites, com ilustração de seu marido, além de Rainer 

Maria Rilke, Virgínia Woolf, Kathryn Hulne, Taylor Caldwell, Rabindranath Tagore, 

Maeterlinck, Casona, J. Anouilh, Ibsen, Pushkin, Charles Dickens, Bernard Shaw e 

Bodas de Sangre e Yerma, de Federico García Lorca. 

 Alphonsus de Guimaraens Filho, o segundo tradutor das obras, nasce em 1918. 

Um dos quinze filhos do poeta simbolista Alphonsus de Guimaraens, Alphonsus Filho é, 

também, irmão do escritor João Alphonsus, sobrinho do poeta Archangelus. Natural de 

Mariana, Minas Gerais, como relata seu neto Domingos de Leers Guimaraens, na 

dissertação de mestrado Caminhos imaginativos: Do simbolismo ao modernismo e além, 

teve convívio com grandes nomes, havendo recebido, com apenas um ano de idade, a 

visita de Mário de Andrade. O sétimo capítulo da dissertação de Guimaraens (2009) 

recebeu o mesmo nome da biografia que Alphonsus Filho escreveu sobre seu pai: 

Alphonsus de Guimaraens no seu ambiente. No livro, o filho explica o parentesco entre 

as famílias Guimaraens e Guimarães, esclarecendo que o pai era sobrinho-neto de 

Bernardo de Guimarães. Quanto ao lado materno de Alphonsus Filho, Zenaide, sua mãe, 

nasceu em Conceição do Serro (atualmente, Conceição do Mato Dentro), filha de 

membros de famílias tradicionais do município 15 . Segundo Mafra (2009), em sua 

dissertação Alphonsus de Guimaraens Filho: um intelectual em tempos modernos, 

Alphonsus Filho viveu pouco tempo em sua terra natal. Estudou em Belo Horizonte, no 

Grupo Escolar Barão do Rio Branco, o curso primário. Graduado em Direito pela 

UFMG, reside em Belo Horizonte até 1955 e, em 56, passa a morar no Rio de Janeiro, 

                                                             
15 JORNAL Correio da Manhã, 1960. Completa 80 anos a viúva do poeta Alphonsus de Guimaraens. 
Disponível em: 
<http://memoria.bn.br/DocReader/Hotpage/HotpageBN.aspx?bib=089842_07&pagfis=1730&pesq=&url
=http://memoria.bn.br/docreader>. Acesso em: 20 de julho de 2016. 
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acompanhando a equipe de Juscelino Kubitschek. Posteriormente, se muda para Brasília. 

Além de Lorca, o poeta traduziu Rubén Darío, Borges, Neruda, Juan Ramón Jiménez, 

dentre outros hispânicos e escritores franceses e estadunidenses. 

 Considerando a minuciosa descrição acerca dos perfis de Lorca e dos tradutores 

de suas peças teatrais em análise, bem como as respectivas editoriais, comprova-se a 

preocupação com autoria, autenticidade das edições e validade histórica e social das 

peças para a análise da alternância tu/usted sustentada pela dinâmica das relações 

sociais. Passa-se à descrição das peças teatrais em análise. 

 

2.2.2 Descrição da amostra: as peças em análise 

 A análise da alternância tú/usted no espanhol está embasada em duas peças de 

Lorca: Bodas de Sangre (1933) e La casa de Bernarda Alba (1936).  

 A peça Bodas de sangre (1933) tem como ponto de partida um fato da vida real: 

En julio de 1928, hojeando el ABC en la Residencia de Estudiantes, llamaba 
el poeta, excitado, la atención de sus amigos sobre la noticia, fechada en 
Almería, que contaba el trágico desenlace que habían tenido en un cortijo de 
Níjar unas bodas campesinas. Es el germen de Bodas de sangre […] 
(GARCÍA LORCA, Federico. Teatro completo III. Edição e prólogo de 
Miguel García-Posada. Debolsillo. 2004, p. 10). 

 

 Nessa tragédia, a família do noivo é marcada por assassinatos cometidos pelos 

Félix, família a qual pertence Leonardo, ex-namorado da noiva. O único personagem 

que possui nome é Leonardo, os outros são chamados apenas pelo parentesco ou relação 

que possuem com Leonardo, com a noiva e com o noivo, que também não possuem 

nome. Além disso, nessa peça Lorca não informa a idade dos personagens. Dentre os 

personagens que estão relacionados a Leonardo, temos a mãe do noivo, que passa a vida 

relembrando e amargurando a morte de seu marido e do filho mais velho, e a vizinha, 

que lhe informa sobre como era a mãe da noiva com o marido e sobre o relacionamento 

que Leonardo teve com sua futura nora. No núcleo da casa de Leonardo, estão sua 

esposa, que é prima da noiva e está grávida do segundo filho, sua sogra e uma menina 

que trabalha na casa. Por último, na casa da noiva estão seu pai e a criada. Outros 

personagens são as moças e rapazes convidados para o casamento. Como personagens 

míticos, aparecem a morte fantasiada de mendiga, a lua e os lenhadores do terceiro ato, 

que já pareciam prever a morte do noivo e de Leonardo.  
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 A peça La casa de Bernarda Alba, cujo subtítulo é Drama de mujeres en los 

pueblos de España, foi escrita em 1936. Como bem indica Miguel García-Posada no 

Prólogo do livro Teatro completo IV16, “su materia prima fueron Frasquita Alba y sus 

hijas, que vivían pared por pared de una casa de familiares de Lorca, en Valderrubio” 

(p. 14). Ainda conforme García-Posada, Frasquita Alba foi casada duas vezes e mãe de 

seis filhas e dois filhos. Com o mesmo sobrenome que Frasquita, Bernarda (60 anos) 

apresenta outras semelhanças com a personagem da vida real. Mãe de cinco filhas, uma 

do primeiro casamento e quatro do segundo, e detentora de uma forte personalidade, 

todo o drama de Bernarda está relacionado à paixão de suas filhas por Pepe el Romano, 

personagem que faz alusão a Pepe el de la Romilla. Marido de Amelia, uma das filhas 

de Frasquita, Pepe el de la Romilla se casa com uma irmã mais nova de sua esposa após 

ela morrer ao realizar trabalho de parto. No drama lorquiano, Pepe el Romano não 

chega a se casar com sua prometida, Angustias (39 anos), mas se torna amante de Adela 

(20 anos), a filha mais nova de Bernarda Alba. Além da mais jovem e a mais velha, 

Martirio (24 anos), também filha de Bernarda, entra na disputa por Pepe. Considerada 

feia e corcunda, chega a discutir com Adela pouco antes de Bernarda atirar contra Pepe 

e a caçula suicidar-se por pensar que ele havia morrido. As outras irmãs de Angustias 

são Magdalena (30 anos) e Amelia (27 anos). María Josefa (80 anos) é mãe de Bernarda 

e representa a loucura. Além delas, outras mulheres presentes na obra são a mendiga, as 

mulheres de luto pela morte do segundo marido de Bernarda, Prudencia (50 anos), uma 

conhecida da família que aparece no último ato, e as criadas. A primeira delas (50 anos) 

não possui nome, e a segunda, Poncia (60 anos), possui mais voz na peça que a primeira 

criada. Poncia traz à obra os dois casamentos de Pepe el de la Romilla, ao aconselhar 

que Adela deixasse que sua irmã se casasse, pois ela não aguentaria o primeiro parto e 

Pepe el Romano se casaria com a mais jovem e bela. 

 Uma vez descritas as peças em análise, seguimos com a exposição da variável 

dependente e dos fatores extralinguísticos considerados na análise dos dados através do 

programa estatístico GOLDVARB-X. 

                                                             
16  GARCÍA LORCA, Federico. Teatro completo IV. Edição e prólogo de Miguel García-Posada. 
Debolsillo. 2004. p. 9-18. 
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2.2.3 A alternância entre as formas pronominais de referência à 2SG tú e usted: a 

variável dependente e os grupos de fatores extralinguísticos 

 Considerando a exposição dos princípios teórico-metodológicos da 

sociolinguística histórica aplicados às peças teatrais de Lorca e a descrição das amostras 

das peças novecentistas, passa-se à exposição dos parâmetros que conduziram a 

categorização das estratégias pronominais tú e usted. Ao programa estatístico 

GOLDVARB-X foram submetidos os dados de tais formas pronominais para a 

descrição das relações sociais que as embasavam nas peças oitocentistas de Lorca em 

análise, assumindo-se um total de quatro grupos de fatores. Vamos a eles. 

 Como variável dependente, foram estabelecidas as formas pronominais de 2SG tú 

e usted em função nominativa. Em (a) e (b), expõem-se os usos de tais formas 

pronominais nas amostras novecentistas de Lorca. 

(a) MADRE - “[...]  No sé cómo te atreves a llevar una navaja en tu cuerpo, ni cómo yo dejo a la serpiente 

dentro del arcón.” (Mãe dirigindo-se ao noivo. Bodas de sangre, 1933, p. 25).  

(b) NOVIA - “¿Se queda usted aquí esta noche?” [...] NOVIA - “¡Debía usted quedarse!” (Noiva 

dirigindo-se à mãe. Bodas de sangre, 1933, p. 57).  

 As formas tú e usted foram controladas no que se refere ao tipo de relação social 

travada entre os personagens. O objetivo deste grupo de fatores é controlar a 

interferência das relações simétricas solidárias, simétricas não-solidárias e das 

assimétricas no uso variável das formas tú e usted. Dentre as relações simétricas 

(igualitárias), há as simétricas solidárias, travadas entre casais, relações entre irmãos e 

cunhados, relações entre amigos, e as não-solidárias, expressas entre conhecidos, não-

amigos, sem nenhum vínculo familiar, além das relações entre sogro(a) e genro/nora, cf. 

discutido por Machado (2011, p. 157 e 168). No âmbito das relações assimétricas, 

controlaram-se as relações de superior para inferior e de inferior para superior também 

à luz da Teoria do Poder e da Solidariedade reinterpretada para análise de dados 

linguísticos do português e do espanhol, cf. Lopes (2002), Machado (2011), Lopes e 

Rumeu (2015). De (c) a (f), estão ilustradas as formas pronominais de 2SG (tú/usted) 

nas relações simétricas solidárias, simétricas não-solidárias, assimétricas descendentes 

e assimétricas ascendentes, respectivamente. 
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(c) PONCIA - “Yo no puedo hacer nada. Quise atajar las cosas, pero ya me asustan demasiado. ¿Tú ves 

este silencio? Pues hay una tormenta en cada cuarto [...]” (A criada Poncia em diálogo com outra 

CRIADA. La casa de Bernarda Alba, 1936, p.131.)  

