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1 INTRODUÇÃO

A fala de migrantes ainda é relativamente pouco estudada na sociolingúıstica brasileira (Oushiro,

no prelo), sendo a maioria dos estudos sobre falantes protot́ıpicos (nascidos e criados em deter-

minada localidade e, muitas vezes, filhos de pais também nascidos e criados ali). Desse modo,

deixa-se de estudar grande parte da população brasileira, como é o caso dos migrantes. Com

o objetivo de analisar a fala de migrantes a partir dos pressupostos da Sociolingúıstica Varia-

cionista (Labov, 2008 [1972]), esta pesquisa analisa a variável /s/ em coda (como em mesmo

e mas) na fala de migrantes alagoanos e paraibanos que residem em Campinas como parte do

Projeto Processos de Acomodação Dialetal (Oushiro, 2018) (doravante Projeto Acomodação).

O projeto conta com 40 entrevistas sociolingúısticas – um corpus de 22 migrantes alagoanos

e 18 paraibanos residentes na Região Metropolitana de Campinas –, cujos falantes foram estra-

tificados em Gênero (masculino, feminino), Tempo de Residência (até 9 anos, 10 anos ou mais)

e Idade de Migração (até 19 anos, 20 ou mais). A partir desse corpus, já foram analisadas as

variáveis: vogais médias pretônicas /e/ e /o/ (como em relógio, romã), /r/ em coda silábica

(como em porta), /t/ e o /d/ antes de [i] (como em dia, tia), a concordância nominal (como

em os carros/ os carro), negação sentencial (como em não vi/ não vi não/ vi não) (Oushiro,

2020). Para essas variáveis, Oushiro observou que apenas as variáveis fonéticas demonstram

correlação com Idade de Migração, sendo o /r/ em coda a única variável que apresenta cor-

relação também com Tempo de Residencia – o que Oushiro argumenta ocorrer pelo grau de

saliência desta variável.

Com vistas a acrescentar novos resultados ao Projeto Acomodação, esta pesquisa analisa as

ocorrências de quatro variantes de /s/ em coda (a alveolar [s], a palatal [S], a aspirada [h] e o

zero fonético ∅). As variantes alveolar e palatal foram analisadas no primeiro ano de pesquisa1,

em que se constatou que a variável corrobora com a generalização proposta por Oushiro. O foco

deste segundo ano de pesquisa é nas variantes aspirada e zero fonético, investigando o papel

das variáveis Gênero, Idade de Migração e Tempo de Residência no processo de acomodação

dialetal.

1Ver Barbosa (2021b), Barbosa (2021c) e Barbosa (2021a).



2 METODOLOGIA

A partir do corpus do Projeto Acomodação, foram extráıdas 6604 ocorrências de /s/ em coda,

que foram codificadas em suas quatro variantes: a alveolar [s], a palatal[S], a aspirada [h]

e o zero fonético ∅. Esses dados foram analisados em testes de qui-quadrado e modelos de

regressão loǵıstica de efeitos mistos através da linguagem R (Core, 2022). Buscando viabilizar

as análises estat́ısticas de uma variável não binária, as variantes de /s/ em coda foram divididas

em três processos fonético/fonológicos: (i) a palatalização (variante palatal em contraste com

a variante alveolar); (ii) a aspiração (variante aspirada em contraste com as demais variantes)

e (iii) o apagamento (variante zero fonético em contraste com as demais variantes).

As análises consideraram a literatura existente sobre o /s/ em coda, como Macedo e Scherre

(2000), e estudos sobre contato dialetal e a situação de migração no Brasil, como Oushiro

(2020), Lima e Lucena (2013), entre outros. Considerando a literatura em questão e os re-

sultados obtidos anteriormente pelo Projeto Acomodação e pelo primeiro ano desta pesquisa,

estabeleceram-se as seguintes hipóteses:

• Para Idade de Migração, espera-se que quanto mais novo o falante migrou, mais acomodada

às variantes paulistas estará sua fala (a não aspiração e o não apagamento de /s/);

• Para Tempo de Residência, espera-se correlação mais forte com a variável aspiração, em

comparação com a variável apagamento de /s/, considerando-se o grau de saliência da variante

aspirada; a direção esperada da correlação é que quanto mais longo o tempo de contato com

o dialeto paulista, maior será o grau de acomodação à não aspiração e ao não apagamento

de /s/.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

A Figura 1 mostra a distribuição das variantes nos 6604 dados: a variante mais frequente foi

a alveolar (75,7%), seguida da variante palatal (11,5%) e do apagamento (10,4%), e a menos

frequente foi a variante aspirada (2,3%).

Figura 1: Distribuição das variantes de /s/ em coda no corpus (N = 6604).

