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Programação 
 

Segunda, 7 de agosto 

  

14h00 – 15h00  Conferência: Prof
a
 Dr

a
 Raquel Meister Ko FREITAG (UFS) 

Coleta de dados, viés e ética em pesquisa sociolinguística 

 

15h00 – 15h10 Intervalo 

  

Sessão de comunicações 1 

15h10 – 15h30 Larissa SORIANO: Diferentes modos de ser um “caipira em São Paulo” 

15h30 – 15h50 Victor CARREÃO: A realização de /r/ em posição de coda silábica no município de 

Louveira/SP: transformações econômicas e mudança linguística 

15h50 – 16h10 Júlia FRANÇA: Rotacismo em São Miguel Arcanjo 

16h10 – 16h30 Debate 

 

16h30 – 16h50 Coffee break 

  

Sessão de comunicações 2 

16h50 – 17h10 Luna Sartoratto PLAZA: A palatalização das oclusivas dentais e outros processos 

fonológicos no município de Itatiba-SP 

17h10 – 17h30 Joana Gomes dos Santos FIGUEREIDO: O estudo do modo imperativo nas cidades de 

Feira de Santana e Campinas: análises de produção e percepção 

17h30 – 17h50 Dany Thomaz GONÇALVES: (NDO) na fala paulistana 

17h50 – 18h10 Debate 

 

 

Terça, 8 de agosto 

  

14h00 – 15h00  Conferência: Prof
a
 Dr

a
 Anna Christina BENTES (UNICAMP) 

Referenciação/categorização social: um objeto da interface Sociolinguística/ 

Linguística Antropológica 

 

15h00 – 15h10 Intervalo 

  

Sessão de comunicações 3 

15h10 – 15h30 Thais R. C. ANDRADE & Cristiane C. SANTANA: A avaliação social da palatalização 

de oclusivas dentais em Sergipe: atitudes linguísticas por meio de abordagem indireta 

15h30 – 15h50 Josilene de Jesus MENDONÇA: Nosso/da gente: inclusão, exclusão, classe social e 

sexo/gênero 

15h50 – 16h10 Rebeca R. de SANTANA & Flávia R. S. EVANGELISTA: Estratégias de chamada de 

atenção do ouvinte: marcador “olhe” na fala de universitários itabaianenses 

16h10 – 16h30 Debate 

 

16h30 – 16h50 Coffee break 

  

Sessão de comunicações 4 

16h50 – 17h10 Monique A. de FREITAS: Variação linguística e a constituição da identidade  

“da ponte pra cá” 

17h10 – 17h30 Julia Frascarelli LUCCA: Motoboy de São Paulo: identidade e estilo 

17h30 – 17h50 Emerson S. de SOUZA: Covariação na fala de migrantes baianos em São Paulo 

17h50 – 18h10 Debate 
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Quarta, 9 de agosto 

  

Sessão de comunicações 5 

14h00 – 14h20  Amanda de Lima SANTANA: A produção de vogais médias pretônicas por sergipanos 

residentes em São Paulo 

14h20 – 14h40 Beatriz Funayama Alvarenga FREIRE: Influência do português brasileiro (PB) sobre a 

prosódia do neerlandês (NL) falado por imigrantes holandeses no Brasil 

14h40 – 15h00 Julia da ROSA SILVA: A língua cantada no início do século XX: Norma e processos 

históricos na fonologia do Português Brasileiro 

15h00 – 15h20 Debate 

 

15h20 – 15h50 Coffee break 

  

Sessão de comunicações 6 

15h50 – 16h10 Gustavo Micael Gomes MARTINS: A independência está vindo: gerúndio vs 

infinitivo gerundivo no português brasileiro nos séculos XVIII e XIX  

16h10 – 16h30 Shirley GUEDES: Contato dialetal e variação do artigo definido: um estudo da fala de 

migrantes paraibanos em São Paulo 

16h30 – 16h50 Beatriz FERREIRA-SILVA: Texto, interação e inserção no campo jornalístico: 

reflexividade e metadiscurso em entrevistas com o rapper Mano Brown 

16h50 – 17h10 Debate 

 

