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Resumo: 

 
Este trabalho é parte de uma pesquisa de doutorado, ainda em andamento, que visa 
estudar o contato linguístico, no início do século XX, entre imigrantes portugueses e 
brasileiros no estado de São Paulo. Na virada do século XIX para o XX, o Brasil 
recebeu diversas ondas migratórias. Dentre elas, o contingente de portugueses merece 
destaque, em especial na região Sudeste e no estado de São Paulo, território que, 
conforme Scott (2001), se transformou em lar para boa parte deles. Pensando em 
variáveis linguísticas observadas na fala de paulistas, sabemos que o tratamento 
pronominal é categórico: o uso de "você" impera na documentação linguística 
disponível até hoje, com exceção da cidade litorânea de Santos, cujos falantes 
apresentam índice alto da variante "tu" (MODESTO, 2006). Uma das hipóteses para 
tal fenômeno repousa na significativa presença da imigração portuguesa no litoral 
paulista um século atrás (GUIDI, 1985), o que poderia ter influenciado o espalhamento 
e a manutenção dessa forma de tratamento até os dias de hoje. Essa hipótese está 
centrada no contato linguístico: com duas variedades do português em contato, o 
resultado poderia ter sido essa instabilidade no uso dos pronomes de tratamento. Isso 
também nos leva a pensar em quais outros fenômenos poderiam ser resultado desse 
contato entre as duas variedades e tornam a análise de documentos escritos o processo 
de investigação que pode responder a essa pergunta. 

 
À luz do Contato Linguístico, é possível pensar em como questões etnográficas 
(RAVINDRANATH, 2015), associadas às práticas dos indivíduos na comunidade 
(DODSWORTH, 2017), e em como o espaço geográfico e a mobilidade (BRITAIN, 
2013) poderiam estar associados ao contato entre imigrantes portugueses e brasileiros 
fazendo com que a forma "tu" se espalhasse. Os estudos sobre "poder e solidariedade", 
de Brown e Gilman (1960), registram que formas pronominais como "tu" são 
observadas em situações de poder simétricas entre interlocutores. Trabalhos que 
mostram a expansão urbana santista (MELLO, 2007) e a criação dos primeiros 
movimentos sociais e sindicatos brasileiros, capitaneados por portugueses, auxiliam na 
investigação do contato entre os imigrantes, brasileiros e suas relações interpessoais 
(MARAM, 1979).  

 
Nessa comunicação, apresentaremos os resultados de uma pesquisa quantitativa, dentro 
dos moldes da Sociolinguística (LABOV, 1972 [2008]) de abordagem diacrônica (área 
também conhecida por Sociolinguística Histórica), de uma amostra de 130 cartas de 
imigrantes portugueses morando no estado de São Paulo (1890 a 1920). Esses 
documentos estão disponíveis dentre outros no acervo digital do Museu da Imigração 
de São Paulo (2019).  

