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Les études que nous menons ne sont jamais achevées, comme n’est jamais
achevée l’analyse de langues que les hommes parlent, depuis des centaines
de milliers d’années, et de l’univers culturel qu’elles véhiculent et qui nous
émerveille chaque jour tout le long de notre existence.
Michel Contini, 2015

Apresentação
O Congresso Internacional em Variação Linguística nas Línguas Românicas decorre na
Universidade de Aveiro, Portugal, nos dias 2, 3 e 4 de maio de 2018, incluindo conferências,
comunicações orais, pósteres, uma mesa redonda e uma oficina. As linhas temáticas, sempre
relacionadas com línguas românicas, são as seguintes:


Geoprosódia;



Dialectometria e cartografia linguística;



Contacto e mudança linguística;



Linguística contrastiva;



Variação e aquisição da linguagem;



Línguas ameaçadas e minoritárias;



Variação linguística diatópica, diafásica e diastrática, nos diversos níveis de análise.

As línguas de trabalho são todas as línguas românicas, incluindo línguas minoritárias, em
relação às quais se destaca a realização de uma mesa redonda.
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Comissão organizadora

Lurdes de Castro Moutinho, Professora Associada, Universidade de Aveiro, Portugal
Rosa Lídia Coimbra, Professora Auxiliar, Universidade de Aveiro, Portugal
Elisa Fernández Rei, Professora Contratada Doutora, Universidade de Santiago de
Compostela, Espanha
Xulio Sousa, Professor titular, Universidade de Santiago de Compostela, Espanha
Alberto Gómez Bautista, Professor Adjunto Convidado do ISCA de Lisboa. Instituto
Politécnico de Lisboa, Portugal
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Comissão científica
Michel Contini, Professeur émérite da Universidade de Stendhal, Grenoble, França
Aldina Quintana, Professora Associada, Universidade Hebraica de Jerusalém, Israel
Alexsandro Rodrigues Meireles, Professor Associado I, Universidade Federal do Espírito
Santo, Brasil
Antonio Romano, Investigador Titular, Universidade de Turim, Itália
François Wioland, Professeur émérite, LiLPa, Université de Strasbourg, France
Helena Rebelo, Professora Auxiliar, Universidade de Madeira, Portugal
Izabel Christine Seara, Professora Associada III, Universidade Federal de Santa Catarina,
Brasil
Jean-Pierre Zerling, Docteur d’État en Phonétique, Professor, Universidade de Strasbourg
(UdS), França
João Manuel Nunes Torrão, Professor Catedrático, Universidade de Aveiro, Portugal
Josefa Dorta Luis, Professora Catedrática, Universidad de La Laguna, Espanha
Leandra Batista Antunes, Professora Associada na Universidade Federal de Ouro Preto,
Brasil
Maria Teresa Cortez, Professora Associada, Universidade de Aveiro, Portugal
Regina Célia Fernandes Cruz, Professora Associada IV, Universidade Federal do Pará,
Brasil
Rosa Maria Lima, Professora Coordenadora Convidada, Escola Superior de Educação
Paula Frassinetti, Porto, Portugal
Sandra Madureira, Professora Titular, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, Brasil

e todos os elementos da Comissão Organizadora.
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Programa

9

Dia 2 de maio, quarta-feira
9h00 – Receção dos participantes e entrega de documentação (Sala 2.1.9)
Sala 2.1.11
9h30 – Sessão de abertura
9h45 – Conferência de abertura – Antonio Romano (Universidade de Turim): La variation
géoprosodique : progrès dans la définition typologique et dans les méthodes d’évaluation
10h45 – 11h15 – Intervalo
11h15 – 12h30 – Comunicações orais
11h1511h40

11h4012h05

12h0512h30

Sala 2.1.11
Elisa Fernández Rei (USC): A entoación
das variedades ibéricas occidentais:
xeoprosodia, contacto e cambio
lingüístico
Regina Célia Fernandes Cruz (UFPA),
Izabel Christine Seara (UFSC), Lurdes
de Castro Moutinho (UA) & Albert
Rilliard (LIMSI): Perseguindo a
influência açoriana no Português
Brasileiro
Dilton Serra, Aline Cristina Sacchi,
Márcia Polaczek, Marta Aparecida de
Faria Tanuri & Sandra Madureira
(PUC/SP): Um estudo fonético-acústico
de padrões entoacionais do Português
Brasileiro: variedade paulista

Sala 2.1.13
Paulo Osório (UBI) Variação
Linguística diatópica no português
antigo: as estruturas sintáticas de
“Ter” e “Haver” em estruturas de
posse
Xosé-Henrique Costas (UVigo): Dos
leonesismos no galego-portugués do
Val do Ellas ou de Xálima

12h30 – 14h30 – Pausa para almoço
14h30 – 16h10 – Comunicações orais
14h3014h55

14h5515h20

Sala 2.1.11
Izabel Christine Seara (UFSC): Algumas
observações sobre características
segmentais da variedade dialetal
florianopolitana

Gotzon Aurrekoetxea & Ariane
Ensunza (UPV/EHU): Hacia una
definición de 'dialecto' por criterios
únicamente lingüísticos

Sala 2.1.13
Leila Figueiredo de Barros
Cristina Normandia dos Santos
Maria Teresa Tedesco Villardo Abreu
(UERJ): A Referenciação em Narrativas
Orais de Idosos Cariocas do Sítio
Urbano-RJ e Alunos da Eja de uma
Comunidade Rural do Município de
Nossa Senhora do Livramento-MT:
Uma demonstração de Estudos e
Transcrições
Marilza de Oliveira (USP): Os
pronomes de tratamento no tabuleiro
da cidade de São Paulo
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15h2015h45

15h4516h10

Luís Pinto Salema & Lurdes Moutinho
(CLLC, UA): Onde caem as vogais?
supressão vocálica, acento vocálico e
acento prosódico no corpus AMPERPOR
Izabel Christine Seara, Juan Manuel
Sosa & Roberta Pires-de-Oliveira
(UFSC): Contorno entonacional
declarativo com upstep no falar
“manezinho”

Lorena da Silva Rodrigues (UFC) &
Aline Bazenga (UMA): Variação
linguística dos pronomes pessoais de
terceira pessoa no português falado
no Brasil e na Madeira
Carmen Widera & Georg A. Kaiser
(Univ. Konstanz): Astérix e os
pronomes sujeitos – uma análise
contrastiva do emprego dos pronomes
sujeitos no português europeu e
brasileiro

16h10 – 17h30 – Oficina sobre cartografia linguística – Xulio Sousa (Universidade de Santiago
de Compostela)

Dia 3 de maio, quinta-feira
09h30-10h30 (Sala 2.1.11) – Conferência plenária – François Wioland (Université de
Strasbourg): Singularités phonétiques du français parlé par rapport aux autres langues
romanes
10h30 – 11h00 – Intervalo
11h00 – 12h15 – Comunicações orais
11h0011h25

11h2511h50

11h5012h15
12h1512h40

Sala 2.1.11
Sandra Madureira, Plinio Barbosa,
Mario A S Fontes e Paulo Menegon
(PUCSP / UNICAMP): Um estudo de
características fonético-acústicas e
respiratórias em quatro estilos de fala
María José Quilis Sanz (Universidad de
Vigo): Estudio de las consonantes /l/ y
/r/ en posición implosiva según las
encuestas de Manuel Alvar en la
República Dominicana
João Veloso (FLUP, Universidade do
Porto): A dessonorantização das
"vibrantes": dos dialetos à fonologia
Alba Aguete-Cajiao & Elisa Fernández
Rei (ILG): Contribución ao estudo
comparado do vocalismo átono inicial
do galego e do portugués

Sala 2.1.13
Ewa Urbaniak & Marek Baran
(Universidad de Lodz): La
reduplicación del imperativo en
español e italiano
Francisco José Fidalgo Enríquez
(UTAD): Sobre la anterioridad
temporal en los tiempos verbales en el
subjuntivo en portugués y español
Marizete Liamar Grando Garcia
(UERJ): A variação diastrática no
discurso idosos

13h00 – 14h30 – Pausa para almoço
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14h30 – 15h30 – Comunicações orais
14h3014h55

14h5515h20

15h2015h45

Sala 2.1.11
Alexsandro Rodrigues Meireles (UFES):
Variação prosódica no dialeto
capixaba em função do acento e
estrutura frasal
Helena Rebelo (UMA): A prosódia
madeirense e a porto-santense:
comparação de curvas melódicas de
frases interrogativas
Domingo-Luis Hernández Álvarez
(ULL): La percepción de la entonación
interrogativa de variedades
americanas con el mismo patrón final

Sala 2.1.13
Zhihua Hu & Maria Teresa Roberto
(UA): Análise das Instâncias de
Tradução da Conjunção “Aunque” do
Espanhol para o Português com Base
num Corpus Paralelo
Cristina Sánchez López (UCM):
Enunciados optativos en las lenguas
románicas: variación y contraste
Márcia Aparecida Campos Furtado &
Maria Teresa Tedesco Vilardo Abreu
(UERJ): O rotacismo na oralidade e na
escrita de alunos quilombolas: um
continuum tipológico