(d) VECINA - “No te opongas a la felicidad de tu hijo. No le digas nada. Tú estas vieja. Yo también. A ti 

y a mí nos toca callar.” (Vizinha em diálogo com a Mãe. Bodas de Sangre, 1933, p. 30) 

(e) BERNARDA - “Los tengo porque puedo tenerlos. Y tú no los tienes porque sabes muy bien cuál es tu 

origem.” (Bernarda em diálogo com a criada Poncia, La casa de Bernarda Alba, 1936, p.120.) 

(f) NOVIO - “Yo siempre haré lo que usted mande” (Noivo dirigindo-se à Mãe. Bodas de Sangre, 1933, p. 

62). 

 Considerando que as relações humanas refletem a dinâmica social em que estão 

inseridas, prevemos que seja possível interpretar através do controle da produtividade 

das formas tú e usted se as relações sociais entre os personagens das peças de Lorca 

estavam mais orientados para a dinâmica do Poder ou da Solidariedade. A hipótese é a 

de que a produtividade de usted esteja circunscrita às relações travadas entre membros 

do mesmo grupo social (popular e não-popular) também nas peças novecentistas de 

Lorca, como observado por Lopes (2002, p. 186) nos entremeses17 setecentistas do 

espanhol. 

 Os dados de tú e usted também foram correlacionados às dinâmicas interacionais 

entre os personagens que dialogaram nas peças novecentistas em análise. Levantaram-se 

as seguintes interações travadas entre os personagens no exercício dos seguintes papeis 

sociais: pai-filho; mãe-filho; filho-mãe; irmã-irmã;  neto-avô; avô-neto; marido-mulher; 

mulher-marido; sogro(a)-genro ou nora; genro ou nora-sogro(a); vizinhos-conhecidos; 

namorados-noivos; criada-mendiga; criada-patrão; patrão-criada; mãe do noivo-pai 

da noiva; morte como mendiga-noivo; noivo-morte como mendiga; pai da noiva-mãe 

do noivo; menina ou rapariga-morte como mendiga; morte como mendiga-menina ou 

rapariga; ex-namorados; criadas. Utiliza-se desse grupo de fatores para a análise dos 

papeis sociais assumidos pelos personagens na dinâmica das relações sociais simétricas 

e assimétricas conjugados às escolhas pronominais. 

                                                             
17 Segundo Lopes (2002, p. 178), os estremezes (peças teatrais de diversos autores produzidas entre os 
séculos XVI e XIX) se constituem como “composição teatral de caráter burlesco ou jocoso que era 
representada entre os atos de urna comedia ou tragedia para entreter e recrear os que a assistiam, enquanto 
se esperava o reinicio da peça principalˮ. 
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SÍNTESE DO CAPÍTULO 

 A fim de obter um corpus fidedigno quanto à autoria, à autenticidade e à validade 

histórica e social, atentamo-nos aos perfis sociais de García Lorca e seus tradutores, 

Cecília Meireles (tradutora de Bodas de sangre) e Alphonsus de Guimaraens Filho 

(tradutor de La casa de Bernarda Alba), bem como ao perfil das editoras responsáveis 

pelas publicações das obras, primando por demonstrar a legitimidade da redação 

(autoria). Soma-se à questão da autoria a importância da indústria editorial no processo 

de negociação de uma tradução, o que pode justificar as escolhas pelas editoras. A 

Editorial Aguilar, atualmente Nova Aguilar, uma editorial de relevante valor histórico, 

e a editorial Penguin Random House são as responsáveis, respectivamente, pelas 

edições em português e em espanhol das peças teatrais. 

 Importante também é a definição de tradução, um conhecimento operativo, e de 

Tradutologia, uma disciplina científica e multidisciplinar, que se vale em suas análises 

de disciplinas como a História e a Sociologia. Destacamos para nosso estudo os 

conceitos de competência literária, negociação e fidelidade, que serão posteriormente 

retomados na análise das traduções das peças de Lorca. 

 Por fim, discorremos brevemente sobre a Teoria do Poder e da Solidariedade, de 

Brown e Gilman (1960), relacionando as relações sociais que podem gerar situações de 

poder (relações assimétricas) e de solidariedade (relações simétricas) às escolhas 

pronominais de 2SG em função nominativa (tú/usted).  

 Uma vez expostas as orientações teórico-metodológicas desta monografia, passa-

se à descrição dos níveis de produtividade das formas pronominais tú e usted 

correlacionadas às relações sociais que as sedimentaram nos contextos das peças 

novecentistas de Lorca. 
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CAPÍTULO 3. AS FORMAS PRONOMINAIS TÚ E USTED EM DUAS PEÇAS 

TEATRAIS DE LORCA 

 As formas tú e usted em função nominativa foram levantadas nas duas peças 

novecentistas de Lorca, ainda que com um baixíssimo número de alternância, tendo em 

vista o uso quase categórico do tú. Na tabela 01, as frequências gerais permitem a 

avaliação do uso de cada uma das formas pronominais de 2SG em relação às respectivas 

peças. 

PRONOMES DE 2SG PEÇAS TEATRAIS 
DE GARCÍA LORCA TÚ USTED 

Bodas de Sangre (1933) 150/162 (93%) 12/162 (07%) 
189/199 (95%) 10/199 (05%) 
339/361 (94%) 22/361 (06%) 

La casa de Bernarda Alba (1936) 

361/361 (100%) 
Tabela 01: As formas tú e usted nas peças novecentistas Bodas de Sangre e La casa de Bernarda Alba. 

 De um modo geral, observa-se que a forma tú prevaleceu nas duas peças 

novecentistas analisadas, tendo em vista as trezentas e sessenta e uma ocorrências de 

pronomes de 2SG18. Considerando os altos níveis de uso do pronome tú (95% e 93%), 

questionamo-nos sobre as estruturas sociais que consubstanciaram tal preferência pelo 

tú nos dois textos teatrais em análise. É possível que a descrição dos tipos de relações 

sociais implementadas em tais peças permita evidenciar em quais contextos de 

interações sociais, entre quais personagens houve maior produtividade do tú e em quais 

contextos dialógicos se deram as poucas ocorrências de usted nas amostras de peças 

teatrais analisadas. 

                                                             
18 A última fala de Bernarda Alba não entrou na contagem dos dados, visto que não ficou claro a qual 
filha se referia (Bernarda: [...] (A otra hija.) ¡A callar he dicho! (A otra hija.) ¡Las lágrimas cuando estés 
sola! [...]”, p. 139). Igualmente não foram considerados os dados de formas pronominais de 2SG nas 
canções de Bodas de Sangre, já que não foi possível identificar com certeza o tipo de relação entre quem 
enuncia e o tú: 
VOZES:  ¡Al salir de tu casa 
  para la iglesia 
  Acuérdate que sales 
  como una estrella! 
SOGRA:  Duérmete, rosal, 
  que el caballo se pone a llorar. 
  Las patas heridas, 
  las crines heladas 
  dentro de los ojos 
  un puñal de plata. [...] 
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3.1 As formas tú e usted distribuídas pelas relações sociais implementadas em 

Bodas de Sangre (1933) e La casa de Bernarda Alba (1936) 

 As formas tú e usted em Bodas de Sangre (1933) e em La casa de Bernarda Alba 

(1936) correlacionadas aos tipos de relações sociais (simétricas e assimétricas) 

evidenciam a natureza das interações dialógicas nos âmbitos da simetria e assimetria, cf. 

as distribuições quantitativas a seguir expostas nas tabelas 02 e 03. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Tabela 02: Distribuição das formas tú e usted correlacionadas às relações sociais simétricas e assimétricas 
em La casa de Bodas de Sangre (1933). 
 

 Em Bodas de Sangre (1933), observamos a prevalência do tú em 93% dos dados 

(150/162 oco). No campo da simetria social, as relações simétricas não-solidárias 

mostraram-se, em 60% dos dados (64/106 oco), como um contexto fomentador do tú. 

Em contraposição, temos os demais 40% dos dados (42/106 oco) nos quais o tú se 

deixou evidenciar nas relações solidárias. De (01) a (04) apresentamos evidências de 

tais relações simétricas não-solidárias e solidárias, respectivamente, através das díades 

mãe-vizinha (simetria não-solidária) e noivo-noiva (simetria solidária). 
 

(01) MADRE - “¿Cómo te acuerdas tú?” (Mãe em diálogo com a vizinha. Bodas de sangre, 1933, p. 29) 

 

(02) VECINA - “¡Me haces unas preguntas!” (Vizinha em diálogo com a Mãe. Bodas de sangre, 1933, p. 

29) 

 

(03) NOVIO - “¿Qué tienes? ¡Estás como asustada!” (Noivo em dialógo com a Noiva. Bodas de sangre, 

1933, p. 60.) 

PRONOMES DE 2SG RELAÇÕES SOCIAIS 
(Bodas de Sangre, 1933) TÚ USTED 

SIMÉTRICA SOLIDÁRIA 42/106 (40%)  - 

SI
M

ET
R

IA
 

SO
C

IA
L SIMÉTRICA NÃO-SOLIDÁRIA 64/106 (60%) 

106/150 

(71%) 

- 

ASSIMÉTRICA ASCENDENTE 16/44 (36%) 12/12 (100%) 

A
SS

IM
ET

R
IA

 
SO

C
IA

L 28/44 (64%) 

44/150 

(29%) 

- 

12/12 

(100%) 

 

ASSIMÉTRICA DESCENDENTE 

150/162 
(93%) 

12/162 
(07%) 
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(04) NOVIO - “¿Tienes prisa?” [...] NOVIA - “Y no ver más que tus ojos. Y que me abrazaras tan fuerte 

que aunque me llamara mi madre, que está muerta, no me pudiera despegar de ti” (Noivo em diálogo com  

a Noiva. Bodas de sangre, 1933, p. 52.) 

 

 No que se refere à assimetria social, constatamos que o tú predominou nas 

relações de superior para inferior (assimetria descendente) em 64% dos dados (28/44 

oco), ao passo que tão somente em dezesseis dados o tú se evidenciou em contexto de 

assimetria ascendente (relações sociais de inferior para superior). Em (05) e (06), 

ilustram-se ocorrências de tú em contextos de assimetrias descendente e ascendente, nas 

relações entre mãe-noivo e criada-noiva, respectivamente. 