17h10 – 17h20 Intervalo 

  

17h20 – 18h20 Conferência: Prof. Dr. Ronald Beline Mendes (USP) 

A variedade paulistana: Big picture, práticas e estilos 
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Resumos 
 

 

A produção de vogais médias pretônicas por sergipanos residentes em São Paulo 

 

Amanda de Lima Santana (USP) 

alsantana11@gmail.com 

 

Esta comunicação apresenta análises preliminares sobre a pronúncia das vogais médias 

pretônicas /e/ e /o/ (como em “relógio” e “coragem”) na fala de sergipanos residentes na 

região metropolitana de São Paulo. O objetivo central é discutir graus de acomodação 

dialetal, com base na sociolinguística variacionista (LABOV, 2008 [1972]), no conceito 

de redes sociais (MILROY & LLAMAS, 2013 [2002]) e em fundamentos da terceira 

onda da sociolinguística (ECKERT, 2012). Até o momento, os testes estatísticos 

indicam que a configuração da rede do migrante não importa tanto quanto suas 

características individuais, no processo de acomodação dialetal. 

 

Texto, interação e inserção no campo jornalístico: reflexividade e metadiscurso em 

entrevistas com o rapper Mano Brown 

 

Beatriz Ferreira-Silva (UNICAMP) 

beatriz.ai@gmail.com 

 

O presente trabalho partirá dos dados da dissertação “Metadiscursividade em 

entrevistas: a inscrição de Mano Brown no campo jornalístico” (FERREIRA-SILVA, 

2015) para prosseguir com a discussão sobre recursos textuais-interativos presentes na 

inserção de um indivíduo, o rapper Mano Brown, em um campo fortemente organizado, 

como é o caso do campo jornalístico. Consideramos que as análises exemplificam uma 

abordagem na qual são articulados estudos do texto e estudos sociolinguísticos 

interacionais. Os resultados demonstram que, nessas entrevistas concedidas por Mano 

Brown, os segmentos metadiscusivos consistiram em formas de elaboração de um estilo 

e em um recurso estratégico de inserção no campo jornalístico. 

 

Influência do português brasileiro (PB) sobre a prosódia do neerlandês (NL) falado 

por imigrantes holandeses no Brasil 

 

Beatriz Funayama Alvarenga Freire (UNICAMP) 

bfreire1@hotmail.com 

 

O objetivo deste estudo é identificar e descrever a transferência prosódica ocorrida do 

PB (L2) para o NL (L1) de imigrantes holandeses estabelecidos no Brasil há 68 anos. 

Teorias suportam que o fenômeno de transferência linguística ocorra bidirecionalmente 

no processo de aquisição. Para alcançar o objetivo, voluntários serão divididos em 

quatro grupos: imigrantes holandeses; holandeses nativos; brasileiros monolíngues; 

avaliadores de percepção. Gravações deslexicadas de leitura de texto em NL ou PB 

serão realizadas por todos voluntários, exceto avaliadores, para composição do corpus. 

A identificação da transferência será por teste de percepção e a análise acústica será no 

modelo PENTATrainer2. 
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(NDO) na fala paulistana 

 

Dany Thomaz Gonçalves (USP) 

danytrue@gmail.com 

 

Este trabalho apresenta resultados da análise variacionista (Labov 2008 [1972]) do 

apagamento de /d/ em /-ndo/ na fala paulistana. Através de 36 entrevistas do Projeto 

SP2010 (MENDES & OUSHIRO 2012), investiga-se quais variáveis linguísticas e 

sociais correlacionam-se a (NDO), destacando-se: sexo/gênero (o apagamento é 

favorecido na fala masculina); faixa etária (na intermediária – 35 a 59 anos – a 

frequência de apagamento é relativamente maior; e escolaridade (falantes com ensino 

médio, por oposição àqueles com nível superior, apagam mais). Estudada desde o final 

dos anos 1970 em diferentes variedades (Mollica 1989, Martins 2001, Ferreira 2010 – 

entre outros), (NDO) ainda não havia sido sociolinguisticamente analisada na 

paulistana. 