15h45 – 17h45 – Painel temático sobre o Barranquenho, o Minderico e o Mirandês (Sala
2.1.11) – coordenado por Alberto Gómez Bautista (CLLC) com a participação de:
– Maria Victoria Navas ((Universidade Complutense de Madrid): O barranquenho, língua
ameaçada e minoritária
– Vera Ferreira (CIDLeS; ELAR, SOAS University of London): Minderico: da vitalidade à
revitalização. Um exemplo de diversidade esquecida na suposta homogeneidade linguística em
Portugal
– Alfredo Cameirão (Presidente da Associação da Língua Mirandesa): Froles que dórun muito
fruito. Reflexões sobre Lingua e Literatura mirandesas

Dia 4 de maio, sexta-feira
09h30 – 10h30 – Conferência plenária (Sala 2.1.11) – Alicia Fernández-Zúñiga (Universidad
Autónoma de Madrid -UAM; Instituto de Lenguaje y Desarrollo- ILD): Variacion en el desarrollo
del lenguaje en la primera infância
10h30 – 11h30 – Intervalo e sessão de pósteres (Sala 2.1.18)
11h30 – 12h45 – Comunicações orais
11h3011h55

11h5512h20

Sala 2.1.11
Josefa Dorta Luis (ULL): Las
interrogativas neutras en habla formal
y semiespontánea de dos variedades
del español americano
Vanessa Gonzaga Nunes (UFS) &
Izabel Seara (UFSC): A investigação da
prosódia de sentenças interrogativas
totais em variedades dialetais
catarinenses e sergipanas com foco
em diferentes metodologias

Sala 2.1.13
Carla Marques & Rosa Maria Lima (ESE
Paula Frassinetti): Variação na
aquisição da fonologia infantil
Rosa Maria Lima (ESE Paula
Frassinetti): Diversidade na Aquisição
para o sucesso escolar: uma prova de
avaliação
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12h2012h45

Juliana Andreassa da Lomba, Maria da
Piedade Soares Cóstola & Sandra
Madureira (PUC/SP): Enunciados
declarativos e interrogativos no falar
de um sujeito de Sorocaba: um estudo
fonético-acústico

Maria Teresa Tedesco Vilardo Abreu
(UERJ) & Sibille Grosse (Universidade
de Heidelberg): Varia-Idade no Rio de
Janeiro. Comunicação e geração:
Estratégias linguísticas e discursivas
na idade maior

12h45 – 14h30 – Pausa para almoço
14h30 – 16h30 – Comunicações orais
14h3014h55

14h5515h20

15h2015h45

15h4516h10

Sala 2.1.11
Leandra Batista Antunes (UFOP) &
Adriana Nascimento Bodolay (UFVJM):
Variação prosódica mineira no âmbito
do projeto AMPER-Por
João Paulo Moraes Lima dos Santos &
Fernando Sánchez Miret (USAL): As
vogais /i/ e /u/ átonas finais de
palavra em processos de elisão e
formação de ditongos em duas
variedades do português falado no
nordeste brasileiro
Valentina Colonna (Università degli
Studi di Genova) & Antonio Romano
(Università degli Studi di Torino)
Variazioni intonative del "Congedo" –
Analisi comparativa di dodici letture
Marta Aparecida de Faria Tanuri
Oliveira; Sandra Madureira (PUCSP):
Percepção de atitudes em relação ao
sotaque caiçara do litoral norte de São
Paulo, Brasil

Sala 2.1.13
Michael Gradoville (Arizona State
University): A variante pa no
português brasileiro
Júlia Langer de Campos, Priscilla
Mouta Marques & Maria Maura da
Conceição Cezario (UFRJ): Falando
sério e falando seriamente: análise
das construções com adjetivo
adverbial e com advérbio em -mente
no português brasileiro
Marilucia Barros de Oliveira & Fábio
Luidy de Oliveira Alves (UFPA): Línguas
em contato na Amazônia: contornos
diatópicos e diastráticos

16h10 – 17h10 – Conferência de encerramento (Sala 2.1.11) – Francisco Dubert (Universidade
de Santiago de Compostela): Continuum xeolectal constitutivo no noroeste da Península Ibérica
17h10 – Sessão de encerramento
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RESUMOS
Conferências plenárias
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Antonio Romano

LFSAG / Università di Torino, Italie

La variation géoprosodique : progrès dans la
définition typologique et dans les méthodes d'évaluation
Dans les dernières décennies, nous avons assisté à une importante prolifération
d’études proposant l’application de modèles prosodiques à la description des propriétés
rythmico-intonatives des langues et des dialectes. Une attention croissante aux facteurs de
micro-variation correspondant aux plus importantes fonctions linguistiques de l’organisation
prosodique s’est imposée. Cela s’est avéré en association avec la diffusion de méthodes
d’annotation de l’intonation et d’évaluation du rythme qui ont permis le développement de
procédures de comparaison entre variétés linguistiques très éloignées (tout comme de
dialectes très proches parlés au sein de la même communauté) et la définition de catégories
typologiques générales. L’idée que la spécialisation des systèmes puisse dépendre d’une
organisation prosodique basée sur des choix différents dans les grandes-lignes de costruction
du texte a progressivement laissée la place à l’attente de stratégies de contraste
suprasegmental liées à des phénomènes locaux ou, en tout cas, localisables.
Une idée implicite de ces modèles est que la saisie ou le contrôle du contenu
linguistique ou péri-linguistique des énoncés puisse dépendre d’un événement local ou plutôt
d’une séquence de faits indépendants associés à des positions censées être nucléaires dans
des cadres structuraux linéaires. Cette idée cohabite avec l’évidence que les valeurs atteintes
par les variables acoustiques qui dépendent de l’organisation du texte et des contraintes
lexicales et syntaxiques puissent être aussi gérées par des relations superpositionnelles et par
l’application de hiérarchies de proéminence à différentes échelles. Si d’un côté les
connaissances des possibilités endophasiques de nos langues nous indiquent quelles sont
leurs unités fonctionnelles, de l’autre l’observation des réalisations réelles se présente parfois
décevante dans l’ensemble, car des niveaux de structuration différents peuvent dominer dans
l’exécution, certains segments des énoncés observés pouvant échapper à ces modalités de
contruction par des accidents liés à l’acte de parole individuel.
La solution à ces difficultés expérimentales ne peut que venir d’une approche qui
intègre (1) l’étude des valeurs qui se localisent dans la chaîne phonique sur les segments
porteurs d’information prosodique et l’analyse comparée des phénomènes de variation en
correspondance de frontières entre les unités énonciatives, (2) d’une étude quantitative sur
une grande recolte de données en conditions de variabilité interne et externe de chaque
dialecte étudié et (3) d’une reflexion sur l’usage des principales unités intonologiques et sur
les modalités de combinaison des divers allotons.
Mots-clés: prosodie des langues, variation dialectale, phénomènes locaux, évaluation,
prosodie du texte, études quantitatives, intonologie.
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François Wioland

Université de Strasbourg, France

Singularités phonétiques du français parlé
par rapport aux autres langues romanes
Le français est la seule langue romane qui n’ait pas d’accent lexical. C’est ainsi qu’en
français parlé le mot lexical se fond phonétiquement dans « le mot phonétique » auquel est
confrontée l’oreille francophone en contexte réel de communication orale.
Nous rendrons compte tout d’abord à titre d’exemples de la compréhension de
paroles dans quatre contextes différents afin de mettre en évidence ce qui importe à l’oreille
francophone.
Puis nous illustrerons la notion de «mot phonétique», unité de sens qui dépasse le
plus souvent le mot lexical. Nous parlons en «mots phonétiques» qui forment le cadre social
dans lequel se constitue l’ensemble des habitudes de prononciation.
Cet état de fait a d’importantes répercussions au plan phonétique:sur l’identification
de l’élément moteur de chaque unité de sens qu’est la dernière syllabe prononcée du «mot
phonétique», sur le nombre de syllabes prononcées par «mot phonétique»; sur le paradoxe
de la dernière syllabe prononcée qui malgré l’absence d’intensité acoustique est prioritaire
pour la compréhension,sur l’ambiguïté de la notion d’accent; sur la structuration syllabique
du mot phonétique: une consonne qui rencontre une voyelle dans le cadre d’un mot
phonétique ne forme-t-elle pas automatiquement syllabe avec elle? sur les sons qui, à l’image
des individus dans une société donnée, occupent soit des positions plus ou moins fortes et
donc stables, soit des positions plus ou moins faibles et donc instables, c’est-à-dire soumises
aux influences du voisinage. Les positions vocaliques et syllabiques ne sont qu’au nombre de
trois, les positions consonantiques au nombre de deux, une organisation phonétique d’une
grande clarté, sur le modèle rythmique qui en découle.
En conclusion: une vie sociale des sons du français bien organisée: en trois catégories
de consonnes, en trois catégories de voyelles, la position l’emporte sur la nature du son, mais
le terme d’accent ne recouvre pas les mêmes réalités phonétiques dans les représentations
d’un lusophone et dans celles d’un francophone.
Références:
La vie sociale des sons du français, L’Harmattan, 2005
Le rythme du français parlé, Hachette FLE, 2012
Mots clés : Accent; Mot phonétique; Dernière syllabe prononcée; Structures syllabiques;
Positions vocaliques et consonantiques; Modèles rythmiques.
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Alicia Fernández-Zúñiga