 
(05) MADRE - “[...] No sé cómo te atreves a llevar una navaja en tu cuerpo, [...]” (Mãe em diálogo com o 

Noivo. Bodas de sangre, 1933, p. 25.) 

 

(06) CRIADA - “¿Sentiste anoche un caballo?” (Criada em diálogo com a Noiva. Bodas de sangre, 1933, 

p. 41.) 
 

 Por outro lado, os baixos números de ocorrências da forma usted se concentraram 

especificamente nos âmbitos da assimetria ascendente (12 oco). Seguem de (07) a (16) 

as evidências de usted na díade assimétrica ascendente noivo-mãe. Em (17) e (18) temos 

diálogos entre nora e sogra (noiva-mãe) que, apesar de constituírem relações simétricas 

não-solidárias, cf. Machado (2011), foram consideradas como assimétricas ascendentes 

devido o contexto de distanciamento entre os personagens de Lorca. Talvez a diferença 

entre o esperado, quando tomamos por base Machado (2011) e o encontrado na peça em 

análise, ocorra devido às diferenças socioculturais entre o Brasil e a Espanha.  

 
(07) NOVIO: “¿Quiere algo?” (Novio em diálogo com a Mãe, Bodas de Sangre, 1933, p. 25). 

(08) NOVIO: “¿Es que quiere usted que los mate?” (Noivo em diálogo com a Mãe, Bodas de Sangre, 

1933, p. 26). 

(09) NOVIO: “Pero usted vendrá con nosotros.” (Noivo em diálogo com a Mãe, Bodas de Sangre, 1933, 

p. 27). 

(10) NOIVO: “Usted sabe que mi novia es buena.” (Noivo em diálogo com a Mãe, Bodas de Sangre, 

1933, p. 27). 
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(11) NOVIO: “¿Qué quiere usted?” (Noivo em diálogo com a Mãe, Bodas de Sangre, 1933, p. 27). 

(12) NOVIO: “Usted entiende más…” (Noivo em diálogo com a Mãe, Bodas de Sangre, 1933, p.27). 

(13) NOVIO: “Estoy seguro que usted querrá a mi novia.” (Noivo em diálogo com a Mãe, Bodas de 

Sangre, 1933, p. 28). 

(14) NOVIO: “¿Dónde anda usted?” (Noivo em diálogo com a Mãe, Bodas de Sangre, 1933, p. 61). 

(15) NOVIO: “¿Usted se va a ir?” (Noivo em diálogo com a Mãe, Bodas de Sangre, 1933, p. 61). 

(16) NOVIO: “Yo siempre haré lo que usted mande.” (Noivo em diálogo com a Mãe, Bodas de Sangre, 

1933, p. 62). 

(17) NOVIA: “¿Se queda usted aquí esta noche?” (Noiva em diálogo com a Mãe, Bodas de Sangre, 1933, 

p. 57). 

(18) NOVIA: “¡Debía usted quedarse!” (Noiva em diálogo com a Mãe, Bodas de Sangre, 1933, p. 57). 

 

  Passamos na sequência à correlação entre o tipo de relação social (simétrica 

solidária, simétrica não solidária, assimétrica ascendente e assimétrica descendente) e 

as díades dos personagens envolvidos na peça La casa de Bernarda Alba (1936). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabela 03: A distribuição das formas tú e usted correlacionadas às relações sociais simétricas e 
assimétricas em La casa de Bernarda Alba (1936). 
 

 Em La casa de Bernarda Alba (1936), constatamos que o tú se destacou com 

frequência de uso 95% (189/199 oco). De um modo geral, o tú perpassou pelas relações 

assimétricas e simétricas, alcançando, nas relações de assimetria social, maior 

PRONOMES DE 2SG RELAÇÕES SOCIAIS 
(La casa de Bernarda Alba, 1936) TÚ USTED 

SIMÉTRICA SOLIDÁRIA 70/77 (91%)  01/02 (50%) 

SI
M

ET
R

IA
 

SO
C

IA
L SIMÉTRICA NÃO-SOLIDÁRIA 07/77 (09%) 

77/189 

(41%) 

01/02 (50%) 

02/10 

(20%) 

ASSIMÉTRICA ASCENDENTE 41/112 (37%) 08/08 (100%) 

A
SS

IM
ET

R
IA

 
SO

C
IA

L 71/112 (63%) 

112/189 

(59%) 

- 

08/10 

(80%) 

 

ASSIMÉTRICA DESCENDENTE 

189/199 

(95%) 

10/199 

(05%) 
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produtividade (59%, 112/189 oco). No âmbito da assimetria social, observamos que o tú 

se destacou nas relações de superior para inferior (assimetria descendente), em 63% 

(71 oco), ainda que tenha também se mostrado frequente nas relações sociais de inferior 

para superior (assimetria ascendente), em 37% (41 oco). Em (19) e (20), ilustramos o tú 

não só em relações assimétricas de superior para inferior (assimetria descendente), mas 

também em contextos de assimetria marcados por relações de inferior para superior 

(assimetria ascendente), respectivamente. 

 
(19) BERNARDA - “Los tengo porque puedo tenerlos. Y tú no los tienes porque sabes muy bien cuál es 

tu origem.” (Bernarda em diálogo com a criada Poncia, La casa de Bernarda Alba, 1936, p.120.) 

 

(20) PONCIA - “¿Y tú crees que él querrá macharse?” (A criada Poncia em diálogo com a patroa 

Bernarda, La casa de Bernarda Alba, 1936, p. 119.) 
 

 Nas relações movidas pela simetria, constatamos a prevalência do tú nas 

simétricas solidárias (91%, 70 oco), restando ao tú os contextos de relações simétricas 

não-solidárias em tão somente 07 ocorrências (09% dos dados). De (21) a (23), 

observamos ocorrências de tú simétrico, mas não-solidário, em diálogos travados entre 

Bernarda e uma conhecida (Prudencia) e entre essa mesma conhecida e Angustias. 

 
(21) BERNARDA - “¿Quieres un poco de queso y miel?” (Bernarda em diálogo com uma conhecida 

Prudencia, La casa de Bernarda Alba, 1936, p.126). 

 

(22) PRUDENCIA - “¡Estarás contenta!” (Prudencia (uma conhecida) em diálogo com Angustias, La 

casa de Bernarda Alba, 1936, p.126.) 

 

(23) PRUDENCIA - “El último toque (A Angustias.) Ya vendré a que me enseñes la ropa.” (Prudencia 

(uma conhecida) em diálogo com Angustias, La casa de Bernarda Alba, 1936, p. 127.) 
 

 Na peça em análise, o uso do usted se restringiu a tão somente dez (10) 

ocorrências. Em oito delas, o usted se apresentou em contexto de assimetria ascendente 

(inferior para superior), como se observa de (24) a (31), ao passo que as demais duas 

ocorrências se dividiram entre as relações de simetria não-solidária e solidária, como se 

verifica em (32) e (33), respectivamente. 
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(24) ANGUSTIAS - “¿Qué manda usted?” (Angustias em diálogo com a sua mãe Bernarda, La casa de 

Bernarda Alba, 1936, p. 97). 

(25) ANGUSTIAS - “¿Es que ya no lo recuerda usted?” (Angustias em diálogo com a sua mãe Bernarda, 

La casa de Bernarda Alba, 1936, p. 104). 

(26) ANGUSTIAS - “Usted sabe que ella no me quiere.” (Angustias em diálogo com a sua mãe Bernarda, 

La casa de Bernarda Alba, 1936, p. 128). 

(27) CRIADA - “¿Manda usted algo, Bernarda?” (A criada em diálogo com a patroa Bernarda, La casa de 

Bernarda Alba, 1936, p. 131). 

(28) PONCIA - “¿A qué hora quiere que la llame?” (A criada Poncia em diálogo com a patroa Bernarda, 

La casa de Bernarda Alba, 1936, p. 131). 

(29) MARTIRIO - “Abuela ¿dónde va usted?” (Martirio em diálogo com a avó María Josefa, La casa de 

Bernarda Alba, 1936, p. 133). 

(30) MARTIRIO - “¿Cómo está aquí?” (Martirio em diálogo com a avó María Josefa, La casa de 

Bernarda Alba, 1936, p. 133). 

(31) MARTIRIO - “¿Dónde cogió esa oveja?” (Martirio em diálogo com a avô María Josefa, La casa de 

Bernarda Alba, 1936, 1936, p. 134). 

 

(32) ANGUSTIAS - “Cuando usted quiera.” (Angustias em diálogo com uma conhecida Prudencia, La 

casa de Bernarda Alba, 1936, p. 127). simétrica não-solidária  

 

(33) MAGDALENA - “Pues ¿no estaba dormida?” (Magdalena em diálogo [entre as irmãs Magdalena, 

Martirio e Adela] com Adela, La casa de Bernarda Alba, 1936, p. 110).  

 

 Em (24), (25) e (26), temos três situações distintas de conversas entre Bernarda e 

Angustias, a primogênita de Bernarda e filha de seu primeiro casamento. Em (27), 

temos uma fala da criada à Bernarda e, em (28), o único momento em que Poncia trata 

Bernarda por usted. Acrescente-se o fato de que antes de a criada entrar em cena, Poncia 

estava tuteando Bernarda (Poncia: “[...]Yo tapo más de lo que te figuras”, p. 131). Os 

dados de usted, em (29), (30) e (31), fazem parte de uma conversa entre Martirio e sua 

avó (María Josefa). 
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3.2 As formas tú e usted nas peças traduzidas para o português: Bodas de Sangue 

(1975) e em A casa de Bernarda Alba (1975) 

 Passamos para a análise comparativa entre o texto original em espanhol e as suas 

respectivas traduções para o português, atentando-nos inicialmente às traduções das 

referências à 2SG e, em seguida, a outros dados relevantes. Na tradução de La casa de 

Bernarda Alba feita por Alphonsus de Guimaraens Filho, o tradutor manteve-se fiel às 

opções pronominais feitas originalmente em espanhol por García Lorca, ao traduzi-las 

para o português, em praticamente todos os casos. Uma exceção é a cena em que a 

Criada diz a Bernarda que María Josefa (mãe de Bernarda) queria pedir água e carne. 