 

 

 

Covariação na fala de migrantes baianos em São Paulo 

 

Emerson Santos de Souza (UNICAMP) 

souza.emersonsantos@hotmail.com 

 

Baseado nos estudos de covariação realizados por Guy (2013) e Oushiro (2016), 

examina-se como variáveis sociolinguísticas de naturezas distintas — a saber, as vogais 

médias pretônicas /e/ e /o/ (ex.: relógio, roseira), o /r/ em posição de coda silábica (ex.: 

porta, deixar), as formas de negação (ex.: NEG1 Não vou / NEG2 Não vou não / NEG3 

Vou não) e o uso variável do imperativo associado à morfologia de subjuntivo ou de 

indicativo (ex.: pegue – pega) – se  comportam simultaneamente durante uma situação 

de contato dialetal, a partir da análise de redes sociais proposta por Milroy (1987) e por 

Bortoni-Ricardo (2011 [1985]). 

 

 

 

A independência está vindo: gerúndio vs infinitivo gerundivo no português 

brasileiro nos séculos XVIII e XIX 

 

Gustavo Micael Gomes Martins (USP) 

gustavomicaelgomesmartins@yahoo.com.br 

 

Utilizando-se de métodos da linguística sociohistórica, essa pesquisa se debruça sobre a 

variação no emprego do “gerúndio sintético” (estar fazendo) e do “infinitivo gerundivo” 

(estar a fazer) (MOTHÉ, 2006, 2007) no português brasileiro dos séculos XVIII e XIX. 

Através da análise de textos de cinco regiões do território brasileiro nesse período, 

busca-se verificar como se dá a distinção sistemática entre as duas formas e como esse 

fato se relaciona a questões de identidade nacional em voga naquele momento, visto 

que, hoje, a variante “infinitivo gerundivo” é marcante na variedade europeia, 

diferentemente do que se observa na brasileira. 



III MiniEnapol de Sociolinguística 

Campinas, IEL/UNICAMP 

7-9 de agosto de 2017 

 

 
 

 

O estudo do modo imperativo nas cidades de Feira de Santana e Campinas: 

análises de produção e percepção 
 

Joana Gomes dos Santos Figuereido (UNICAMP) 

joanagsf@gmail.com 

 

As pesquisas (Sampaio 2001, Cardoso & Scherre 2011) apontam o uso predominante do 

imperativo com morfologia indicativa na fala dos brasileiros nas regiões Sudeste, Sul e 

Centro-Oeste, enquanto o uso do imperativo com morfologia subjuntiva aparece 

frequentemente na fala de brasileiros da região Nordeste, revelando um caso de variação 

diatópica. Para melhor entender como se dão essas relações, neste trabalho investigam-

se a produção e percepções sobre as formas de imperativo, entre diferentes grupos de 

falantes e ouvintes dos estados de São Paulo e Bahia.  

 

 

 

Nosso/da gente: inclusão, exclusão, classe social e sexo/gênero 

 

Josilene de Jesus Mendonça (UFS) 

mendoncajosilene@gmail.com 

  

Analisamos o julgamento das construções de posse na 1a pessoa do plural (nosso/a,s e 

da gente) quanto à inclusão e exclusão do falante, em correlação com sexo/gênero e 

classe social, em uma amostra de universitários sergipanos. Os resultados mostram que 

mulheres tendem a associar a forma "da gente" à inclusão do sujeito e homens, à 

"exclusão do sujeito". Independentemente de sexo/gênero, a forma "da gente" é 

associada à classes mais populares. 