Universidad Autónoma de Madrid / UAM; Instituto de Lenguaje y Desarrollo- ILD

Variacion en el desarrollo del lenguaje
en la primera infancia
Las alteraciones neurobiológicas que se han encontrado en relación con las
dificultades de lenguaje no son consistentes y no se han encontrado marcadores
neurobiológicas específicos.
En la primera infancia el desarrollo del lenguaje en el desarrollo típico se produce
de una manera rápida. Desde la primera palabra el avance es importante: aumenta el
vocabulario y su combinación en oraciones; mejora la discriminación sonidos, resultando
un habla más inteligible. El niño avanza en la organización del discurso y empieza a usarlo
adecuadamente dentro del contexto. En la primera infancia el retraso de lenguaje es con
frecuencia el primer síntoma de un trastorno de lenguaje que persiste a largo durante del
desarrollo, interfiriendo en el desarrollo de la comunicación y posteriormente en el
rendimiento académico.
Cuando un niño con dos años no ha dicho todavía su primera palabra las
investigaciones indican que puede ser un anuncio de problemas posteriores. Los niños de
24 meses con retraso de lenguaje expresivo son de riesgo si muestran: un vocabulario
reducido, (menos de 8 palabras); un desarrollo del sistema fonológico limitado, uso
de fonemas restringido (uso de 6 a 9 consonantes)y simplificado; baja discriminación
auditiva, dificultades de recuerdo de palabras, etc.
Para detectar los problemas de lenguaje tempranamente es necesario basarse en
los factores de riesgo que indica la evidencia y evaluar el nivel de desarrollo del niño en
comparación con el desarrollo típico. La evaluación debe incluir las habilidades expresivas
y receptivas, además del conocimiento del niño de varias dimensiones del lenguaje; pero
también habilidades cognitivas y sociales, como medidas cognitivas de memoria fonológica
de corto plazo. Asimismo, es preciso incluir la evaluación preverbal, para comprobar la
adquisición de prerrequisitos comunicativos y sociales de lenguaje como la intención e
iniciativa comunicativas y habilidades de imitación. De la misma forma es necesario indagar
la existencia de antecedentes familiares de problemas de lenguaje.
La detección temprana de estas dificultades lingüísticas pueden prevenir otras
alteración en el desarrollo del niño, de tipo sociales, así como de aprendizaje,
(específicamente de lectura y escritura), los cuales pueden incidir posteriormente en
problemas de rendimiento y adaptación escolar.
Palavras-chave: aquisição, desenvolvimento, comunicação, cognição, socialização.
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Francisco Dubert García

Instituto da Lingua Galega /Universidade de Santiago de Compostela

O continuum xeolectal constitutivo
no noroeste da Península Ibérica
A dialectoloxía tradicional tiña un método de traballo atomista: estudaba a extensión
de fenómenos dialectais illados. A sociolingüística das últimas décadas actúa dun xeito
similar, pois no canto de centrarse na descrición das grandes estruturas que organizan a
gramática ou a fonoloxía, analiza, por exemplo, a distribución de variantes lingüísticas
concretas ó longo da escala social.
Esta análise atomista, moitas veces criticada e incomprendida polos estruturalistas,
permítenos observar como se estenden as mudanzas lingüísticas entre os falantes, pois,
grazas ó fenómeno da difusión lexical do cambio, hoxe sabemos que efectivamente cada
palabra ten a súa historia, incluso para cada individuo. Máis aínda, os traballos levados a cabo
no seo da lingüística de exemplares mostran que os procesos de mudanza afectan a palabras
ou construcións gramaticais concretas, con ritmos diferentes. Tamén sabemos que os
resultados destas mudanzas poden incluso circular por medio de falantes individuais a través
de grandes áreas xeográficas, obviando as fronteiras políticas e as lingüísticas. Esquecer este
avance individual e atomista de palabras e construcións, ou a difusión lexical do cambio, ou
pretender escribir a historia dunha lingua só por medio estruturas abstractas, pode levar a
explicacións meramente estruturais tecnicamente coherentes pero que non se achegan á
realidade dos feitos.
Hoxe sabemos que a lingua e a súa gramática emerxen do uso, que non son un
conxunto estático de regras almacenadas independentes dos textos en que aparecen e que se
modifican ó longo da vida dun individuo. Tamén sabemos que o contacto é unha fonte
natural e común de mudanzas e, polo tanto, unha fonte de estruturas emerxentes (aínda que
as visións máis puristas non sempre estean de acordo con este feito); sabemos que as linguas
poden replican material fonolóxico unhas veces, e outras construcións máis abstractas, e así
van tamén reconfigurando a súa gramática.
O estudo de áreas xeolingüísticas, establecidas pola difusión xeográfica de feitos
lingüísticos concretos, que avanzan con independencia de calquera tipo de fronteira, tamén
permite iluminar a existencia das relacións sociais que os falantes establecen a pesar de
pertenceren a rexións ou países distintos ou de falaren linguas diferentes.
O fin da miña presentación será analizar a distribución xeolingüística de feitos
concretos ó longo dos territorios en que se falan como variedades constitutivas o galego, o
portugués, o ástur-leonés e o castelán (i.e., o noroeste da Península Ibérica), e que permiten
establecer unha comunidade xeolingüística de fondo, que comparte trazos lingüísticos
individuais, aínda que non comparta as linguas en que estes aparecen.
Palavras-chave: dialectoloxía; mudanzas lingüísticas; xeolingüística; contacto de línguas;
sociolinguística; noroeste da Península Ibérica.