Em espanhol, a Criada trata Bernarda por tú, ao passo que, em português, tal referência 

ocorreu com a forma a senhora, como se observa em (32). Ainda que a senhora tenha 

substituído o solidário tú nesse contexto específico, o mais comum na peça em 

português é o uso de a senhora como uma estratégia de tradução do pronome usted, 

como se observa de (33) e (36). 

(32) ES: CRIADA: “[...] quería llamarte para que le dieras agua de fregar siquiera para beber y carne de 

perro, que es lo que ella dice que le das.” (Criada em diálogo com Bernarda, La casa de Bernarda Alba, 

1936, p. 96). 

PT: CRIADA: “[...] queria chamar a senhora para que lhe desse ao menos água para beber e carne de 

cachorro. É o que ela diz que a senhora lhe dá.” (Criada em diálogo com Bernarda, A casa de Bernarda 

Alba, 1975,  p. 112). 

(33) ES: ANGUSTIAS: “¿Qué manda usted?” (Angustias em diálogo com Bernarda, La casa de 

Bernarda Alba, 1936, p. 97).  

PT: ANGUSTIAS: “Que é que a senhora manda?” (Angustias em diálogo com Bernarda, A casa de 

Bernarda Alba, 1975, p. 112).  

(34) ES: ANGUSTIAS: “Cuando usted quiera.” (Angustias em diálogo com Prudencia, La casa de 

Bernarda Alba, 1936, p. 127).  

PT: ANGUSTIAS: “Quando a senhora quiser.” (Angustias em diálogo com Prudencia, A casa de 

Bernarda Alba, 1975, p. 139).  

(35) ES: ANGUSTIAS: “Usted sabe que ella no me quiere.” (Angustias em diálogo com Bernarda, La 

casa de Bernarda Alba, 1936, p. 128).  

PT: ANGUSTIAS: “A senhora sabe que ela não me suporta.” (Angustias em diálogo com Bernarda, A 

casa de Bernarda Alba, 1975, p. 139).  
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(36) ES: MARTIRIO: “Abuela, ¿dónde va usted?” (Martirio em diálogo com María Josefa, La casa de 

Bernarda Alba, 1936, p. 133).  

PT: MARTIRIO: “Aonde a senhora vai, vovó?” (Martirio em diálogo com María Josefa, A casa de 

Bernarda Alba, 1975, p. 144).  

 Em (37), observamos a única ocorrência em que Poncia trata Bernarda por usted 

dado que, por sua vez, foi traduzido para o português por tu, não mantendo a equidade 

entre as duas línguas. O diálogo ocorre em presença da outra criada de Bernarda, sendo 

talvez essa a motivação de Poncia tratar sua patroa por usted, em detrimento do 

solidário tú. 

 (37) ES: PONCIA: “¿A qué hora quiere que la llame?” (Poncia em diálogo com Bernarda, La casa de 

Bernarda Alba, 1936, p. 131).  

PT: PONCIA: “A que horas queres que te chame?” (Poncia em diálogo com Bernarda, A casa de 

Bernarda Alba, 1975, p. 142).  

 
 Já na cena em que Martirio conversa com a avó, como observamos de (38) a (40), 

o tradutor acrescenta a palavra vovó, de maneira a tornar a relação entre María Josefa e 

sua neta mais familiar do que o é na obra em espanhol. Apesar de aparentemente ser 

esse um caso de traição, podemos considerá-lo como fidelidade, se levarmos em conta 

que o acréscimo do vocábulo em questão (vovó) aproxima o texto à cultura de chegada, 

ou seja, à cultura brasileira. 

(38) ES: MARTIRIO: “¿dónde va usted?” (Martirio em diálogo com María Josefa, La casa de Bernarda 

Alba, 1936, p. 133).  

PT: MARTIRIO: “Aonde a senhora vai, vovó?” (Martirio em diálogo com María Josefa, A casa de 

Bernarda Alba, 1975, p. 144).  

 

(39) ES: MARTIRIO: “No dé voces”. (Martirio em diálogo com María Josefa, La casa de Bernarda Alba, 

1936, p. 134).  

PT: MARTIRIO: “Não grite, vovó!” (Martirio em diálogo com María Josefa, A casa de Bernarda Alba, 

1975,p. 145).  

 

(40) ES: MARTIRIO: “Calle, calle.” (Martirio em diálogo com María Josefa, La casa de Bernarda Alba, 

1936, p. 134).  

PT: MARTIRIO: “Cale-se, vovó, cale-se!” (Martirio em diálogo com María Josefa, A casa de Bernarda 

Alba, 1975, p. 145).  
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 Na tradução proposta por Alphonsus de Guimaraens Filho, observamos ainda, em 

(41), a tradução do que seria “tua mãe é forte” como “sua mão (a mão da mãe) é forte”.  

(41) ES: CRIADA: “[...] A pesar de sus ochenta años, tu madre es fuerte como un roble. (Criada em 

diálogo com Bernarda, La casa de Bernarda Alba, 1936, p. 96).  

PT: CRIADA: “[...] Apesar dos seus oitenta anos, sua mão é forte como um carvalho. (Criada em diálogo 

com Bernarda, A casa de Bernarda Alba, 1975, p. 111).  

 

Em (42) e (43), o tradutor escolhe passar à 2SG contextos de referência à 2PL, 

sendo a motivação provavelmente não relacionada às diferenças culturais, senão 

simplesmente uma escolha do tradutor, dado que em (42) a mujer 2 se dirige 

diretamente a Bernarda, e não a Bernarda e suas filhas, e em (43) Bernarda se dirige 

apenas à criada. Por outro lado, verificamos, em (44), o oposto, ou seja, o contexto é de 

2SG, mas na tradução para o português a preferência é pela 2PL no contexto através do 

qual a personagem Bernarda não esclarece a quem está orientada tal ordem. Além disso, 

em (44), temos a tradução do verbo traer (trazer) por buscar, provavelmente em uma 

tentativa de aproximar o texto à linguagem mais corriqueira no Brasil. 

 (42) ES: MUJER2: “¿Habéis empezado los trabajos en la era? (Mujer 2 em diálogo com Bernarda, La 

casa de Bernarda Alba, 1936, p. 93).  

PT: MUJER2: “Já iniciaste os trabalhos na eira? (Mujer 2 em diálogo com Bernarda, A casa de Bernarda 

Alba, 1975, p. 108).  

(43) ES: BERNARDA: “¿Por qué la habéis dejado entrar? (Bernarda em diálogo com Criada, La casa de 

Bernarda Alba, 1936, p. 105).  

PT: BERNARDA: “Por que a deixaste vir? (Bernarda em diálogo com Criada, A casa de Bernarda Alba, 

1975, p. 119). ok 

(44) ES: BERNARDA: “[...] ¡Trae un martillo! (Bernarda, La casa de Bernarda Alba, 1936, p. 138).  

PT: BERNARDA: “[...] Busquem um martelo! (Bernarda, A casa de Bernarda Alba, 1975, p. 148).  

 

Por último, em (45) a forma verbal gustabas, em le gustabas, é interpretada como 

tu gostavas e não como ele gostava de ti, ou seja, em espanhol Amelia simplesmente 

constata e comenta que Enrique Humanes “andou atrás” de Martirio por gostar dela. Em 
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português, por outro lado, Amelia comenta que Henrique Humanes “andou atrás” de sua 

irmão Martirio e, em tom jocoso, termina sua fala afirmando que Martirio gostava de ser 

cortejada. 

(45) ES: AMELIA: “¡Eso no digas! Enrique Humanes estuvo detrás de ti y le gustabas. (Amelia em 

diálogo com Martirio, La casa de Bernarda Alba, 1936, p. 100).  

PT: AMELIA: “Não digas isso! Henrique Humanas andou atrás de ti. E bem que gostavas. (Amelia em 

diálogo com Martirio, A casa de Bernarda Alba, 1975, p. 115). 

 

Em Bodas de Sangre, traduzida por Cecília Meireles, apesar de a obra apresentar 

os pronomes em português de forma bastante fidedigna à versão original, chama-nos a 

atenção o dado da fala do noivo, que em espanhol trata sua mãe por usted e o tratamento 

utilizado em português é o tu, como se verifica de (46) a (48). O pronome solidário tu, 

usado em português, torna o diálogo entre filho e mãe mais próximo à realidade 

brasileira. 

(46) ES: NOVIO: “¿Quiere algo?” (Novio em diálogo com Madre, Bodas de Sangre, 1933, p. 25).  

PT: “Queres alguma coisa?” (Noivo em diálogo com Mãe, Bodas de Sangue, 1975, p. 73).  

(47) ES: NOVIO: “¿Es que quiere usted que los mate?” (Novio em diálogo com Madre, Bodas de Sangre, 

1933, p. 26). 

PT: “Queres que os mate?” (Noivo em diálogo com Mãe, Bodas de Sangue, 1975, p. 74). 

(48) ES: NOVIO: “Pero usted vendrá con nosotros.” (Novio em diálogo com Madre, Bodas de Sangre, 

1933, p. 27). 

PT: NOVIO: “Mas tu virás conosco.” (Novio em diálogo com Madre, Bodas de Sangue, 1975, p. 75). 

 

 O tratamento a senhora é utilizado também em Bodas de Sangue como estratégia 

de tradução do pronome espanhol usted, como se verifica em (49) e (50). 

(49) ES: MUCHACHA: “[...] Mire usted: una golondrina aquí [...]” (Muchacha em diálogo com Suegra, 

Bodas de Sangre, 1933, p. 34-35). 

PT: MUCHACHA: “[...] Veja a senhora: uma andorinha aqui [...]” (Muchacha em diálogo com Suegra, 

Bodas de Sangue, 1975, p. 82). 
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(50) ES: NOVIA: “¿Se queda usted aquí esta noche?” (Novia em diálogo com Madre, Bodas de Sangre, 

1933,p. 57). 

PT: NOIVA: “A senhora fica esta noite aqui?” (Novia em diálogo com Madre, Bodas de Sangue, 1975, p. 

101). 

 
 Encontramos o único caso de tú com valor genérico (Alarcos Llorach, 2000) em 

toda a obra e que se manteve em português, cf. ilustramos em (51). 

(51) ES: PADRE: “[…] Porque no es buena tierra; pero con brazos se la hace buena, y como no pasa 

gente no te roban los frutos y puedes dormir tranquilo.” (Padre em diálogo com Mãe, Bodas de Sangre, 

1933, p. 38). 