 

 

 

A língua cantada no início do século XX: Norma e processos históricos na 

fonologia do Português Brasileiro  

 

Julia da Rosa Silva (UNICAMP) 

juliadarosasilva@gmail.com 

 

Neste trabalho, investigamos a realização de /t/ e /d/ diante de [i], /l/ e /s/ em coda 

medial e final e /e/ e /o/ em posição átona final em canções brasileiras gravadas entre 

1902 e 1938, com vistas a apurar o estado da fonologia em relação a acontecimentos 

históricos relacionados à música popular. Para isso, adotamos a metodologia da 

Sociolinguística Variacionista (LABOV, 2008) e analisamos 48 canções gravadas no 

período. Em resumo, observamos que, apesar da década de 1930 contribuir para o 

espalhamento de alguns processos, a música abre espaço para a exteriorização de um 

estilo próprio de cada indivíduo. 
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Rotacismo em São Miguel Arcanjo 

 

Julia França (USP) 

juliafrancaes@gmail.com 

 

Este projeto propõe a análise da pronúncia variável de (L) em ataque complexo e coda 

silábica em São Miguel Arcanjo (SP), que se divide em duas regiões: uma mais rural e, 

outra, mais urbana. Interessa verificar se à diferenciação socioeconômica ali encontrada  

correlacionam-se as variantes de (L). O rotacismo é normalmente reconhecido como 

não padrão pelos estudiosos e interessa verificar o papel de tal variante no padrão local. 

A amostra da fala são-miguelense contém 24 entrevistas sociolinguísticas, estratificadas 

por sexo/gênero, faixa etária (18-25; 30-40; 50 anos ou mais), escolaridade e região de 

residência (rural ou urbana). 

 

 

 

Motoboy de São Paulo: identidade e estilo 

 

Julia Frascarelli Lucca (UNICAMP) 

julialucca@gmail.com 

 

Esse trabalho objetiva analisar a construção identitária de um motoboy por meio de seu 

Vlog no YouTube cuja finalidade é mostrar seu cotidiano de trabalho nas ruas da capital 

paulista. Para isso, essa pesquisa tem como quadro teórico a Sociolinguística e sua 

relação com os estudos sobre identidade e estilo. A metodologia adotada é a de 

descrição e análise de estratégias linguísticas exploradas no corpus que compreende 

nove vídeos publicados nos quatro anos do canal. As análises se centram nos recursos 

estilísticos nos níveis da palavra, do enunciado e do discurso e nos recursos discursivo-

textuais de autoidentificação e heterodefinição. 

 

 

 

Diferentes modos de ser um “caipira em São Paulo” 

 

Larissa G. M. Soriano (USP) 

larissa.soriano@gmail.com 

 

O presente trabalho se propõe a investigar como dois indivíduos nascidos no interior do 

estado de São Paulo, que se identificam de alguma forma como “caipiras”, constroem 

seus estilos sociolinguísticos em um ambiente urbano, na capital.  

A análise focaliza o uso estratégico que os falantes fazem de variantes linguísticas (tais 

como (-r) em coda, concordância de número e entonação) em diferentes situações 

sociais, que se distinguem pelos interlocutores (que compartilham ou não dos mesmos 

interesses culturais; nascidos no interior ou não), por graus de formalidade (trabalho ou 

lazer) e, consequentemente, pelas intenções (JAFFE, 2009) do falante ao se comunicar. 
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A palatalização das oclusivas dentais e outros processos fonológicos no município 

de Itatiba-SP 

 

Luna Sartoratto Plaza (UNICAMP) 

lunasart141540@gmail.com 

 
O que se pretende é analisar como as mudanças sociais no município de Itatiba, localizado no 

interior de São Paulo, refletem-se no âmbito linguístico, a partir da observação do processo de 

implementação da palatalização das oclusivas dentais diante de [i] e de outro processos 

fonológicos, como a realização dos róticos, a vocalização da consoante lateral palatal /lʲ/, a 

realização da retroflexa [ɻ] em coda silábica no lugar de [w] e a realização de metátese. Trata-se 

de uma proposta de pesquisa que visa compreender a identidade dessa comunidade de fala, por 

meio da análise de seu dialeto. 