20

Oficina sobre
cartografia

21

22

Xulio Sousa

Universidade de Santiago de Compostela

Oficina sobre dialectrometria e cartografia linguística

Esta oficina será dinamizada pelo Professor Xulio Sousa, membro do Instituto de Língua
Galega, Universidade de Santiago de Compostela, e colaborador do Centro de Línguas e
Culturas da Universidade de Aveiro.
Nota curricular:
Xulio Sousa Fernández es profesor titular del Departamento de Filología Gallega de
la USC. Se licenció en Filología hispánica, subsección Gallego-Portugués, en 1988 y obtuvo
el grado de doctor en 1999. Forma parte del ILG desde el año 1999 y en la actualidad es
secretario de este centro de investigación de la USC. Además es coordinador del grupo de
investigación Filología y Lingüística gallega de la USC.
Su labor investigadora se centra en el estudio de la variación lingüística, especialmente
en el ámbito de la sintaxis y del léxico. Participa en varios proyectos de investigación ligados
a la geografía lingüística y fue editor de varias monografías relacionadas con estas líneas de
investigación. Es miembro del consejo de redacción de la revista Estudos de Lingüística
Galega.
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Mesa redonda sobre línguas minoritárias
Moderador
Alberto Gómez Bautista
CLLC, Universidade de Aveiro
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Froles que dórun muito fruito.
Reflexões sobre Lingua e Literatura Mirandesas
L die 7 de Júnio de 2007, Amadeu Ferreira screbie l purmeiro testo de l blogue “Froles
Mirandesas” – frolesmirandesas.blogspot.pt – fazendo assi nacer un spácio que debrebe se
straformou ne l campo adonde más mirandés se screbiu i pula mano de más çfrentes outores.
Ua quadrilha d’arrimado a 50 “blogueiros”, q’anté hoije screbírun más de 5000 testos,
fazírun de l blogue l bornal adonde stá amanolhada la más grande talhada de lhéngua
mirandesa screbida ne l ampeço de l seclo XXI, sendo, por isso mesmo, un marco mui
amportante, ansubstituible, para la Stória i l studo de la bariante pertuesa de l’antiga lhéngua
de l reino de Lhion.
Nun era la strena de la lhéngua mirandesa ne l territorio degetal, mas l blogue Froles
Mirandesas fizo cun que se dira ua upa mui grande na quantidade – i tamien na qualidade –
de pessonas a screbir an mirandés i acupou durate alguns anhos l campo de refréncia de l
mirandés screbido. Fui l nial i l bibeiro de muita obra lhiterária que s’habie de benir a publicar
an papel.
Ambora l blogue inda hoije steia bibo, aponemos-mos a cuntar de l sou nacimiento
– yá q’acumpanhemos l porjeto zde l ampeço – i a apersentar, de maneira cúrtia, la sue
porduçon screbida anté l anho de 2013, tiempo durante l qual l’atebidade neste spácio stubo
más biba i más acesa. Spurmantaremos poner las lhuzes na bariadade de tipologies testuales
que fáien la custruçon de l blogue i tamien na grande bariadade d’ourige, oufícios, stórias de
bida i formaçon académica de ls sous prancipales oubreiros.
Cuntaremos tamien subre l nacimiento de l Ancuontro de Blogueiros de l Praino,
fiesta que se fai to ls anhos na Tierra de Miranda, ye de ls marcos más amportantes i de
nomeada nas atebidades cula lhéngua mirandesa i que naciu diretamiente por bias de l blogue
Froles Mirandesas.
Palabras chabe: lhéngua mirandesa, blogosfera, froles mirandesas, Blogueiros de l Praino,
lhéngua minoritairas, Tierra de Miranda.
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O barranquenho, língua ameaçada e minoritária
Barrancos, terra alentejana com menos de 2000 habitantes, situada na margem
esquerda do rio Guadiana, tem sido, provavelmente, desde a Idade Média uma terra onde os
seus habitantes falavam maioritariamente a língua espanhola (Navas 2017). Pela sua situação
geográfica – introduz-se em Espanha em forma de cunha afiada –, pelo isolamento físico em
relação ao poder central português, criou-se ao longo dos séculos uma língua de contacto
com características peculiares dentro da sua tipologia: é o barranquenho.
Esta língua mista, fronteiriça, caso único pelo menos na Península Ibérica, formouse a partir das variedades meridionais ibéricas próximas: o alentejano português, o
extremenho e andaluz espanhóis. Este conjunto de traços deu lugar a uma nova fala na qual
se exprimiam naturalmente as pessoas ali nascidas.
Quando as crianças iam para a escola, cujas aulas eram ministradas por professores
de língua materna portuguesa, descobriam que o que eles falavam e escreviam não era a
língua padrão, não era correcto e que tinham de falar e escrever de uma outra maneira. Em
consequência disso, as crianças, primeiro, mais tarde os jovens, depois os adultos, começaram
a rejeitar a sua própria língua – o barranquenho –, a sentir que falavam mal o português, em
vez de sentirem que falavam uma língua diferente, e por isso escondiam a sua fala perante
estranhos.
Trata-se de, com urgência, e caso assim o entendam os falantes, de salvaguardar uma
língua que caminha para o desaparecimento, se não se travar a sua agonia. Modelada ao longo
de séculos, como referido antes, o barranquenho corre sérios riscos devido ao
desaparecimento dos mais velhos e à emigração dos mais novos. Embora saibamos que o
barranquenho é a única língua fronteiriça no território peninsular ibérico, situação que só
encontra paralelo na divisória entre Brasil e Uruguai, as simpatias institucionais não serão
fáceis de conseguir. E aqui entra plenamente a microlinguística, a intralinguística, relacionada
com a consciência linguística da comunidade, dos próprios barranquenhos. Para se conseguir
apoios externos, aos detentores da fala barranquenha serão exigidos grandes esforços.
Trata-se, nesta comunicação, de dar conta dos passos já dados na defesa da língua
barranquenha e de outras iniciativas para manter a sua vitalidade.
Palavras-chave: Barranquenho; línguas em contacto; línguas minoritárias; línguas
ameaçadas; línguas fronteiriças; línguas mistas.
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Minderico: da vitalidade à revitalização.
Um exemplo de diversidade esquecida na suposta homogeneidade linguística em Portugal
O minderico (código ISO [drc]), uma variedade linguística ibero-românica ameaçada
falada na vila de Minde, surge nos finais do séc. XVII como um socioleto com base no
português, mas, ao contrário do que acontece com a maioria dos socioletos, rapidamente se
estendeu a toda a comunidade minderica, tornando-se a língua do quotidiano em Minde.
Este processo implicou não só o alargamento vocabular mas acima de tudo o
desenvolvimento de um sistema morfossintático próprio que afasta o minderico do
português e lhe dá autonomia. Porém, nas últimas três décadas, fatores de ordem económica,
social e educacional estão na base de uma alteração significativa do tecido social de Minde,
alteração essa que contribuiu para uma redução drástica do número de falantes de minderico,
o que teve um impacto direto na vitalidade da língua.
Desde 2009 que o minderico está a ser alvo de um processo de documentação e
revitalização, iniciado no âmbito do projeto DoBeS “Minderico – an Endangered Language
in Portugal” financiado pela Fundação Volkswagen e continuado pelo CIDLeS – Centro
Interdisciplinar de Documentação Linguística e Social. Sete anos de atividades de
revitalização não são, porém, suficientes para que se possa fazer uma avaliação clara do
impacto da revitalização. Há, contudo, tendências que se começam a observar de forma mais
objetiva, como por exemplo o aumento discreto do número de falantes ativos (entre eles
vários são neo-falantes) e a emergência de um discurso de (des)legitimização que opõe, por
um lado, diferentes gerações de falantes e, por outro, falantes “tradicionais” e neo-falantes –
um fenómeno comum em comunidades de línguas ameaçadas.
ocando exatamente esta relação intrínseca entre a língua e os contextos sócioculturais que a envolvem, esta comunicação pretende não só dar a conhecer o minderico
enquanto língua ameaçada em território nacional – a sua história, evolução e estado atual,
salientando as particularidades linguísticas que o afastam do português, como também
reforçar a necessidade e importância da documentação linguística, tal como esta é entendida
no âmbito da linguística documentacional, no trabalho com línguas e variedades ameaçadas.
Palavras-chave: Minderico, documentação linguística, revitalização, língua ameaçada,
arquivo.
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Contribución ao estudo comparado do
vocalismo átono inicial do galego e do portugués
O galego tradicional (Veiga, 1965) e o portugués europeo (Mateus, 1975) e brasileiro
(Câmara, 1976) comparten un sistema vocálico tónico de sete vogais, con oposición de
apertura entre as vogais medias altas /ɛ/-/e/ e /ɔ/-/o/. Nestas linguas o vocalismo átono
sofre un proceso de elevación que leva á neutralización das vogais medias altas e medias
baixas en favor das vogais elevadas, no coñecido como proceso de redución do vocalismo
átono (Veloso,2016). Porén, diverxen nos procesos específicos e nos resultados fonéticos da
citada redución, sendo o portugués europeo moito máis dependente da acentuación da
palabra ca o portugués brasileiro (Mateus e d’Andrade, 2000). Así, o portugués europeo sofre
unha abrupta elevación do vocalismo átono, que contrasta coa redución gradual do
vocalismo átono brasileiro e galego.
Pese ás diferenzas existentes, estas linguas parecen seguir unha serie de patróns de
variación e de cambio semellantes no relativo ao vocalismo. Un dos puntos que máis interese
xerou nas últimas décadas do século pasado é o da non elevación das vogais medias altas e
medias baixas en posición preacentuada (Regueira, 2009; Mateus e d’Andrade, 2000; entre
outros), fenómeno común ao portugués europeo, brasileiro e ao galego. De maneira xeral,
este fenómeno foi sistematizado na fonoloxía do portugués nunha serie de excepcións ao