PT: PADRE: “[...] Porque não é boa terra, mas, com braços, pode ficar boa; e como não passa gente, não 

te roubam os frutos, e podes dormir tranquilo.” (Padre em diálogo com Mãe, Bodas de Sangue, 1975, p. 

85). 

 
 Em (52), Leonardo trata sua mulher por você, ao passo que, em espanhol, o 

tratamento é o tú. Apesar de casados, o distanciamento entre os personagens é visível 

não apenas no momento em que Leonardo foge com a noiva, sua ex-namorada e prima 

de sua esposa, mas em toda a obra, sendo evidenciado pela forma não carinhosa e até 

agressiva do marido com a esposa. Dessa forma, a escolha pronominal da tradutora 

coincide com o contexto da peça, ainda que em espanhol tenha-se utilizado o solidário 

tú. 

(52) ES: LEONARDO: Déjame. (Leonardo em diálogo com Mujer, Bodas de Sangre, 1933, p. 35). 

PT: LEONARDO: “Deixe-me” (Padre em diálogo com Mulher, Bodas de Sangue, 1975, p. 83). 

 
 Por último, encontramos um caso de leísmo19, que Cecília Meireles traduziu para 

o português como o clítico “o” (tradicional clítico de acusativo de 3SG) em contexto de 

acusativo de 2SG. 

(53) ES: NOVIA: “¿Tú le viste?” (Novia em diálogo com Criada, Bodas de Sangre, 1933, p. 41). 

PT: NOIVA: “Viste-o?” (Novia em diálogo com Criada, Bodas de Sangue, 1975, p. 88). 

                                                             
19 Segundo a RAE, o leísmo consiste do uso de “le(s) en función de complemento directo, en lugar de lo 
(para el masculino singular o neutro), los (para el masculino plural) y la(s) (para el femenino)” (RAE, 
Leísmo. Diccionario panhispánico de dudas. Disponível em: 
<http://lema.rae.es/dpd/srv/search?id=DRC2Ny6YAD6yEoSWaX>. Acesso em: 26 de jul. de 2017. 
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SÍNTESE DO CAPÍTULO 

 Observamos o predomínio da forma tú nas duas peças de Lorca, Bodas de Sangre 

(1933) e La casa de Bernarda Alba (1936), tanto em relações de simetria quanto em 

relações de assimetria. Ainda que tão somente dados de duas peças de um mesmo autor 

não possam ser representativos para toda uma comunidade de fala, encontramos que a 

prevalência de 93% do tú, em Bodas de Sangre, e 95%,, em La casa de Bernarda Alba, 

está de acordo com seu incremento, cf. indicado pela Nueva gramática de la lengua 

española (2010, p. 322).  

As traduções de Alphonsus de Guimaraens Filho e Cecília Meireles podem ser 

consideradas fieis em relação aos usos pronominais, sendo que os poucos casos de 

aparente infidelidade corresponderam, em sua maioria, à tentativa de traduzir a cultura 

de partida (espanhola) para a cultura de chegada (brasileira), demonstrando que os dois 

autores se guiaram mais por fatores pragmáticos que normativos ao escolherem os 

pronomes em língua portuguesa. Dessa maneira, confirmamos a importância da 

competência literária que deve ter um tradutor no processo de negociação, com 

conhecimentos que vão além dos gramaticais, abarcando questões culturais e de 

criatividade. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Considerando que o principal objetivo deste trabalho foi delinear os níveis de 

frequências de uso das formas tú e usted e as relações sociais que as embasam em dois 

textos teatrais novecentistas de Lorca, constata-se a altíssima produtividade do tú em 

Bodas de Sangre (1933) e La casa de Bernarda Alba (1936): 93% e 95%, 

respectivamente. 

 A pormenorização das frequências de uso das formas tú e usted correlacionadas às 

interações sociais que as sedimentaram em cada uma das duas peças novecentistas de 

Lorca (La casa de Bernarda Alba e Bodas de Sangre) evidenciou a prevalência do tú 

tanto no âmbito da simetria social, quanto na esfera da assimetria social. Essa 

constatação está alinhada ao que é descrito na Nueva gramática de la lengua española 

(2010, p. 322) em relação ao incremento do uso do solidário tú principalmente para o 

espanhol dos anos de 30 e 40 do século XX. Nesse sentido, a análise de tão somente 

duas peças justamente produzidas nos anos 30 do século XX já parece apontar, ainda 

que timidamente, para o que parece vigir no espanhol contemporâneo: o avanço do tú 

solidário. A forma usted teve o seu campo funcional bem mais restrito ao âmbito da 

assimetria social nas peças de Lorca, o que parece sinalizar a opção do autor por 

sedimentar a dinâmica da solidariedade, nos termos de Brown e Gilman (1960), nas 

relações humanas expostas nas duas peças analisadas. Assim sendo, observou-se que o 

usted não ficou circunscrito às interações entre membros de um mesmo grupo, cf. 

constatado por Lopes (2002, p. 186) para os entremeses setecentistas do espanhol, mas 

pareceu mesmo ter retomado a sua origem honorífica (vuestra merced) cujo uso se 

deixa refletir nas relações assimétricas, sobretudo, as de inferior para superior 

(assimetria ascendente). 

 Com base no cotejo entre as versões das peças teatrais de Lorca em espanhol e as 

suas respectivas traduções para o português feitas por Cecília Meireles e Alphonsus de 

Guimaraens Filho, constatamos um alto nível de fidedignidade dos tradutores em 

relação à opção de Lorca seja por tú, seja por usted. Considerando o fato de as traduções 

interlinguísticas dos textos literários se apresentarem com um fim em si mesmas, 

apresentaram-se, nesta análise, como traduções profissionais, nos termos de Hurtado 

Albir (2002, p. 52). Por outro lado, os raros dados de ausência de correspondência entre 

as formas pronominais tú/tu e usted/você pareceram se mostrar como evidências de 
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traduções guiadas por motivações pragmáticas respaldadas nos contextos sociais dos 

sistemas linguísticos do espanhol e do português, respectivamente. 
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ANEXOS 
BODAS DE SANGRE (1933) 

PERSONAGENS: Mãe (do noivo) 
Noiva 
Sogra (do Leonardo) 
Mulher do Leonardo 
Criada 
Vizinha 
Muchachas (Rapariga) 
Leonardo 
Noivo 
Pai da noiva 
Luna (lua) 
Morte (como mendiga) 
Lenhadores 
Mozos (Rapazes) 

PRIMEIRO ATO 
PÁG: PERSONAGEM > PERSONAGEM: DADO EM ESPANHOL. PÁG: PERSONAGEM > PERSONAGEM: DADO EM PORTUGUÊS. 
25: Novio > Madre: ¿Quiere algo? 73: Queres alguma coisa? 
25: Madre > Novio: No sé cómo te atreves 74: Não sei como te atreves 
26: Novio > Madre: ¿Es que quiere usted que los mate? 74: Queres que os mate? 
26: Madre > Novio: no me gusta que lleves navaja. 74: não gosto que leves navalha. 
26: Madre > Novio: no quisiera que salieras al campo. 74: não queria que saísses para o campo. 
26: Madre > Novio: Que me gustaría que fueras una mujer. 74: Gostaria que fosses mulher. 
26: Madre > Novio: No te irías al arroyo 74:Não irias agora ao arroio 
26: Madre > Novio: ¿Me ibas a meter debajo de los 
pámpanos? 

74: Irias meter-me embaixo dos pâmpanos? 

27: Madre > Novio: y siento que te vayas. 75: e sinto que te vás. 
27: Novio > Madre: Pero usted vendrá con nosotros. 75: Mas tu virás conosco. 
27: Madre > Novio: ¿Cuánto tiempo llevas en relaciones? 75: Há quanto tempo andas de namoro? 
27: Novio > Madre: Usted sabe que mi novia es buena. 75: Sabes que minha noiva é boa. 
27: Novio > Madre: ¿Qué quiere usted? 75: Que queres? 
27: Madre > Novio: ¡Que tienes razón! 75: Tens razão! 
27: Madre > Novio: ¿Cuándo quieres que la pida? 75: Quando queres que a peça? 
27: Madre > Novio: y tú le compras… 76: e tu lhe compras... 
27: Novio > Madre: Usted entiende más… 76: Tu entendes mais disso... 
27: Madre > Novio: Le compras unas medias caladas 76: ... lhe compras umas meias rendadas 
28: Madre > Novio: y a ver si me alegras con seis nietos, 76: e vamos ver se me alegras com seis netos, 
28: Novio > Madre: Estoy seguro que usted querrá a mi 
novia. 

76: Estou certo de que gostarás de minhas da minha noiva. 