Para compreender o comportamento do /s/ em coda na fala desses migrantes, a pesquisa

analisou duas novas variáveis dependentes – os processos de aspiração e de apagamento – em

correlação com seus contextos lingúısticos e sociais de realização, de acordo com as variáveis

da Tabela 1.
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Tabela 1: Variáveis Lingúısticas e Sociais

Variável Variantes
Tonicidade Átona

Tônica
Posição Final

Medial
Estilo Conversa

Leitura de Palavras
Contexto fonológico seguinte Pausa

Surda
Sonora

Contexto fonológico precedente Anterior
Central
Posterior

Classe Morfológica Lexical
Gramatical

Gênero Masculino
Feminino

Tempo de Residência Variável Cont́ınua (0 a 31)
Idade de Migração Variável Cont́ınua (9 a 38)
Índice socioeconômico Variável Cont́ınua (1,1 a 3,19)
Paulistidade Variável Cont́ınua (0 a 9)
Estadualidade Variável Cont́ınua (5 a 10)
Índice de Rede do Estado Variável Cont́ınua (2 a 13)
Índice de hábitos Variável Cont́ınua (2 a 12)

Para o processo de aspiração, o modelo de regressão constatou correlação com as variáveis

Classe Morfológica, Idade de Migração e Índice Socioeconômico. Para a Classe Morfológica,

observou-se que a variante aspirada é favorecida em classes gramaticais (como em conjunções,

p.ex. mas). O Índice Socioeconômico também demonstrou correlação: o uso da variante

aspirada é desfavorecido por falantes com maior ı́ndice socioeconômico, presumivelmente de

classe social mais alta. Já para Idade de Migração, observou-se que quanto mais velho o falante

migrou, maior é a frequência da variante aspirada. Vale notar a falta de correlação com Tempo

de Residência, ao contrário do que se esperava (ver Figura 2).

Figura 2: Proporção do emprego da variante aspirada de acordo com Idade de Migração (à
esq.) e Tempo de Residência (à dir.)
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Para o processo de apagamento, os resultados demonstraram que o uso da variante zero

fonético tem correlação com as variáveis Tonicidade, Posição, Contexto Fonológico Seguinte,

Gênero, Tempo de Residência, Idade de Migração e Índice Socioeconômico. Para as variáveis

lingúısticas, observou-se que: em Tonicidade, śılabas tônicas favorecem o apagamento; em

Posição, a śılaba final favorece o uso dessa variante; no Contexto Fonológico Seguinte, o apa-

gamento é favorecido quando é seguido por consoantes sonoras. Para as variáveis sociais,

observou-se que o apagamento tem correlação com as três variáveis estratificadoras da amos-

tra: para Gênero, os homens favorecem o apagamento; em Tempo de Residência, quanto maior

é o tempo que o falante está residindo em Campinas, menor é a frequência de apagamento do

/s/; para Idade de Migração, quanto mais velho o falante migrou, maior é o uso dessa variante;

e para Índice Socioeconômico, quanto maior o ı́ndice, menor é o uso do apagamento (ver Figura

3).

Figura 3: Proporção de emprego da variante zero fonético de acordo com Tempo de Residência
em São Paulo (à esq.) e Idade de Migração (à dir.)

Contradizendo as hipóteses elaboradas em torno da saliência das variantes de /s/ em coda

(ver Seção 2), observamos que o processo de aspiração seguiu a generalização proposta por

Oushiro (2020) e demonstrou correlação somente com Idade de Migração, assim como as demais

variáveis fonéticas analisadas nos Projeto Acomodação, exceto o /r/ em coda. Já o processo de

apagamento, além de demonstrar um comportamento diferente do esperado – correlação com

Tempo de Residência e Idade de migração –, também demonstrou correlação com o Gênero dos

falantes, o que não aconteceu para os demais processos fonético/fonológicos aqui analisados.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com todas as variantes de /s/ em coda analisadas e comparadas com os demais resultados

obtidos no Projeto Acomodação, observa-se que a fala de migrantes muda durante suas vidas,

destacando principalmente o papel da variável Idade de Migração para uma maior acomodação.

aos padrões da comunidade anfitriã: quanto mais cedo chegou o falante, maior sua tendência a

empregar a variante da nova comunidade. Na presente pesquisa, verificou-se que quanto maior

a idade de migração do falante, maior é sua tendência de uso de /s/ palatal (Barbosa, 2021c),

maior a tendência à aspiração e menor a tendência ao apagamento.
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Os próximos passos da pesquisa incluem o estudo das avaliações e percepções lingúısticas

feitas pelos falantes nas entrevistas sociolingúısticas, buscando entender o quão saliente as vari-

antes do /s/ em coda são para esses falantes e como o grau de saliência influencia a acomodação

lingúıstica a depender da variável em questão.
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Campinas: Instituto de Estudos da Linguagem - Universidade Estadual de Campinas.

— (2020). “Contrasting age of arrival and length of residence in dialect contact”. Em: Univer-
sity of Pennsylvania Working Papers in Linguistics 25, pp. 79–88.

— (no prelo). “Dialect contact in lusophone communities”. Em: Carvalho, A. M. The Oxford
Handbook of the Portuguese Language. Ed. por L. Oushiro. Oxford: Oxford University Press.

XXX Congresso de Iniciação Cient́ıfica da UNICAMP - 2022 5

https://www.iel.unicamp.br/br/content/sepeg-seminario-de-pesquisas-da-graduacao
https://www.iel.unicamp.br/br/content/sepeg-seminario-de-pesquisas-da-graduacao
https://www.gel.org.br/eventos/seminario-2021/sesso-de-painis/1264
https://proceedings.science/pibic-2021/papers/analise-de--s--em-coda-na-fala-de-migrantes-alagoanos-e-paraibanos-em-campinas
https://proceedings.science/pibic-2021/papers/analise-de--s--em-coda-na-fala-de-migrantes-alagoanos-e-paraibanos-em-campinas
http://www.R-project.org/

	INTRODUÇÃO
	METODOLOGIA
	RESULTADOS E DISCUSSÃO
	CONSIDERAÇÕES FINAIS
	REFERÊNCIAS