proceso de elevación (Mateus, 1975; Bisol e Veloso, 2016) relacionados con factores lexicais
e prosódicos. Porén, algúns autores (Emiliano, 2009) consideran que se trata do fin do
proceso de redución do vocalismo átono. Para o caso do galego, a non elevación das vogais
medias baixas foi asumida nun primeiro momento como un cambio fonolóxico con efectos
no paradigma de determinados verbos (Santamarina, 1974) e posteriormente como un
proceso de variación máis xeral (Regueira, 2009).
Nesta comunicación faremos un breve percorrido polas principiais teorías nas que se
aborda o estudo do vocalismo átono do galego, portugués europeo e brasileiro, centrándonos
nas converxencias e diverxencias entre as tres linguas; contrastaremos as principais
descricións dos sistemas átonos cos resultados da nosa investigación, aportando datos
acústicos que nos permitan dar un paso máis na interpretación da variación existente no
vocalismo átono inicial para estas linguas, cun especial enfoque sobre o galego.
Palavras-chave:vocalismo pretónico, variación e cambio, vogais medias, redución vocálica,
vocalismo átono.
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Variação prosódica no dialeto capixaba em função
do acento e estrutura frasal
Este trabalho diz respeito à análise fonético-acústica da prosódia no dialeto capixaba, através
da metodologia do projeto AMPER (Atlas Multimídia Prosódico do Espaço Românico). Foram
gravados quatro informantes, dois do sexo feminino e dois do sexo masculino, nascidos e criados em
Vitória-ES com mais de 30 anos de idade e escolaridade até a 4a série apenas (Informante 1: mulher,
32 anos, 4a série; Informante 2: homem, 38 anos, 4a série; Informante 3: mulher, 43 anos, 3a série;
Informante 4: homem, 31 anos, 4a série). O corpus é constituído por 33 frases declarativas e 33 frases
interrogativas, gravadas a partir de estímulo visual. A identificação e análise dos pontos relevantes
deste trabalho foram obtidas através de gráficos com as curvas de ƒ0.
Diferentemente do trabalho de Meireles e Gambarini (2016) que também trabalharam com
o dialeto capixaba, mas com estudantes do ensino fundamental de 14 anos de idade, nos gráficos
analisados, a fala masculina não diferiu da fala feminina. Verificamos estratégias distintas individuais
em algumas sentenças na diferenciação das frases interrogativas e afirmativas, devido a diferentes
interpretações de atitude, mas que não se correlacionam com o gênero do falante.
Observou-se, durante as análises, a importância da acentuação no que concerne ao padrão
da curva melódica de ƒ0. Uma frase ter o final em oxítona, paroxítona ou proparoxítona só modifica
os movimentos ascendentes ou descendentes entre esses três acentos, mas mantém um padrão em
todas as outras frases com mesmo acento final. A entonação do acento, portanto, levou a informações
capazes de distinguir a fala de cada um dos falantes, uma vez que mudado o acento, mudou-se o
padrão prosódico, mas manteve-se o padrão da curva de ƒ0. Além do acento, as frases interrogativas
também auxiliaram na percepção das diferenças, pois, ao contrário das declarativas, que mantinham
um padrão semelhante entre os falantes, as curvas das interrogativas distinguiam-se entre si em função
to tipo de acento. É importante ressaltar quatro grandes estratégias para se produzir frases
interrogativas: 1- tônica final ascendente seguida de movimento descendente; 2- tônica final
ascendente seguida de movimento ascendente; 3- pós-tônica final ascendente seguida de movimento
descendente; 4- pós-tônica final ascendente seguida de movimento ascendente. Com relação às
interrogativas houve duas grandes estratégias de produção: 1- movimento descendente a partir da
sílaba anterior à tônica final; 2- pequeno movimento ascendente antes da silaba tônica final seguido
de movimento descendente.
A partir do que foi examinado e discutido neste trabalho, apontamos como fatores relevantes
para a diferenciação prosódica no dialeto capixaba: o tipo de estrutura frasal e o tipo de acento. Em
trabalhos posteriores, aumentaremos o número de dados, a fim de observarmos se os resultados
parciais aqui encontrados serão respaldados em um corpus mais amplo. Será feito ainda um trabalho
comparando o que foi analisado do dialeto capixaba com o dialeto de outras regiões, a fim de serem
observadas as diferenças diatópicas.
Palavras-chave:AMPER-POR, dialeto capixaba, português brasileiro, análise acústica, frequência
fundamental, entonação.
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Astérix e os pronomes sujeitos – uma análise contrastiva
do emprego dos pronomes sujeitos no português europeu e brasileiro
No geral, o português é considerado uma língua de sujeito nulo. Isso significa que nessa
língua, a omissão do sujeito representa o caso normal e o emprego do pronome sujeito é limitado a
poucos contextos restritos (Cunha & Cintra 2008:296). Essa caraterística é tradicionalmente explicada
por uma morfologia verbal rica que supostamente substitui o uso dos pronomes sujeitos (ibid.).
Todavia, observam-se diferencias entre o português brasileiro (doravante PB) e o português europeu
(doravante PE) ou melhor observam-se algumas mudanças no PB em relação ao uso dos pronomes
sujeitos. Uma mudança que foi constatada no PB consiste no crescente emprego dos pronomes
sujeitos. Duarte (1993) detetou nos seus estudos diacrônicos de peças de teatro dos séculos XIX e
XX um aumento significativo do uso de pronomes sujeitos no BP. Outros estudos demonstram que
essa evolução resulta numa diferencia de frequência do uso do pronome sujeito entre o PB e o PE
contemporâneo (Barme 2001). Outra observação refere-se ao enfraquecimento da morfologia verbal
no PB. Entre outros por causa do uso de você em vez de tu e de a gente em vez de nos, o PB possui
um paradigma flexional menos rico do que o EP (Duarte 1993, Barme 2001).
Por causa dessas alterações, vários autores afirmam que o PB está a perder a sua propriedade
de permitir sujeitos nulos ou consideram o PB uma língua de sujeito nulo parcial (Silva 2000,
Holmberg 2010, Lobo & Martins 2017). Holmberg, Nayudu e Sheehan (2009) demonstram que o PB
também cumpre as outras características das línguas de sujeito nulo parcial como as condições mais
restritas de uso de sujeitos nulos e a propriedade de sujeitos nulos genéricos.
Visto que essa hipótese, porém, é controversa, um estudo comparativo deve investigar as
características em questão. Por isso, presentarei uma pesquisa dum texto paralelo, a saber a série de
Astérix. Pois a comparação das traduções do mesmo texto dum único género em línguas diferentes
representa um bom método para a linguística contrastiva. As bandas desenhadas de Astérix revelamse adequadas para um tal estudo porque são traduzidas em PE e em PB e consistem a maior parte
em discurso direto que ilustra uma linguagem coloquial falada escrita (Schwarz 2004). Schweickard
(1984) analisa os elementos da língua falada nas traduções românicas de Astérix e conclui que essas
bandas desenhadas oferecem boas perspetivas para investigações linguísticas.
Em resumo, a análise contrastiva da série Astérix compara o emprego dos pronomes sujeitos
assim como as restrições dos sujeitos nulos em PE e em PB para verificar as afirmações sobre o
estatuto de sujeito nulo do PB. Os resultados preliminares mostram um uso mais frequente e menos
restrito dos pronomes sujeitos em PB com exceção da primeira pessoa do singular. Verifica-se
também em parte o enfraquecimento da morfologia verbal em PB pelo uso de você em vez de tu e
pelo uso esporádico de a gente em vez de nos.
Palavras-chave: pronomes sujeitos, sujeito nulo, língua pro-drop parcial, português brasileiro, texto
paralelo, estudo comparative
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Variação na aquisição da fonologia infantil
Linguagem e aprendizagem constituem o processo fulcral para o incremento de
competências comunicativas na infância.
A criança adquire a língua materna de forma implícita não carecendo, em situações normais,
de um input linguístico sequenciado ou totalmente direcionado, facto pelo qual se pode afirmar tratarse de uma função universal, a todas as crianças de plurais contextos, que ocorre com determinada
uniformidade, apesar de experiências linguísticas e vivenciais diferenciadas, obedecendo a uma
progressão sequenciada de estádios que potenciam o domínio básico da língua.
Existem, no entanto, crianças que apresentam um desfasamento entre a sua idade
cronológica e a sua idade de desenvolvimento linguístico. Quanto tal situação ocorre estaremos
perante um atraso de desenvolvimento de linguagem (ADL). Tal designação corresponde a uma
expressão genérica que engloba os atrasos na aquisição e/ou desenvolvimento da linguagem, sem que
a essas limitações estejam associados a uma causa orgânica ou clinicamente determinada.
Crianças enquadráveis nesta designação não adquirem ou desenvolvem a linguagem ao ritmo
considerado típico sendo, no entanto, expectável que as dificuldades venham a ser superadas, com
ou sem intervenção específica com vista à aproximação produtiva e/ou compreensiva do
desenvolvimento típico.
Pensamos, pois, ser pertinente a apresentação de fenómenos de variação linguística em
crianças que revelam distintas performances tanto a nível formal como conceptual da linguagem
verbal oral.
No período pré-escolar o domínio das consoantes líquidas, constitui-se como um desafio
para as crianças, dado as suas características especificas. Tendo esta premissa em consideração
pretendemos estudar o domínio deste tipo de consoantes em crianças situadas na faixa etária préescolar. Para a concretização de tal objetivo foi selecionada uma amostra constituída por trinta
crianças, divididas em dois grupos (com e sem problemas manifestos de linguagem oral), com idades
entre os cinco e os sete anos de idade. Foram registadas e analisadas as suas produções verbais orais,