28: Madre > Novio: ya estás muy grande 76: Já estás muito grande 
28: Madre > Novio: Se los da a tu mujer. 76: Dá-os em tua mulher. 
28: Madre > Novio: Que caves bien la parte del molinillo, 76: Cava bem ao lado do moinho, 
28: Madre > Novio: que la tienes descuidada. --- 
28: Vecina > Madre: ¿Cómo estás? 76: Como estás? 
28: Madre > Vecina: Ya ves. --- 
28: Vecina > Madre: Tú estás bien. 76: Tu estás bem. 
28: Madre > Vecina: ¿Lo crees? 76: Achas? 
28: Vecina > Madre: Y allí lo tienes. --- 
29: Madre > Vecina: ¿Tú conoces a la novia de mi hijo? 77: Conheces a noiva do meu filho? 
29: Vecina > Madre: Tú me preguntaste. 77: Tu me perguntaste. 
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29: Vecina > Madre: Tienes razón. 77: Tens razão. 
29: Madre > Vecina: ¿Cómo te acuerdas tú? 77: E como te lembras, 
29: Vecina > Madre: ¡Me haces unas preguntas! 77: Fazes cada pergunta! 
30: Vecina > Madre: ¿qué sacas con eso? 78: que lucras com isso? 
30: Madre > Vecina: tú lo comprendes. 78: Mas tu compreendes. 
30: Vecina > Madre: Tú estás vieja. 78: Tu estás velha. 
30: Madre > Vecina: ¿Has visto que día de calor? 78: Viste que dia de calor? 
33: Mujer > Leonardo: ¿Fuiste a casa del herrador? 80: Foste à casa do ferrador? 
33: Leonardo > mujer: ¿Querrás creer? --- 
33: Mujer > Leonardo: lo usas mucho? 80: por te servires muito dele? 
33: Leonardo > mujer: ¿Lo viste tú? 81: Viste-o? 
33: Mujer > Leonardo: ¿Quieres un refresco de limón? 81: Queres um refresco de limão? 
33: Mujer > Leonardo: ¡Cómo no viniste a comer! 81: Por que não vieste comer? 
34: Mujer > Leonardo: ¿Sabes que piden a mi prima? 81: Sabes que vão pedir minha prima? 
34: Suegra > Mujer: ¿No ves que 82: Não vês que 
34: Leonardo > Mujer: ¿Vas a llorar ahora? 82: Vais chorar, agora? 
35: Suegra > Leonardo: ¿Qué necesidad tienes 82: Que necessidade tens 
35: Mujer > Leonardo: Quiero que me mires 82: Quero que me olhes 
35: Mujer > Leonardo: y me lo digas. 82: e me digas 
35: Mujer > Leonardo: ¿Adónde vas 83: Aonde vais? 
35: Leonardo > Mujer: ¿Te puedes callar? 83: Queres 
37: Madre > Novio: ¿Traes el reloj? 84: Trouxeste o relógio? 
38: Padre > Madre: Tú eres más rica que yo. 85: És mais rica do que eu. 
38: Madre > Padre: Tú sabes 85: Tu sabes 
39: Madre > Novia: ¿Estás contenta? 86: Estás contente? 
39: Padre > Novia: No debes estar seria. 86: Não deves estar tão séria. 
39: Madre > Novia: ¿Tú sabes lo que es casarse 86: Tu sabes o que é casas, criatura? 
40: Madre > Novia: Aquí tienes unos regalos. 86: Aqui tens uns presentes. 
40: Novia > Novio: Cuando seas mi marido 87: Quando fores meu marido 
40: Novia > Novio: ya no lo tendrás. 87: Já não o sentirás 
41: Criada > Novia: si no tuvieras ganas 87: si não estivesses com vontade de casar. 
41: Criada > Novia: ¿Sientes dejar --- 
41: Criada > Novia: ¿Tienes motivos? 87: Tens motivo? 
41: Criada > Novia: Tienes más fuerza 88: Tens mais força 
41: Criada > Novia: ¿Sentiste anoche un caballo? 88: Não sentiste esta noite um cavalo? 
41: Novia > Criada: ¿Por qué lo sabes? 88: Como o sabes? 
41: Novia > Criada: ¿Tú le viste? (LEISMO) 88: Viste-o? 
SEGUNDO ATO 
43: Criada > Novia: Qué hermosa estás. 89. Como estás linda! 
43: Criada > Novia: que vas a abrazar a un hombre 89. tu que vais abraçar um homem, 
43: Criada > Novia: lo vas a besar, 89. que o vais beijar, 
43: Criada > Novia: vas a sentir su peso! 89. que vais sentir seu peso... 
43: Criada > Novia: cuando te despiertes 89. quando acordares 
43: Criada > Novia: lo sientas al lado 89. e o sentires 
43: Novia > Criada: ¿Te quieres callar? 89. Queres calar-te? 
44: Criada > Novia: ¿Qué castigo pides 90. Que castigo chamas? 
44: Criada > Novia: ¿Es que no te quieres casar? 90. Será que não te queres casar? 
44: Criada > Novia: Todavía te puedes arrepentir. 90. Ainda estás em tempo 
44: Criada > Novia: Tú quieres 90. Gostas 
45: Criada > Leonardo: ¿No te has encontrado a nadie? 91. Não encontraste ninguém? 
45: Criada > Leonardo: Vas a matar al animal 91. Acabas matando o animal 
46: Novia > Leonardo: ¿Por qué preguntas 92. Por que perguntas 
46: Novia > Leonardo: ¿Llevas intención? --- 
46: Leonardo > Novia: que me conoces, 92. que me conheces, 
46: Leonardo > Novia: sabes que no la llevo. 92. sabes que não a tenho. 
46: Novia > Leonardo: ¿A qué vienes? 92. Que vens fazer aqui? 
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46: Criada > Novia: Tú no tienes que hablar de lo pasado. 92. Tu não tens que falar do passado. 
46: Novia > Leonardo: me vengas a verme 92. me vens ver 
46: Novia > Leonardo: preguntes con intención 92. e perguntas com intenção 
47: Leonardo > Novia: Porque tú crees que el tiempo cura 93. Porque tu acreditas que o tempo cura 
51: Muchacha 3 > Novia: ¿Qué esencia te echaste en el 
pelo? 

96. Que essência puseste no cabelo? 

51: Novia > Novio: ¿Por qué te pusiste esos zapatos? 96. Por que puseste esses sapatos? 
52: Novio > Novia: ¿Tienes prisa? 97. Tens pressa? 
52: Novia > Novio: Y que me abrazaras tan fuerte 97. E que me abraces tão fortemente 
53: Mujer > Leonardo: ¿Por qué me miras así? 98. Por que me olhas assim? 
53: Mujer > Leonardo: Tienes una espina en cada ojo. 98. Tens um espinho em cada olho. 
55: Madre > Padre: ¿Tú me ves a mí? 100. Não me vês, a mim? 
55: Padre > Madre: Hoy no es día de que te acuerdes de 
esas cosas. 

100. Hoje não é dia para te lembrares dessas coisas. 

56: Madre > Padre: Tú no sabes lo que es eso. 100. Tu não saber o que é isso. 
56: Padre > Madre: Ahora tienes que esperar. 100. Agora tens que esperar. 
57: Madre > Novio: y ahora lo recoges tú. 101. e agora o recolhes tu. 
57: Madre > Novia: ¿Qué piensas? 101. Em que pensas? 
57: Madre > Novia: Ligera como paloma debes ser. 101. Leve como pomba deves ser. 
57: Novia > Madre: ¿Se queda usted aquí esta noche? 101. A senhora fica esta noite aqui? 
57: Novia > Madre: ¡Debía usted quedarse! 101. Devia ficar! 
58: Mujer > Novio: ¡Que seas feliz con mi prima! 102. Que sejas feliz com minha prima! 
58: Novio > Criada: ¿Y tú no bailas? 102. E tu, não danças? 
58: Criada > Novio: ¿vas a echar me requiebros, niño? 102. me vais dizer gracinhas, menino? 
59: Mozo 1 > Novio: ¡Tienes que beber con nosotros! 103. Tens de beber conosco! 
59: Mozo 2 > Novio: ¡Ya la tendrás en la madrugada! 103. De madrugada a terás. 
59: Muchacha 1 > Novia: ¿A quién diste el primer alfiler 103. A quem deste o primeiro alfinete? 
59: Muchacha 1 > Novia: A mí me lo diste aquí. 103. A mim o deste aqui. 
59: Muchacha 1 > Novia: ¿Te ha disgustado? 103. Estás desgostosa? 
60: Novio > Novia: ¿Te asustas de mí? 104. Tens medo de mim? 
60: Novio > Novia: ¿Qué tienes? 104. Que tens? 
60: Novio > Novia: ¡Estás como asustada! 104. Estás como assustada! 
61: Criada > Novio: Tú eres el único 105. Tu és o único 
61: Novio > Novia: ¡Lo que quieras! 105. Como quiseres. 
61: Novio > Madre: ¿Dónde anda usted? 105. Por onde tens andado? 
61: Madre > Novio: ¿Estás contento? 105. Estás contente? 
61: Novio > Madre: ¿Usted se va a ir? 105. Vais-te embora? 
61: Madre > Novio: y si la notas infatuada o arisca, 105. se te parecer preocupada ou arisca 
61: Madre > Novio: que sienta que tú eres el macho, 106. mas sinta que tu és o macho, 
62: Madre > Novio: Y como no lo tienes, 106. E como não o tens, 
62: Novio > Madre: Yo siempre haré lo que usted mande. 106. Sempre farei como mandares. 
62: Mozo 1 > Novio: Tú la vas a dirigir. 106. Tu vais dirigi-la. 
TERCEIRO ATO: 
65: Leñador 1 > Leñador 3: ¿Oyes algo? 108. Ouves alguma coisa? 
66: Leñador 3 > Leñador 2: ¿Crees que ellos lograrán 
romper el cerco? 

109. Achas que conseguirão romper o cerco? 

69: Luna > Mendiga: ¿Qué necesitas? 111. De que precisas? 
69: Mendiga > Luna: ¿Me has oído? 112. Ouviste-me? 
69: Mozo 1 > Novio: No los encontrarás. 112. Não os encontrarás. 
69: Novio > Mozo 1: ¿Te has enterado? 112. Compreendes? 
69: Novio > Mozo 1: Si me sigues, 112. Se me acompanhas, 
69: Novio > Mozo 1: ¿Ves este brazo? 112. Estás vendo este braço? 
70: Mozo 1 > Novio: ¿Has oído? 112. Ouviste? 
70: Novio > Mendiga: ¿Qué quieres? 112. Que queres? 
70: Novio > Mendiga: ¿Adónde te diriges? 112. Para onde vais? 
70: Novio > Mendiga: ¿De dónde vienes? 112. De onde vens? 
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70: Novio > Mendiga: ¿Viste un hombre y una mujer 112. Viste um homem e uma mulher 
70: Novio > Mendiga: ¿los viste? 113. viste-os? 
70: Mendiga > Novio: ¿No los oyes? 113. Não estás ouvindo? 
71: Mendiga > Novio: ¿Tú no conoces el camino? 113. Não conheces o caminho? 
71: Novia > Leonardo: Quiero que te vuelvas. 113. Quero saber que voltas. 
72: Novia > Leonardo: como puedas 114. como puderes 
72: Novia > Leonardo: Y si no quieres matarme 115. Se não me queres matar 
73: Leonardo > Novia: ¿No lo recuerdas? 116. Não te lembras? 
73: Novia > Leonardo: me arrastras y voy, 115. Porque me arrastas, e sigo 
73: Novia > Leonardo: y me dices que me vuelvas 115. e se me dizes que venha 
74: Novia > Leonardo: para guardar lo que sueñas 116. para guardar o que sonhas. 
74: Novia > Leonardo: ¿Adónde me llevas? 116. E aonde me levas? 

75: Leonardo > Novia: Pero voy donde tú vas. 116. Mas vou por onde tu vais. 
75: Novia > Leonardo: ¿Oyes? 116. Ouviste? 
75: Leonardo > Novia: ¡Cómo quieras! 117. Como queiras. 
79: Niña > Mendiga: Porque tú gimes 120. Porque tu gemes! 
79: Mendiga > Niña: ¿quieres uno? 120. Queres um! 
80: Muchacha 1 > Mendiga: ¿Vienes por el camino del 
arroyo? 

