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Desde a década de 1980, pesquisas sociolinguísticas têm demonstrado a importância de se 
considerar o contato entre as variedades de uma língua para compreender os processos de 
mudança linguística (Chambers 1992; Trudgill 1986; Bortoni-Ricardo 1985). A maior parte 
delas, no entanto, quando trata de variáveis fonético-fonológicas, se concentra em mudanças no 
nível segmental da fala, deixando em segundo plano fenômenos prosódicos. Ainda que sejam 
poucos, os estudos que se aventuraram pelos efeitos do contato dialetal na prosódia da fala têm 
demonstrado, a partir de análises prosódicas de amostras tanto em tempo aparente quanto em 
tempo real, que essa é uma linha de pesquisa promissora para a investigação da mudança 
linguística (Nokes e Hay 2012; Thomas e Carter 2006; Britain 1992). Este trabalho tem como 
objetivo apresentar os resultados preliminares de um estudo sobre os efeitos do contato dialetal 
na fala da comunidade de migrantes alagoanos que vivem na Região Metropolitana de 
Campinas, no estado de São Paulo. A partir da análise de uma amostra de gravações 
sociolinguísticas com 22 alagoanos que residem em Campinas, coletada no âmbito do projeto 
Acomodação (Oushiro 2018), em comparação com duas amostras controle, com 12 alagoanos 
e 12 paulistas não migrantes, dos projetos SP2010 (Mendes e Oushiro 2012) e PORTAL 
(Oliveira 2017), esse estudo buscou descrever as mudanças prosódicas pelas quais a fala dos 
migrantes passou como consequência do contato com a fala paulista. Com base nas gravações, 
segmentadas e anotadas acusticamente com uso do alinhador fonético AlinhaPB (Kruse e 
Barbosa 2020), e utilizando algoritmos (Barbosa 2020; Silva Jr e Barbosa 2019) que 
automatizam procedimentos de computação de parâmetros acústicos no Praat (Boersma e 
Weenink 2019), foram analisadas as seguintes variáveis prosódicas: as taxas de articulação e de 
elocução (em sílabas por segundo), a duração de pausas preenchidas e silenciosas (em 
milissegundos), a duração de grupos acentuais (em milissegundos) e os índices de distância 
rítmica (Barbosa 2019) e de variabilidade em pares (PVI) (Grabe e Low 2002). Essas variáveis 
foram analisadas estatisticamente com uso da linguagem de programação R (R Core Team), 
empregando modelos de regressão linear de efeitos mistos, a fim de investigar a correlação 
entre variáveis prosódicas e variáveis sociais (o gênero, a idade de migração e o tempo de 
residência em São Paulo) na fala dos migrantes alagoanos; bem como a diferença entre a 
prosódia dos migrantes, de um lado, e a dos paulistas e alagoanos não migrantes, de outro, como 
modo de determinar em que medida os migrantes se distanciam dos seus conterrâneos, na 
dimensão prosódica, e se aproximam da comunidade anfitriã. Resultados preliminares indicam 
diferença estatisticamente significativa nas taxas de elocução e de articulação e na duração de 
grupos acentuais dos alagoanos migrantes com relação aos valores dos alagoanos não 
migrantes, mas tal diferença não foi observada com relação aos valores dos paulistas, o que 
sugere que, ao menos nesses parâmetros, houve mudança na prosódia dos migrantes em direção 
à fala da comunidade anfitriã. Esse estudo contribui com o campo ainda pouco explorado dos 
condicionamentos sociais da variação e da mudança prosódica em decorrência do contato 
dialetal. 
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Essa apresentação está inserida em um projeto maior que pretende demonstrar evidências quanto
à proeminência das línguas nativas africanas no português em uso em Angola. Angola representa
um contexto em que o multilinguismo faz parte das práticas linguísticas cotidianas e é a condição
vital sob a qual a língua humana evolui (Evans 2018). Na perspectiva adotada neste trabalho, as
línguas  coexistentes  no  território  coabitam  e  a  ecologia  linguística  estabelece  o  mecanismo
fundamental para a seleção de traços linguísticos, oriundos de um banco de traços (Mufwene
2001, 2008) disponível ao falante no momento em que os idioletos entram em contato, os quais
serão  recombinados  (Aboh  2015)  durante  as  interações  entre  os  indivíduos.  Assim como os
autores, assumo que esse processo providencia os meios para a emergência de novas variedades
e/ou novos padrões  linguísticos  e  que  ocorre  de  maneira  natural  com todas  as  línguas.  Esta
pesquisa, ainda em fase inicial, conta com um  corpus  que está sendo desenvolvido a partir de
excertos de fala espontânea de entrevistadores de canais de entrevistas da TV aberta angolana e
que subsequentemente será transcrito por meio do software ELAN. O dado apresentado em (1)
exemplifica  o  processo  de  recombinação  entre  os  elementos  linguísticos  disponíveis  para  o
falante.
(1) Aqui tem Paragem do Brilho.

Hoje tão a lhe dar lugar,
eu não tô a me dá lugar (...);
tô aqui a sofrer muito.