levadas a cabo de forma dirigida, sendo, posteriormente, analisados os processos de simplificação
produzidos por cada criança.
Os instrumentos usados foram a prova P.A.F.F.S. (Prova de Avaliação Fonológica em
Formatos Silábicos); o subteste de memória auditiva do I.T.P.A. (Illinois Test of Psycholinguistic
Abilities), para a compreensão auditiva e subprovas da prova em estudo, PAMCV (prova de avaliação
da memória e compreensão verbal).
Os resultados obtidos apontam para a existência de diferenças estatisticamente significativas
entre os dois grupos na produção dos fonemas /r/ e /l/, assim como no uso de distintos processos
de simplificação de fala. Igualmente significativos foram os resultados obtidos nas provas de memória
verbal da prova PAMCV. Contudo, a subprova de compreensão auditiva do teste ITPA, não revelou
diferenças significativas, apesar de o desempenho das crianças sem dificuldades ter sido
substancialmente superior e mais próximo da sua idade cronológica.
Dado o reduzido número de sujeitos da amostra não será possível generalizar. Contudo,
parecem tais dados apontar para que o atraso de linguagem se refere a um desempenho linguístico
desviante em relação à norma e se encontra vinculado a fatores de memória verbal e não a vetores de
compreensão em si, isto é, a aspetos globais de perceção da realidade envolvente.
Palavras-chave: Aquisição fonológica; Variação; Atraso de Desenvolvimento de Linguagem.
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Enunciados optativos en las lenguas románicas: variación y contraste
Este estudio presenta un análisis contrastivo de las expresiones optativas o desiderativas en
las lenguas románicas. Se trata de enunciados optativos con carácter exclamativo que expresan el
vívido deseo del hablante respecto de la proposición, sin utilizar ningún verbo de deseo. Las lenguas
románicas comparten los mecanismos gramaticales para construir estas secuencias, pero difieren en
el rendimiento que obtienen de cada uno de ellos. El objetivo de este trabajo es doble: por un lado,
describirá los enunciados desiderativos en las lenguas románicas; por otro, presentará un análisis de
la variación en términos de micro-parámetros.
Todas las lenguas románicas forman enunciados optativos mediante un verbo en subjuntivo
precedido de las conjunciones que/che/să, como en (1), y si/se/dacă, como en (2); en el segundo
caso una expresión adverbial con el significado de ‘al menos’ (Es. al menos, P. ao menos, pelo menos,
R. măcar, It. magari) o ‘solo’ (Fr. seulement) es opcional. Las lenguas difieren en el tiempo y modo
verbal aceptados en cada caso:
(1)a.Es.¡Que tengas la suerte de encontrar algo decente!
b.It.Che abbia la fortuna di trovare qualcosa di buono!
c.P.Que tenha sorte de achar algo decente!
d.Fr.Que tu aies la chance de trouver quelque chose de décent!
e.R.Să ai noroc să găsim ceva decent!
(2)a.Es.Si al menos él me {ayudase / hubiese ayudado!
b.P.Se eu pelo menos {pudesse / puder} falar com você!
c.It.Se almeno io potessi continuare a odiarti!
d.R.Dacă ea aş fi putut să se limiteze să cânte!
e.Fr.Si seulement elle pouvait se limiter à chanter!
Los procedimientos explotados diferentemente en las lenguas románicas son de tres tipos: a) el uso
de expresiones adverbiales seguidas de verbo en subjuntivo, como en (3); el uso de verbos en
subjuntivo sin conjunción introductoria, como en (4), y las frases verbales lexicalizadas, como en
(5):
(3)a.Es.Ojalá (que) {llueva / lloviera} un poco más
b.P.Oxalá{chova / chovesse} mais um pouco!
c.It.Magari piovesse un po’ di più!
(4)a.Fr.Puisse cette directive devenir réalité aussi vite que possible!
b.P.Pudesse eu ajudá-lo! (Ambar 1992: 103ss)
c.It.Venissi in orario una volta! (Benincà 1988: 137)
(5)a.P.Tomara (que) nunca tivesse ido
b. R. Bine ar fi fost să fi putut zbura spre ea!
Se propondrá un análisis de la variación gramatical en términos paramétricos. En concreto, se
propondrá la existencia de un micro-parámetro sobre los requisitos de legitimación de rasgos modales
asociados a la modalidad desiderativa. En el caso no marcado, común a todas las lenguas, un elemento
conjuntivo (si/se/dacă, que/che/să) en el nudo funcional responsable de la fuerza ilocutiva de la
oración (SFuerza) sería responsable de legitimar tales rasgos. En el caso marcado, los rasgos modales
asociados a la modalidad desiderativa se podrían legitimar mediante una categoría léxica (un verbo
pleno, un verbo modal o una expresión adverbial) cumpliendo ciertos requisitos formales específicos
en cada caso.
Palavras-chave: Modalidad, optativo, subjuntivo, adverbios modales, análisis contrastivo.
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Um estudo fonético-acústico de padrões entoacionais
do Português Brasileiro: variedade paulista
Esta apresentação se insere no âmbito do projeto AMPER, - Atlas Multimédia
Prosodique de l’Espace Roman – surgido no início dos anos 90 como uma proposta de
padronização dos estudos prosódicos, até então realizados com abordagens teóricas e
metodologias diversas. Com o AMPER, surgiu um projeto que se dedica ao estudo da
prosódia especificamente das línguas românicas e que apresenta metodologia própria e
criteriosa, a ser seguida por todos os pesquisadores pertencentes ao projeto. Em nosso
trabalho, analisamos frases declarativas e interrogativas retiradas do corpus AMPER,
gravadas de um sujeito brasileiro, residente na região de Guaratinguetá, município do interior
do Estado de São Paulo. Com o uso do software PRAAT, fizemos a segmentação das vogais
de cada frase e aplicamos o script AMPER_PRAAT_ Textgrid2Txt.psc, desenvolvido por
Albert Rilliard e disponibilizado no site:
http://w3.u-grenoble3.fr/dialecto/AMPER/amper.htm), o qual é dedicado ao projeto
AMPER para a obtenção das medidas acústicas de frequência fundamental (em Hz) duração
(em ms) e intensidade (em dB). Também fizemos uma medição manual da frequência dos
formantes (em Hz) das vogais das três sílabas da última palavra de cada enunciado.
Verificamos ainda a localização e o valor do pico da frequência fundamental (f0), bem como
a característica deste pico: early, middle ou late (Kohler, 2006), respectivamente os que
ocorrem na porção inicial, medial e final da vogal acentuada. Com a análise preliminar,
verificou-se que o alinhamento do pico de f0 no caso das frases declarativas, variou entre
antecipatório (early) e tardio (late). Não foram encontrados alinhamentos médios (middle).
No caso das frases interrogativas, foi verificada a tendência de alinhamento tardio de pico de
f0. Em relação à duração, as sílabas tônicas apresentaram maior duração em relação às
átonas, como esperado para o caso do português. Diferenças entre a evolução da frequência
fundamental relacionadas ao tipo de modalidade (declarativas e interrogativas) e ao padrão
acentual também foram encontradas.
Palavras-chave: Projeto AMPER; português brasileiro; prosódia; frases declarativas e
interrogativas Sociofonética; Falar caiçara; Sotaque.
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La percepción de la entonación interrogativa de variedades americanas
con el mismo patrón final AMPER-Maptask
Este trabajo es un nuevo resultado del proyecto Estudio comparativo de la
entonación y del acento en zonas fronterizas del español (FFI2014-52716-P) que se realiza
en el marco de AMPER (Atlas Multimedia de Prosodia del Espacio Románico).
En otro trabajo presentado en este congreso por Josefa Dorta titulado La entonación
de las interrogativas neutras en habla formal y semiespontánea del espzonañol texano y
bogotano se ha visto la gran semejanza en la modalidad interrogativa de ambas variedades.
Para ver si esa semejanza se corrobora desde el punto de vista perceptivo, en este trabajo
mostramos los resultados de un test de percepción elaborado con archivos de tono
resintetizados (.ton) que reproducen solo la prosodia de las oraciones y, por tanto, no ofrecen
otro tipo de información. El objetivo es averiguar si la prosodia por sí sola permite identificar
la modalidad interrogativa de dos variedades del español americano, la de San Antonio de
Texas y la de Bogotá, que se han mostrado tan próximas desde el punto de vista del análisis
acústico, sobre todo al compartir un mismo patrón final ascendente.
Nuestra hipótesis de partida es que los resultados señalarán un buen reconocimiento
teniendo en cuenta que así lo indican estudios previos, tanto aquellos en los que se contrastan
variedades del español, como la canaria, cubana, colombiana o venezolana (v. gr. Fernández
Pérez-Terán et al., 2007; Mora et al., 2008; Dorta y Díaz, 2013 y 2014; Dorta y Muñetón,
2016), como si se compara alguna de ellas con otras lenguas como, por ejemplo, las
interrogativas del catalán, del gallego y del español (con final descendente) (Martínez Celdrán
et al., 2006) o el español, el francés de Marsella, el rumano de Cluj (región de Transilvania),
el italiano de Milány el portugués de Lisboa (Hernández y Dorta, 2016, en prensa).
Los resultados del test confirman la hipótesis de partida en buena medida; además,
en el trabajo se ratifica la proximidad entre las dos variedades con datos dialectométricos de
un trabajo precedente (Dorta ed., 2018) realizado en el mismo proyecto
FFI2014-52716-P.
Agradecimientos: Este trabajo está subvencionado por el proyecto FFI2014-52716-P del Programa Estatal de Fomento de
la Investigación Científica y Técnica de Excelencia. Subprograma Estatal de Generación del Conocimiento (2015-2017,
convocatoria 2014). Ministerio de Economía y Competitividad de España. Está subvencionado también por el Excmo.
Cabildo Insular de Tenerife, Innovación, Educación, Cultura y Deportes (Dirección de Cultura, Educación y Unidades
Artísticas, resolución de 12 de diciembre de 2017). Se agradece, además, la colaboración del SEGAI Laboratorio de Fonética
de la Universidad de La Laguna (Servicio General de Apoyo a la Investigación).