120. Vieste pelo caminho do arroio? 

81: Madre > Vecina: ¿Te quieres callar? 121. Queres calar-te? 
82: Vecina > Novia: ¿Dónde vas? 122. Aonde vais? 
82: Vecina > Madre: ¿No la reconoces? 122. Não a reconheces? 
82: Madre > Vecina: ¿La ves?  122. Vês? 
82: Novia > Madre: Tú también te hubieras ido. 122. Tu também terias ido. 
83: Novia > Madre: Te costará menos trabajo 123. menos trabalho te dará 
 

LA CASA DE BERNARDA ALBA (1936) 
PERSONAGENS: Bernarda 

María Josefa (mãe de Bernarda) 
Angustias, Magdalena, Amelia, 
Martirio e Adela (filhas de 
Bernarda) 
Criada 
Poncia (criada) 
Prudencia 
Mendiga 
Mulheres de luto, mulher 1, 2, 3 e 4 
Garota 

PÁG: PERSONAGEM > PERSONAGEM: DADO EM ESPANHOL. PÁG: PERSONAGEM > PERSONAGEM: DADO EM PORTUGUÊS. 
PRIMEIRO ATO  
89 Criada>Poncia: ¿Por qué no me das para mi niña, 
Poncia? 

106 Por que não me dás algum para mina filha, Poncia? 

89 Poncia> criada: Pero debes poner también 106 Deves pôr também 
90 Poncia> criada: te mueres 106 e ver como te morres 
91 Criada >Poncia: Te vas a hacer el gaznate polvo 107 Ainda rebentas a garganta 
92 Mendiga> criada: tú tienes 108 Tu tens 
92 Criada>AntonioMaría: ¡que lo mismo estarás tú que 
estaréyo 

108 Como estás agora, estarei eu um dia! 

92 Criada>Antonio María: Ya no volverás a levantar me 
las en aguas 

108 Já não voltarás a me levantar as saias 

92 Criada>Antonio María: ya no verás 108 já não verás 
92 Criada>Antonio María: ni comerás 108 nem comerás 
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92 Criada >Antonio María: ¿Y he de vivir yo después de 
haberte marchado? 

108 E hei de viver depois de teres partido? 

92 Bernarda > criada: Debías haber procurado 108 Devias ter procurado 
93 Bernarda > Magdalena: Si quieres llorar 108 Se queres chorar 
93 Bernarda > Magdalena: te metes debajo de la cama 108 vai para debaixo da cama 
93 Bernarda > Magdalena: ¿Me has oído? 108 Ouviste? 
95 Mujer 4 > Bernarda: El mismo lujo de tu casamiento lo 
sigas disfrutando 

110 Que sigas desfrutando o mesmo trigo de teu casamento 

95 Poncia> Bernarda: No tendrás que ja ninguna. 110 Não te podes queixar. 
96 Adela> Magdalena: Si no quieres bordar 111 Se não queres  
71. 96 Bernarda > Magdalena: Ya no puedes ir con el 
cuento a tu padre 

111 Já não me podes intrigar com teu pai 

96 Criada > Bernarda: para que le dieras 112 lhe desse 
96 Criada > Bernarda: que eslo que ella dice que le das 112 É o que ela diz que a senhora lhe dá 
97 Bernarda >Adela: a qué fuiste 112 que é que foste 
97 Angustias> Bernarda: ¿Qué manda usted? 112 Que é que a senhora manda? 
97 Bernarda >Angustias: ¿Qué mirabas y a quién? 112 Que olhavas e a quem? 
97 Bernarda >Angustias: ¿A quién mirabas? 112 A quem olhavas? 
99 Bernarda >Poncia: ¿Es que quieres 114 Queres que 
99 Poncia> Bernarda: Debíashaberte ido 114 Devias ter ido 
99 Bernarda >Poncia: Me sirves 114 Tu me serves 
99 Amelia>Martirio: ¿Has tomado la medicina? 114 Tomaste o remédio? 
99 Amelia>Martirio: Pero la has tomado 114 Porém o tomaste. 
99 Amelia>Martirio: estás más animada 114 estás mais animada 
99 Amelia>Martirio: ¿Te fijaste? 114 Notaste? 
101 Amelia> Magdalena: Lle vas desabrochados los 
cordones 

115 Os cordões de um dos teus sapatos estão desamarrados. 

101 Amelia> Magdalena: Te los vas a pisar 116 Vais pisá-los 
101 Amelia> Magdalena: te vas a caer 116 e cair 
102 Martirio> Magdalena: te refieres 116 te referes 
102Adela> Magdalena: ¿Y qué querías que hiciera? 117 Que querias que eu fizesse? 
103 Martirio>Adela: Lo que puedes hacer 117 O que podes fazer 
103 Amelia>Adela: ¿No lo has oído decir? 117 Não ouviste dizer? 
103 Magdalena >Adela: ¡Pues y alo sabes! 117 Então agora já sabes. 
103 Martirio>Adela: ¿Qué piensas, Adela? 118 Em que é que estás pensando, Adela? 
103 Magdalena >Adela: Ya te acostumbrarás 118 Logo te acostumarás. 
104 Criada>Adela: ¿Tú no vas? 118 Não vais? 
104 Bernarda >Poncia: Ya me lo has dicho 118 Já me disseste 
104 Bernarda >Angustias: ¿Pero has tenido valor de echar 
te polvos en la cara? 

118 Tiveste coragem de empoar a cara? 

104 Bernarda >Angustias: ¿Has tenido valor de lavar te la 
cara? 

---- 

104 Angustias> Bernarda: ¿Es que ya no lo recuerda 
usted? 

118 Será que já não se lembra dele? 

104 Bernarda >Angustias: ¡Más debes a este hombre 119 Mais deves a esse homem 
104 Bernarda >Angustias: tienes colmada --- 
105 Bernarda >Angustias: Después de que te hayas 
quitado 

119 depois de teres tirado 

105 Magdalena >Angustias: tú que eres la más rica 119 tu, que és a mais rica 
105 Magdalena >Angustias: te puedes quedar con todo 119 podes ficar com tudo 

SEGUNDO ATO 
107 Magdalena >Adela: Adela, ¿no vienes? 121. Adela, não vens? 
107 Magdalena >Angustias: lo mejor que has tenido 
siempre 

121. O melhor que tiveste sempre 

107 Magdalena >Angustias: ¡A lo mejor no sales! 121. Para melhor não sais! 
108 Angustias> Magdalena: ¿a qué preguntas 122. para que perguntas,  
108 Angustias> Magdalena: si lo viste? 122. se o viste? 
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108 Angustias>Amelia: ¿Tú por qué lo sabes? 122. Como o sabes? 
108 Angustias (fala de Pepe a ela): Ya sabes 122. Já sabes 
108 Angustias (fala de Pepe a ela): ¡y ésa eres tú 122. e essa és tu. 
108 Angustias (fala de Pepe a ela): si me das la 
conformidad! 

122. Se me aceitas... 

109 Amelia>Poncia: Tú te conformaste. 123. Tu te conformaste. 
109 Martirio>Poncia: ¿Es verdad que le pegaste algunas 
veces? 

123. É verdade que o surraste algumas vezes? 

110 Poncia>Martirio: Mejor lo sabrás tú que yo 123. Sabes melhor que eu, 
110 Poncia>Martirio: que duermes pared por medio 123. pois dormes parede e meia 
110 Magdalena >Adela: ¿no estaba dormida? 124. Não estavas dormindo? 
110 Martirio>Adela: ¿Es que no has dormido bien 124. Será que não dormiste bem esta noite? 
110 Adela>Martirio: no tienes por qué 124. não tens por que 
111 Adela>Martirio: Si quieres 124. Se queres 
111 Adela>Martirio: para que te compongas 124. para que corrijas 
111 Adela>Martirio: la joroba que tienes 124. tua corcova 
111 Adela>Poncia: ¿Qué dices? 124. Que estás dizendo? 
111 Poncia>Adela: ¿Crees que 124. Pensas que 
111 Adela>Poncia: ¿Qué sabes tú? 125. Que é que saber, afinal? 
111 Poncia>Adela: ¿Dóndevas de noche 125. Aonde vais de noite, 
111 Poncia>Adela: cuando te levantas? 125. quando te levantas? 
111 Adela>Poncia: ¡Ciega debías estar! 125. Antes fosses cega! 
111 Poncia>Adela: no sélo que te propones 125. não atino com o que desejas. 
111 Poncia>Adela: ¿Por qué te pusiste a hablar 125. Por que te puseste a falar 
111 Poncia>Adela: te aguantas 125. controla-te! 
111 Poncia>Adela: no te puedes casar 125. não podes casar 
112 Poncia>Adela: ésa eres tú. 125. essa és tu. 
112 Poncia>Adela: lo que quieras 125. o que quiseres  
112 Adela>Poncia: buscas como una vieja marrana 125. buscas como uma velha bruxa 
112 Adela>Poncia: que eres una criada 125. que és uma criada 
112 Adela>Poncia: ¿Qué puedes decir de mí? 125. Que podes falar de mim? 
112 Adela>Poncia: si puedes 125. se podes 
112 Adela>Poncia: ¡Pues me oirás! 126. Pois me ouvirás! 
113 Angustias>Poncia: ¿Me compraste el bote de 
esencia? 

126. Compraste o meu perfume? 

113 Magdalena >Adela: ¿Has visto los encajes? 126. Viste as rendas? 
115 Martirio>Adela: ¿Qué tienes tú que olvidar? 128. Que é que tens a esquecer? 
116 Martirio>Amelia: ¿A qué hora te dormiste anoche? 128. A que hora dormiste esta noite? 
116 ---- 128. Por que queres saber? 
116 Amelia>Martirio: ¿Y no tu viste miedo? 129. E não tiveste medo? 
116 Amelia>Martirio: ¿Por qué me llamaste? 129. Por que me chamaste? 
117 Magdalena >Angustias: ¿Tiene slades vergüenza de 
decir esto? 