 

 

 

Variação linguística e a constituição da identidade “da ponte pra cá” 

 

Monique Amaral de Freitas (USP) 

monique.f.amaral@gmail.com 

 

Esta pesquisa propõe a investigação da variação linguística e a constituição da 

identidade na região do extremo da Zona Sul da cidade de São Paulo, denominada por 

diferentes grupos locais como “da ponte pra cá”. Seus objetivos abarcam três instâncias 

de pesquisa: (i) averiguar se a região se caracteriza como uma comunidade de fala 

distinta da paulistana; (ii) verificar se as mesmas variáveis linguísticas encontradas na 

primeira instância de análise são mobilizadas nas comunidades de práticas com valores 

locais; (iii) investigar como e a partir de que elementos um indivíduo constrói diferentes 

estilos nas suas interações, indicializando diferentes significados sociais. 

 

 

 

Estratégias de chamada de atenção do ouvinte: marcador “olhe” na fala de 

universitários itabaianenses 

 

Rebeca Rodrigues de Santana & Flávia Regina de Santana Evangelista (UFS) 

rebeca.rodrigues.17@gmail.com 

flysantana@hotmail.com 

 

Partindo da hipótese de que o marcador olhe pertence ao domínio funcional de chamada 

de atenção do ouvinte, objetivamos observar quais funções são desempenhadas por tal 

marcador, considerando a variável linguística sequência discursiva e a pragmática tipo 

de assunto. 

 

 

 

 

 



III MiniEnapol de Sociolinguística 

Campinas, IEL/UNICAMP 

7-9 de agosto de 2017 

 

 
 

 

Contato dialetal e variação do artigo definido: um estudo da fala de migrantes 

paraibanos em São Paulo 

 

Shirley Cristina Guedes dos Santos 

shirleycgs@gmail.com 

 

O objetivo deste estudo foi analisar, à luz da Sociolinguística Variacionista, a variação 

morfossintática do artigo definido diante de possessivos (p.ex., minha tia vs. a minha 

tia) na fala de migrantes paraibanos residentes em São Paulo. Em linhas gerais, os 

resultados indicaram que o contato dialetal favoreceu a presença do artigo definido na 

fala dos migrantes, que, em termos percentuais, se aproximou da dos paulistas. Essa 

produtividade foi condicionada, notadamente, pelas variáveis linguísticas ‘Tipo de 

sintagma’ e ‘Função sintática’. Observou-se ainda que as redes sociais desempenharam 

um papel fundamental no aumento da produção do artigo definido nesse contexto.  

 

 

A avaliação social da palatalização de oclusivas dentais em Sergipe: atitudes 

linguísticas por meio de abordagem indireta 

 

Thais Regina Conceição Andrade & Cristiane Conceição Santana (UFS) 

thayss_andrade@hotmail.com 

criscc.santana@gmail.com 

 

Este estudo analisou percepções e atitudes linguísticas de 58 voluntários, do interior e 

da capital de Sergipe, em relação a palatalização de /t/ utilizando a técnica de matched 

guise. Os resultados mostraram uma diferença na percepção dos informantes em relação 

ao local de moradia e o fenômeno analisado (palatalização regressiva e progressiva), 

que pode estar atrelada à questão de estigma e prestígio sociais que as variantes 

carregam na comunidade. 

 

 

A realização de /r/ em posição de coda silábica no município de Louveira/SP: 

transformações econômicas e mudança linguística 

 

Victor Carreão (UNICAMP) 

vcarreao@yahoo.com.br 

 

A pequena cidade de Louveira, no interior de SP, foi recentemente eleita o município 

com maior PIB do estado. Buscando os efeitos linguísticos desta transformação 

socioeconômica, diferentes traços descritos no Dialeto Caipira (AMARAL, 1920 e 

RODRIGUES, 1974) foram observados em 18 falantes nativos de Louveira através da 

metodologia de entrevista sociolinguística (LABOV, 2008 [1972]). Daqueles, três 

apresentaram variação linguística: a realização de /r/ em posição de ataque e coda 

silábica; e a realização das oclusivas dentais /t/ e /d/. A pesquisa, em fase de conclusão, 

aponta fatores sociais como faixa etária e ascendência do falante como favoráveis à 

variação.  