Palavras-chave: Percepción, entonación, interrogativas neutras, F0, síntesis, español
americano.
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A entoación das variedades ibéricas occidentais:
xeoprosodia, contacto e cambio lingüístico
En traballos recentes (Fernández Rei et al. 2014, Fernández Rei et al. 2016)
mostrouse que existe unha área xeoprosódica compartida entre galego e portugués, mostra
probablemente da vinculación xenética existente entre estas dúas linguas. Estas
investigacións tamén detectaron a existencia de áreas xeoprosódicas do portugués non
relacionadas co galego, así como áreas propias do galego que non presentaban semellanzas
coa entoación das variedades portuguesas. Estes resultados puxeron de manifesto a
necesidade de facer un estudo máis amplo en que se tomasen en consideración outras
variedades lingüísticas coas que galego e portugués estiveron historicamente en contacto,
nomeadamente as variedades astur-leonesas. Xunta a elas, debe tomarse en consideración,
claro está, o castelán, pois é indubidable a súa importancia como lingua fronteiriza e como
lingua en contacto estreito coas variedades galegas e astur-leonesas sobre todo.
Neste sentido, tomamos como hipótese de partida a defendida por Dubert (2017), que
propón que o proceso de separación entre galego e portugués non se pode explicar só como
resultado do contacto do galego co español, senón que é preciso considerar o astur-leonés,
pois desde o seu punto de vista estes dous conxuntos de variedades conforman unha área
xeolingüística na que tiveron a súa orixe algúns dos trazos que hoxe distinguen o galego tanto
do portugués como do castelán.
Nesta comunicación presentaremos unha descrición dos patróns de entoación das
interrogativas totais documentadas nas variedades propias da área máis occidental da
Península Ibérica: portugués, galego, astur-leonés e castelán. Faremos unha revisión
bibliográfica e utilizaremos un corpus propio, pero tamén consideraremos os datos
prosódicos proporcionados por proxectos como AMPER (Mairano 2011) ou como IARI
(Prieto et al. 2010-2014). O estudo destes datos permitiranos comprobar que a variación
xeoprosódica das interrogativas totais do galego amosa, por un lado, a súa relación co
portugués, como xa foi referido na literatura, e, por outra parte, o seu inequívoco vínculo co
astur-leonés, corroborando a devandita hipótese de Dubert (2017). Así mesmo, tamén
descubriremos se é posible establecer áreas xeoprosódicas máis precisas que as coñecidas ata
o momento. Finalmente, tamén veremos se estas áreas xeoprosódicas poden fornecer datos
para a explicación histórica da evolución da entoación nas variedades desta parte da Península
Ibérica.
Palavras-chave: Xeoprosodia, Contacto lingüístico, Galego, Portugués, Astur-leonés,
Castelán.
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La reduplicación del imperativo en español e italiano
Entre los fenómenos que caracterizan las conversaciones coloquiales en español y en
italiano se encuentran las estructuras reduplicadas. El mecanismo de la reduplicación consiste
en repetir determinadas unidades dentro de un sintagma. Las estructuras reduplicadas
desempeñan numerosas funciones según el sistema lingüístico: en algunas lenguas sirven para
señalar las categorías formales, como el número o el aspecto, mientras que en otras provocan
cierta interpretación semántica, como la intensificación. Se considera la reduplicación un
mecanismo muy productivo en varias lenguas del mundo, también en la familia de las lenguas
románicas.
Las expresiones repetidas pueden pertenecer a diversas categorías gramaticales, entre
las cuales se enumeran los verbos en imperativo. Tanto en las conversaciones de los
hablantes del español como del italiano se observa la tendencia de repetir ciertos verbos en
imperativo. El objetivo de la comunicación consiste en presentar los resultados del análisis
de este fenómeno. Todos los datos utilizados provienen de los corpus de conversaciones
orales dado que es un mecanismo característico para la variedad hablada de la lengua. A partir
de los ejemplos se intentan averiguar dos cuestiones: cuáles son los verbos que sufren la
reduplicación y cuáles son los significados aportados por su repetición. Con el objetivo de
llevar a cabo el análisis se asume la perspectiva pragmática, esto es, se vincula el mecanismo
de reduplicación con diferentes factores relacionados con el uso de la lengua, como la
situación comunicativa o los participantes de la conversación. De este modo, se examina el
papel que desempeña el mecanismo en la interacción entre los hispano- e italoparlantes.
El análisis propuesto presenta el carácter comparativo: se comparan el
funcionamiento y el uso del mecanismo de reduplicación de verbos en imperativo en dos
lenguas románicas, esto es, el español y el italiano. Se comparan, por lo tanto, las
características de las unidades reduplicadas y las funciones que este tipo de reduplicación
puede desempeñar en los sistemas lingüísticos mencionados.
Palavras-chave: reduplicación, español, italiano, imperativo, pragmática, interacción.
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Sobre la anterioridad temporal en los tiempos verbales
en el subjuntivo en portugués y español
No son pocos los estudiosos de la lengua que sostienen que las formas compuestas
de los tiempos verbales de los modos indicativos y subjuntivo poseen un valor aspectual de
perfecto/perfectividad tanto en portugués como en español. En virtud de la aplicación de la
teoría funcionalista creemos que el aspecto, concretamente el tradicional aspecto
morfológico de los tiempos verbales no es un rasgo funcional pertinente y, por ello, las
formas compuestas poseen valores modo-temporales, pero no aspectuales.
El valor temporal más frecuente de los tiempos verbales compuestos del modo
subjuntivo (también del modo indicativo) es el de anterioridad, pero no es el único ni se
puede expresar únicamente por medio de las formas compuestas. Así, un tiempo como el
presente de subjuntivo/conjuntivo ‘haya dicho/tenha dito’ puede expresar anterioridad
temporal en relación a un punto temporal posterior al nunc (ME) o simultáneo al nunc (en
puridad, este valor de simultaneidad es más bien anterior aunque conectado al ME), pero
también puede expresar posterioridad con respecto al nunc y anterioridad temporal con
respecto a un punto de referencia posterior al ME ‘Deseo que lo haya acabado/acabe
mañana/ Desejo que o tenha acabado/acabe amanhã).
Además, las formas simples de los tiempos de subjuntivo/conjuntivo también
pueden desempeñar los valores de anterioridad temporal en ciertos contextos: ‘Cuando lo
vea/haya visto, hablará con ella ‘Quando o vir/tiver visto, falará/vai falar com ela’. De hecho,
este tipo de valores de anterioridad en los tiempos simples no son una ‘rara avis’ en las
lenguas romances. En gallego, como es sobradamente conocido, los tiempos simples poseen
valores temporales de anterioridad.
En nuestra comunicación pretendemos demostrar cómo en portugués y en español
se está produciendo un descenso de empleo de las formas compuestas de subjuntivo en
ciertos contextos, sustituidas por las formas simples para marcar anterioridad temporal. Este
declive consideramos que debe ser entendido de acuerdo con la aplicación de premisas
pragmáticas y considerando la comunicación humana en virtud de textos y no de frases.
Palavras-chave: Anterioridad temporal, Subjuntivo/Conjuntivo, Tiempos compuestos,
Pragmática, Español, Portugués.
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Hacia una definición de 'dialecto' por criterios únicamente lingüísticos
El concepto 'Dialecto' ha sido definido en innumerables ocasiones, en su uso
académico, desde su misma aparición en la literatura científica (Alvar 1996, Montes Giraldo
1986). La mayoría de estas definiciones están llenas de expresiones ambiguas (tales como
“variedad idiomática de un particular grupo de hablantes, “'variante regional de una lengua”,
etc.) o bien basadas en consideraciones extralingüísticas (de índole social, político, cultural,
psicológico o históricas), convirtiéndose en una denominación problemática (Upton) y, en
suma, un término inutilizable en el lenguaje científico.
La falta de una aceptable definición para la comunidad científica y su uso con
diferentes significados ha inducido no solo la proliferación de definiciones, sino también la
creación de otros términos para evitar su uso. Así, en las últimas décadas hemos asistido a la
creación de términos como, entre otros, sociolecto, geolecto, regiolecto, topolecto, etnolecto
e incluso lecto, inspirados por diversas direcciones investigadoras. Hecho que agrava el
problema, a pesar de que algunas de ellas sean más concisas. Es por ello que creemos que el
concepto fundamental del campo de la variación ('dialecto') debe ser redefinido usando
únicamente criterios lingüísticos. Esta necesidad ha sido expuesta en más de una ocasión
entre otros por De Andrés (1997) y Aurrekoetxea (2013).
Sin embargo, en la situación actual de los trabajos dialectológicos, consideramos que
carecemos del suficiente bagaje científico y de las herramientas necesarias para definir esta
noción de forma concreta, correcta y adecuadamente. Por esta razón proponemos un
proyecto internacional cuyo objetivo sea llegar a una situación que nos proporcione un nuevo
cuadro teórico y herramientas tecnológicas para definir la noción de dialecto de forma más
aceptable para la comunidad lingüística. El proyecto tendrá dos vertientes: la vertiente
lingüística y la vertiente tecnológica. La primera se ocupará de la selección de características
lingüísticas necesarias y el análisis lingüístico de los mismos de acuerdo a diferentes teorías
lingüísticas, como la teoría generativa, teoría de la optimidad, principios y parámetros, teoría
de la estructura, etc. (Aurrekoetxea 2016, Barbier 2010, Clua 2010, Léonard 2017, entre
otros). La parte tecnológica se ocupará de la elección de la unidad de distancia lingüística, de
las técnicas para definir áreas dialectales, técnicas para determinar la existencia de fronteras
lingüísticas (Clua & Salicrú 2017), etc. Los resultados de cada idioma serán analizados en
primera instancia individualmente y posteriormente de forma conjunta. Finalmente, se llevará
a cabo una reflexión teórica sobre los resultados obtenidos, considerando diferentes marcos:
análisis de diferentes tipos de fronteras, la posibilidad de escalamiento de las fronteras
dialectales, criterios para considerar frontera dialectal, diferenciación mínima exigible para
ser considerado frontera dialectal, etc.