129. Tens o descaramento de dizer isso? 

117 Bernarda >Angustias: ¿Estás segura? 130. Tens certeza? 
117 Bernarda >Angustias: ¿Lo has buscado bien? 130. Procuraste-o bem? 
117 Bernarda >Poncia: ¿No lo encuentras? 130. Não o achaste? 
118 Bernarda >Poncia: ¿Dónde lo has encontrado? 130. Onde o descobriste? 
118 Martirio> Bernarda: ¿Looye? 130. Ouviu? 
118 Bernarda >Martirio: ¿Por qué has cogido el retrato? 131. Por que apanhaste o retrato? 
118 Adela>Martirio: tú no has gustado jamás de juegos. 131. não gostaste nunca de brincar. 
119 Bernarda >Poncia: Siento que haya soído. 131. Sinto que tenhas ouvido. 
119 Poncia> Bernarda: Piensas bien. 132. Pensas bem. 
119 Poncia> Bernarda: ¿Y tú crees que él quer 
rámacharse? 

132. E acreditas que ele quererá ir-se daqui? 

119 Bernarda >Poncia: me tienes preparada lacuchilla. 132. já tens a faca preparada. 
119 Bernarda >Poncia: ¿Me tienes que prevenir algo? 132. Tens algo a prevenir? 
119 Poncia> Bernarda: y verás. 132. e verás. 
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119 Poncia> Bernarda: Siemprehas sido lista. 132. Sempre foste esperta. 
119 Poncia> Bernarda: Has visto lo malo de las gentes a 
cien leguas 

132. Vias o mal a cem léguas. 

119 Poncia> Bernarda: muchas veces creí que adivinabas 
los pensamientos. 

132. muitas vezes acreditei que adivinhavas os 
pensamentos. 

119 Poncia> Bernarda: A hora estás ciega. 132. Agora estás cega. 
119 Bernarda >Poncia: ¿Te refieres a Martirio? 132. Falas de Martírio? 
120 Poncia> Bernarda: ¿Tú lo crees así? 132. Crês que foi assim? 
120 Bernarda >Poncia: Ya empiezas a sacar la punta del 
cuchillo. 

132. Já começas a mostrar a ponta da faca. 

120 Poncia> Bernarda: pero tú no has dejado 132. mas nunca deixaste  
120 Poncia> Bernarda: digas tú 132. digas 
120 Poncia> Bernarda: lo que quieras. 132. o que disseres. 
120 Poncia> Bernarda: ¿Por qué no la dejaste casar 132. Por que não a deixaste casar 
120 Poncia> Bernarda: le mandaste recado 132. mandaste recado 
120 Bernarda >Poncia: Y tú no los tienes 133. Tu não tens 
120 Bernarda >Poncia: porque sabes muy bien 133. porque sabes muito bem 
120 Bernarda >Poncia: ¡Eso quisieras tú!  133. Isso querias tu! 
120 Bernarda >Poncia: ¡Cómo gozarías de vernos 133. Como te agradaria ver-nos 
121 Bernarda >Poncia: Es o eslo que debía shacer. 133. É o que devias fazer. 
121 Bernarda >Poncia: Te deslizas para llenarme de 
malos sueños. 

133. Insinuas para encher-me de pesadelos. 

121 Bernarda >Poncia: porque si llegaraal alcance de 
todo lo que dices 

133. porque se chegasse a alcançar tudo o que dizes 

121 Poncia> Bernarda: Pero encuanto las dejes sueltas 134. Mas se as deixares às soltas 
121 Poncia> Bernarda: ¡Desde luego eres la más valiente! 134. Serás sempre a mais valente. 
122 Bernarda >Martirio: ¿Pero lo viste 134. Viste 
122 Bernarda >Poncia: ¿Lo sabes seguro? 134. Tens certeza? 
122 Bernarda >Angustias: Tú no tienes derecho más que 
a obedecer. 

135. Não tens outro direito que o de obedecer. 

122 Bernarda >Poncia: te mete sem los asuntos de tu casa 135. mete-te lá com os assuntos da tua casa! 
123 Martirio>Adela: ¿Y quéibas a decir? 135. E que irias dizer? 
123 Adela>Martirio: Tú querías 135. Tu querias, 
123 Adela>Martirio: pero no has podido. 135. mas não pudeste. 
123 Martirio>Adela: No seguirás mucho tiempo. 135. Não o seguirás muito tempo. 

TERCEIRO ATO: 
125 Prudencia> Bernarda: Ya sabes sus costumbres. 137. Conheces os seus hábitos. 
126 Prudencia> Bernarda: Has sabido acrecentar tu 
ganado 

137. Tens sabido aumentar o gado. 

126 Bernarda >Prudencia: ¿Quieres un poco de queso y 
miel? 

138. Queres um pouco de queijo e mel? 

126 ---- 138. É como vês. 
126 Bernarda >Adela: ¿Dónde vas? 138. Aonde vais? 
126 Bernarda >Adela: Puede ssentarte. 138. Podes sentar. 
126 Prudencia>Angustias: ¡Estarás contenta! 138. Estás contente? 
126 Amelia> Magdalena: Yahas derramado la sal. 138. Derramaste o sal. 
126 Magdalena >Amelia: Peor suerte que tienes 138. Pior sorte que a que tens 
126 Magdalena >Amelia: no vas a tener. 138. não terás. 
127 Prudencia>Angustias: a que me enseñes la ropa. 139. para que me mostres o enxoval. 
127 Angustias>Prudencia: Cuando usted quiera. 139. Quando a senhora quiser. 
128 Bernarda >Angustias: quiero que hables com tu 
hermana 

139. quero que fales com tua irmã 

128 Bernarda >Angustias: lo debes olvidar. 139. deves esquecer. 
128 Angustias> Bernarda: Usted sabe que ella no me 
quiere. 

139. A senhora sabe que ela não me suporta. 

128 Bernarda >Angustias: ¿Lo entiendes? 139. Compreendes? 
128 Magdalena >Angustias ¡si te vas a ir antes de nada! 139. não tarde a ires embora. 
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128 Bernarda >Angustias: ¿A qué hora terminaste a noche 
de hablar? 

140. A que hora terminaste esta noite de falar? 

128 Bernarda >Angustias: No ledebes preguntar. 140. Não lhes deves dirigir perguntas. 
128 Bernarda >Angustias: Y cuando te cases 140. E quando te casares 
128 Bernarda >Angustias: Así no tendrás disgustos. 140. Assim não terás desgostos. 
128 ---- 140. Isso é porque estás fraca. 
129 Adela>Angustias: ¿Ya te acuestas? 141. Já vais deitar? 
130 Poncia> Bernarda: ¿Estás todavía aquí? 142. Estás aqui ainda? 
130 Poncia> Bernarda: que eres su madre. 142. que és mãe. 
130 Bernarda >Poncia: Ahora te has vuelto calada. 142. Ultimamente deste para ficar calada. 
130 Bernarda >Poncia: Lo que pasaen* que no tienes nada 
que decir. 

142. É que nada tens a dizer. 

131 Bernarda >Poncia: ya te encargarías 142. te encarregarias 
131 Poncia> Bernarda: más de lo que te figuras. 142. mais do que pensas. 
131 Criada> Bernarda: ¿Manda usted algo, Bernarda? ------ 
131 Poncia> Bernarda: ¿A qué hora quiere 142. A que horas queres 
131 Poncia> Criada: ¿Tú ves este silencio? 143. Sentes este silêncio? 
132 Poncia>Adela: ¿No te había sacostado? 143. Não tinhas ido deitar? 
133 Martirio> M. Josefa: ¿dónde va usted? 144. Aonde a senhora vai, vovó? 
133 M. Josefa >Martirio: ¿Vas a abrir me la puerta? 144. Vais abrir-me a porta? 
133 M. Josefa >Martirio: ¿Quién eres tú? 144. Quem és tu? 
133 Martirio> M. Josefa: ¿Cómo está aquí? 144. Como chegou até aqui? 
133 M. Josefa >Martirio: ¿Tú quién eres? 144. Quem és tu? 
134 M. Josefa >Martirio: Tú eres Martirio. 144. Tu és Martírio, já vejo. 
134 M. Josefa >Martirio: ¿Y cuándo vas a tener un hijo? 144. E quando é que vais ter um filho? 
134 Martirio> M. Josefa: ¿Dónde cogió esa oveja? 145. Onde apanhou essa ovelha? 
134 M. Josefa >Martirio: crees que no puedo tener crías 145. pensas que não posso ter filhos 
134 M. Josefa >Martirio: Tú tendrá sel pelo blanco 145. Tu terás o cabelo branco 
134 M. Josefa >Martirio: ¿Me acompañarás tú a salir del 
campo? 

145. Não me acompanharás saindo para o campo? 

134 M. Josefa >Martirio: pero luego tú me abrirás 145. mas depois me abrirás 
135 Adela>Martirio ¿Por qué me buscas? 145. Por que me procuras? 
135 Adela>Martirio: ¿Quién eres tú para decírmelo? 145. Quem és tu para me dizer isto? 
135 Adela>Martirio: ¡Conqué ganas te has quedado de 
ocupar lo! 

145. Com que vontade ficaste de fazer o mesmo! 

135 Adela>Martirio: El brío y el mérito que tú no tienes. 146. A coragem que não tens. 
135 Martirio>Adela: Tú te has atravesado. 146. E tu te puseste no seu caminho! 
135 Martirio>Adela: que lo arrebates. 146. que o arrebates. 
135 Adela>Martirio: Sabes mejor que yo 146. Sabes melhor que eu 
135 Adela>Martirio: Sabes, 146. Sabes, 
135 Adela>Martirio: porque lo has visto 146. porque viste 
135 Adela>Martirio: Por eso procuras que no vaya con él. 146. Por isso fazes tudo para que eu não me vá com ele. 
135 Adela>Martirio: No te importa 146. Não te importa 
135 Adela>Martirio: porque tú lo quieres también, 146. porque também o amas! 
135 Adela>Martirio: ¡lo quieres! 146. Também o amas! 
136 Adela>Martirio: que eres débil. 147. que és fraca. 
137 Martirio>Adela: ¿Dóndevas? 147. Aonde vais? 
137 Martirio>Adela: si puedes! 147. se puderes! 
137 Angustias > Adela: De aquí no salestú 148. Daqui não sair 
138 Magdalena > Martirio: ¿Por qué lo has dicho 
entonces? 

148. Por que o disseste, então? 

138 Bernarda > Pepe (não está na cena): Pepe; tú irás 
corriendo vivo por lo oscuro de las alamedas, 

148. Pepe, tu irás correndo vido pela escuridão dos 
caminhos. 

138 Bernarda > Pepe (não está na cena): pero un día 
caerás. 

148. Porém um dia cairás. 

 