 
Tomando o estudo de Siegel (2010) como um norte metodológico, um contínuo que 



busca medir o grau de brasilidade ou lusitanidade nas cartas dos imigrantes portugueses 
no estado de São Paulo foi criado. Nele, registramos as ocorrências dos pronomes de 
tratamento e a ditongação de sílabas travadas em /s - fenômeno linguístico atribuído 
exclusivamente à variedade brasileira do português (ver Bueno, 1967, e Teyssier, 
1997). Foram levantadas 80 ocorrências de "tu" e 311 de "você" (para casos com 
preenchimento e não preenchimento da posição de sujeito). Para a ditongação de sílaba 
travada em /s/, 12 casos (em cartas distintas) foram encontrados. O controle desses 
dados foi feito conforme o sexo/gênero, naturalidade do imigrante (norte ou sul de 
Portugal) e seu local de residência no estado de São Paulo (capital, interior ou litoral).  
Os resultados provisórios apontam para a adoção da forma "tu", pelos brasileiros em 
Santos, e, na contramão, a adoção da ditongação de sílabas travadas em /s/ pelos 
imigrantes portugueses. Este fenômeno é observado, em especial, na correspondência 
de portugueses originários do sul de Portugal - região em que é documentada a 
supressão de [i] em ditongos decrescentes diante de fricativas (BRESCANCINI, 2009). 
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No presente estudo, discutimos a concordância nominal de número na perspectiva do 
Português Popular (SILVA, 2005) em duas comunidades do sudoeste da Bahia, interior 
do Estado, quais sejam, Vitória da Conquista e Brumado. Analisamos os elementos 
constituintes da estruturação sintagmática nominal, com o intuito de verificar que 
condicionantes estariam agindo para a realização da concordância. Trata-se, portanto, do 
estudo de um determinado fenômeno linguístico, tendo em vista aspectos da dimensão 
sócio-histórica, sem perdermos de vista a dimensão da estrutura linguística e vice-versa. 
Para a investigação, utilizamos a fala de 12 (doze) informantes do corpus Português 
Popular de Vitória da Conquista (PPVC) e 06 (seis) informantes do corpus do Português 
Popular de Brumado (PPBdo). Os corpora estão estratificados em sexo (masculino e 
feminino) e faixas etárias (faixa I - de 15 a 35 anos; faixa II - de 36 a 49 anos e faixa III - 
acima de 50 anos). Observamos, nas entrevistas, as formas marcadas/não marcadas à luz 
da Sociolinguística (LABOV, 2008; WEINREICH; LABOV; HERZOG, 2006) e pelo 
viés da Sócio-história (LUCCHESI, 2000). No tratamento e discussão dos dados, optamos 
pela análise mórfica ou atomística, por interessarmo-nos pelos elementos constituintes da 
estruturação sintagmática nominal. Nosso objetivo é descortinar quais condicionantes 
estariam agindo para a realização da concordância (entendida como “solidariedade” entre 
os constituintes). Nesta pesquisa, consideramos importantes as posições dos 
determinantes na ordem do constituinte, sua posição em relação ao núcleo e o 
comportamento de estruturas, como, por exemplo, os modificadores na ordem 
sintagmática. Além disso, não nos olvidamos da classe gramatical do constituinte nem da 
natureza da diferenciação entre o singular e o plural (saliência fônica), e verificamos, 
também, a presença de marcas em relação ao elemento nominal em questão 
(GUIMARÃES, 2014; SANTOS e SANTOS, 2019).  Nesse sentido, procuramos 
examinar todos os constituintes flexionáveis do Sintagma Nominal (SN) encontrados nas 
amostras de fala, para descrever e analisar que variáveis atuam especificamente sobre 
cada elemento do SN, determinando, pois, a “solidariedade” entre os constituintes 
(SCHERRE, 1988, p. 61). Do corpus do PPVC, extraímos 2.979 ocorrências de estruturas 
pluralizáveis. Ao submetermos os dados codificados ao Programa Estatístico 
GOLDVARB, foi encontrado um total de 2.979 ocorrências, das quais, em uma análise 
mórfica, 1.708, ou seja, 57,3%, apresentaram marcas de concordância e 1.271, ou seja, 
42,7%, não apresentaram marcas de concordância entre os elementos formadores do 
sintagma nominal. No corpus do PPBdo, foi encontrado um total de 1.075 ocorrências, 
em que 608, ou seja, 56,6%, apresentaram marcas de concordância e 467, ou seja, 43,4%, 
não apresentaram marcas de concordância entre os elementos formadores do sintagma 
nominal. Tantos os dados do PPVC quanto os do PPBdo revelam que, em relação à 
concordância nominal, existe uma tendência à aquisição das marcas de flexão. 
Constatamos que os vetores desse processo são, no PPVC, os mais jovens e as mulheres; 
Já no PPBdo, os vetores são os mais velhos, seguidos dos mais jovens. Neste último 



corpus, a variável extralinguística sexo, entre outras, não foi considerada significante pelo 
Programa Estatístico GOLDVARB (sexo feminino com peso relativo de 0,569 e 
masculino com 0,477).  
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