Em (1), o informante é engraxate e um lugar de trabalho específico (“Paragem do Brilho”) é
fornecido  pelo  governo  para  outros,  mas  não  para  ele.  Nesse  sentido,  ele  demonstra  a  sua
insatisfação em não receber um local devido para trabalhar. Assim, a quarta sentença representa
uma estratégia de impessoalizar o evento, uma vez que o sujeito “eu” está agindo não como
agente, mas como beneficiário da ação (“dar”), mesmo que o verbo auxiliar “estar” esteja em
concordância com o sujeito, na forma “tô”. Esse padrão não é atestado no português padrão e se
assemelha a um processo de formação da voz passiva no kimbundu, no qual atestam-se sentenças
em que “o agente da forma ativa correspondente” é impessoalizado e “seu papel de paciente
torna-se o único argumento tópico” (Givon 2006), como observado em (2) abaixo:
(2) Ku-dya a-ku-lamb-e kwala Nzua.

15-dya 3pl-PAST1-15MO-cozinhar-PFV PREP 1-Nzua1

Lit.:A comida, eles a cozinharam por Nzua – PT  
O dado do kimbundu em (2)  nos  mostra  que além do deslocamento  do tema à esquerda  da
sentença, a presença de um pronome na terceira pessoa do plural nos permite duas possíveis
interpretações: ativa anafórica, 'A comida, Nzua a fez.' (anafórica/ativa) e passiva impessoal: ‘A
comida foi feita por Nzua’ (impessoal/passiva). Assim, essa estratégia de impessoalização estaria
disponível para o falante inserido nesse contexto. Kimbundu é uma das línguas nomeadas mais
faladas em Luanda, local onde a gravação ocorre. O dado encontrado em (1) é uma evidência de
que o português em uso falado em Angola se desenvolve como uma língua híbrida que emerge
em uma ecologia multilíngue dado o contato entre o português e as línguas nativas africanas.

1 As glosas se referem a: 15 – número da classe nominal; PAST1 – Passado próximo; MO – Marca de objeto;
PREP – Preposição; PFV – Perfectivo.
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NOMES NUS NA POSIÇÃO DE SUJEITO NO PORTUGUÊS DE UMA 
COMUNIDADE QUILOMBOLA BAIANA 
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A sintaxe dos nominais tem se mostrado um desafio para a linguística formal. Isso porque as 
várias possibilidades de constituição desses elementos, tanto intra como interliguisticamente, 
revelam a complexidade de uma possível estrutura sintática desses. Dentro desse contexto, o 
português brasileiro (PB) tem mostrado um papel interessante, não só pela produção de 
propostas, mas também pela falta de consenso e pela grande variação linguística. No campo 
da variação, particularmente, chama atenção os trabalhos que apontam para presença de DPs 
nus (sintagmas nominais sem determinantes ou marca de plural) em variedades rurais 
isoladas do PB, marca amplamente encontrada em crioulos, como apontam os estudos de 
Ribeiro e Cyrino (2010, 2011) e Mariano (2012). Assim, esta pesquisa estudou a sintaxe e a 
semântica do sintagma determinante (DP) em um corpus de fala de brasileiras 
afrodescendentes moradoras da comunidade rural isolada de Helvécia, no interior da Bahia. 
O trabalho visou fazer uma descrição do sistema de marcação de definitude e referencialidade 
de DPs no corpus em questão. Destarte, descrevem-se os contextos sintático-semânticos em 
que as falantes realizam ou não artigos (definidos ou indefinidos) em DPs e compara-os com 
os resultados encontrados em outros estudos, propondo-se uma estrutura sintática para o DP 
dessa variedade do PB, que se adéqua à proposta da existência de um artigo não realizado 
foneticamente na gramática dessa língua e aos contextos sintático-semânticos descritos. Nesse 
sentido, é possível observar que os traços constituintes do núcleo D, em especial, os chamados 
traços-phi (traços de número, gênero e pessoa), além dos traços de definitude e especificidade 
(tradicionalmente tidos como ininterpretáveis no curso da derivação) participam de forma 
decisiva nas relações sintáticas estabelecida entre os elementos formadores do sintagma 
determinante, motivando, inclusive, a estrutura sintática do DP (cf. MAGALHÃES, 2004; 
CARVALHO, 2008, 2018; MARIANO, 2012; CERQUEIRA, 2015; SEDRINS, SIQUEIRA, 
2017). A partir disso, discutiram-se os usos de nomes precedidos por artigos e os usos de 
nomes nus por parte das falantes estudadas. Com base na descrição semântica e sintática 
destes DPs, propôs-se generalizações a fim de prever a ocorrência ou não de artigos 
precedendo nomes. Também se buscou aqui estabelecer comparações entre esta descrição e 
análises outras sobre outros falantes oriundos de Helvécia e sobre crioulos, a fim de mostrar 
a referida semelhança entre essas línguas, bem como ver como esses estudos puderam 
contribuir para a compreensão do fenômeno estudado na fala das informantes. Por fim, 
propõe-se que a estrutura proposta por Alexandre e Hagemeijer para os DPs de CST pode 
também ser aplicado aos DPs de HV-13, HV-15 e HV-19, devido, principalmente ao fato de 
que, nas duas línguas, a marca morfológica de plural não corre nos nomes, somente nos 
determinantes. Dessa forma, acredita-se que não há necessidade de se supor a projeção de N 
(flexão de número) independente dentro dos DPs dessa variedade. Portanto, a análise é feita 
a partir de uma teoria de traços (BÉJAR, 2003; CARVALHO, 2017b, 2008), para descrever a 
estrutura sintática dos DPs no PB afrobraslieiro, a partir da descrição dos diferentes traços-
phi que compõem os nominais nessa língua, bem como para explicar as diferentes operações 



que estes estabelecem entre si, a fim de satisfazer as condições da sua gramática para a 
realização desses constituintes, além de apontar sugestões e caminhos para uma análise no 
mesmo sentido do PB contemporâneo. 
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