Para que el proyecto sea viable y las hipotéticas conclusiones aplicables a un amplio
espectro de idiomas es absolutamente necesario que se integren grupos de investigación de
lenguas con diversas tipologías lingüísticas. Por ello, animamos tanto a los dialectólogos
romanistas, como a dialectólogos y variacionistas de lenguas de otras tipologías (indoeuropeas, uralo-altáicas, etc.), especialmente de lenguas europeas, a tomar parte en el
proyecto.
Palavras-chave: dialecto, teorías lingüísticas, clasificación dialectal, variación, áreas
dialectales, frontera dialectal.
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A prosódia madeirense e a porto-santense:
comparação de curvas melódicas de frases interrogativas
O Atlas Multimédia Prosódico do Espaço Românico (AMPER) tem o propósito de
estudar, em profundidade e de modo sistemático, a variação no âmbito da prosódia das
línguas românicas, no conjunto das quais se inclui, obviamente, o Português e as suas
variedades geográficas, como é o caso do Português falado na Região Autónoma da Madeira
(RAM). Sendo uma língua com mais de 800 anos, o Português assume características
entoacionais próprias que – e é isso que se quer verificar – também irão variando consoante
as áreas geográficas em que é falado, quer em território continental, quer no insular. A
metodologia AMPER irá permitir registar semelhanças e diferenças entre todas elas.
Na Região Autónoma da Madeira, como nas restantes áreas geográficas portuguesas,
estão a ser estudadas as potenciais especificidades melódicas, tanto em frases declarativas
como interrogativas, estruturadas com os mesmos materiais lexicais, numa população adulta
pouco escolarizada, masculina e feminina. De todo o material recolhido, importa, aqui,
observar apenas a entoação interrogativa nos informantes gravados em pontos estratégicos
da RAM, tanto na ilha da Madeira como na do Porto Santo. Pretende-se ir no seguimento
do que foi realizado para, nomeadamente a Região Autónoma dos Açores (cf., Bernardo,
2007).
É sabido que a frase interrogativa, quando comparada com a equivalente declarativa
(porque são formadas pelos mesmos elementos linguísticos), se apresenta com uma curva
melódica bem distinta, especialmente na parte final. Pretende-se, aqui, não cotejar estes dois
tipos de frase, mas comparar as curvas melódicas obtidas através de ferramentas do AMPER
para frases interrogativas com elementos finais oxítonos, paroxítonos e proparoxítonos,
como no estudo comparativo que já foi levado a cabo para os Açores. Terão as frases
interrogativas na Região Autónoma da Madeira diferenças prosódicas substanciais entre os
diferentes pontos de inquérito das duas ilhas? Serão idênticas ou semelhantes as curvas
entoacionais obtidas? É o que se almeja averiguar sistematizando os dados já recolhidos.
Palavras-chave: AMPER. Prosódia. Português. Madeira. Porto Santo. frases interrogativas.
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Algumas observações sobre características segmentais
da variedade dialetal florianopolitana
Há tempos estamos estudando a variedade dialetal urbana e não-urbana falada em
Florianópolis (Bassi; Seara (2017); Seara, Sosa (2017); Nunes; Seara (2015); Brod; Seara
(2014); Dias; Seara (2013); Haupt, Seara (2012), dentre outros). Essa variedade tem
características particulares que a diferencia de outros dialetos do português brasileiro.
Falantes leigos de outras variedades acreditam que, por vezes, não compreendem o dialeto
florianopolitano, porque “os florianopolitanos falam muito rápido”. Atualmente, na tentativa
de unificar os resultados das pesquisas até aqui desenvolvidas e apresentar um quadro das
características segmentais e suprassegmentais do dialeto florianopolitano, montamos um
projeto institucional, intitulado: A variedade dialetal florianopolitana: análises segmentais e
suprassegmentais. Os dados em análise compõem o banco de dados do Projeto VARSUL
(Variação Linguística na Região Sul do Brasil) que nos foi cedido para estudo. Nesse banco,
temos 24 informantes de região urbana e 24 informantes de região não-urbana, do sexo
masculino e feminino, em duas faixas etárias (de 25 a 50 anos e acima de 50 anos), em três
faixas de escolaridade (fundamental, médio e superior), todos florianopolitanos. Esses dados
referem-se a entrevistas semi-espontâneas com aproximadamente 45 minutos de duração e
tratam de aspectos da vida pessoal do informante e da história da cidade. Até o momento,
avaliamos os dados de oito informantes. Nesta comunicação, focalizaremos dois aspectos
segmentais deste dialeto; são eles: a monotongação de ditongos nasais e as plosivas não
aspiradas e levemente aspiradas. A presença das variantes relacionadas à monotongação e às
plosivas parece estar condicionada principalmente a fatores sociais como a escolaridade e a
região (urbana x não-urbana). A monotongação de ditongos nasais é bastante peculiar aos
florianopolitanos, independentemente da região a qual ele pertença e da idade. A
escolaridade, todavia, parece influenciar na presença ou não da monotongação. No entanto,
as variantes plosivas são condicionadas principalmente pela região.
Palavras-chave: Análise segmental. Dialeto florianopolitano. Monotongação. Plosivas.
Ditongos nasais. Variação.
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Contorno entonacional declarativo com upstep no falar “manezinho”
A variedade dialetal não-urbana do português brasileiro (PB), falada na Ilha de Santa
Catarina, é conhecida como “manezinho”. A ilha de Santa Catarina faz parte da capital do
estado de Santa Catarina e tem o nome de Florianópolis e o termo “manezinho” é usado
aqui como um adjetivo afetuoso daqueles que admiram as características particulares que essa
variedade dialetal apresenta, sem qualquer valor pejorativo. Essa variedade exibe
propriedades suprassegmentais que a caracterizam como uma gramática que parece distinta
da de outras variedades brasileiras. Traços suprassegmentais do falar “manezinho” já foram
investigados por Seara & Sosa (2017). Esses dados, provenientes de entrevistas
sociolinguísticas, constituem o banco de dados do Projeto VARSUL (Variação Linguística
na Região Sul do Brasil) e compreendem a fala de sujeitos na faixa etária acima de 50 anos.
Nos dados desses sujeitos, foi encontrado um contorno entoacional, nomeado contorno com
upstep. Esse contorno, caracterizado como um pico bastante alto seguido por uma drástica
queda para a parte inferior do registro do falante: tem notação prosódica: L+¡H*L% e foi
considerado, em testes de percepção, por um grande número de ouvintes, como um
marcador de identidade do falar “manezinho”. Dando continuidade a esta pesquisa, foram
investigados agora dados de falantes mais jovens, entre 30 e 40 anos, com a finalidade de
observar a vitalidade identitária deste contorno com upstep. Nos dados dos mais jovens,
além deste contorno com upstep, foi observado um outro nomeado contorno com upstep
menos acentuado cuja notação é: L+H* L%, o mesmo padrão entonacional tido como
canônico para interrogativas do português brasileiro (PB). Assim, para observarmos se esse
contorno com upstep menos acentuado era reconhecido da mesma maneira que o contorno
com upstep mais acentuado, foi feito um teste de discriminação AX que comparava
estímulos referentes aos dois contornos em questão (upstep com mais ou menos
proeminência) e esses dois contornos com upstep com o contorno canônico interrogativo.
Os ouvintes do teste eram “manezinhos” e “não-manezinhos”. Os resultados mostraram
que, para os “manezinhos”, os contornos upstep com mais ou menos proeminência foram
considerados majoritariamente diferentes do contorno interrogativo padrão do PB. Por
outro lado, entre os dois contornos com upstep (com subida mais ou menos acentuada) não
foi observada uma tendência (53% considerado semelhante e 47% diferente). Para os
ouvintes “não-manezinhos”, ter uma subida menos ou mais acentuada no contorno upstep
claramente é irrelevante, pois, para eles, esses contornos são considerados
predominantemente iguais em 69% dos dados. Na comparação entre os contornos upstep
com mais ou menos proeminência e o contorno interrogativo, os resultados mostraram
também que, em sua maioria, foram considerados diferentes do interrogativo. Os resultados
parecem indicar uma tendência a que o contorno com upstep com menor proeminência
também seja considerado um marcador de identidade, evidenciando a vitalidade identitária
deste contorno tenha ele mais ou menos proeminência.
Palavras-chave: Contorno entonacional declarativo; Variedade dialetal; Identidade;
Português brasileiro; Contorno entonacional; Testes de percepção com upstep.
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As vogais /i/ e /u/ átonas finais de palavra em processos de elisão e formação de ditongos
em duas variedades do português falado no nordeste brasileiro
O objetivo do presente estudo é examinar o comportamento das vogais /i/ e /u/
em posição átona final em duas variedades do português falado na região do nordeste do
Brasil – dados de informantes das cidades de União dos Palmares/Alagoas e
Floresta/Pernambuco – com foco nos processos tradicionalmente caracterizados como
elisão e formação de ditongos, que ocorrem na fronteira destas vogais com a vogal inicial da
palavra seguinte. O Corpus consiste de entrevistas com os informantes de ambas as
variedades. Foram 20 informantes no total, sendo 10 de cada região, com idade entre 18 e
35 anos. A discussão tomou como base os estudos de Browman e Goldstein (1992), no que
diz respeito à sobreposição de gestos articulatórios e Bisol (1996), Silva (2011) e Nogueira
(2008) no tocante aos trabalhos sobre elisão e/ou formação de ditongos no português
brasileiro. A partir das análises dos dados, observou-se que, quando o contexto possibilita a
ocorrência de formação de ditongos ou elisão, geralmente há sobreposição gestual dos
articuladores com o movimento do corpo da língua mais elevado para a produção dos glides,
formando no processo de juntura um ditongo com a vogal seguinte. Os dados corroboram
com os estudos de Bisol sobre a preferência do português brasileiro pela formação de
ditongos. Averiguou-se também que, quando o processo de formação de ditongo de duas
vogais altas ocorre – [i] seguida de [u] ou [u] seguida de [i], a produção nos dados é
exclusivamente de ditongos crescentes (cf.: [gɾã.djuh.bã.ni.za.saw] grande urbanização;
[nɔ.swiʃ.ˈta.dʊ] nosso estado). Isto implica dizer que as vogais átonas finais [i] e [u] sempre
passam a glides, mesmo na juntura com as pré-tônicas [u] e [i], respectivamente. Por outro
lado, verificam-se alguns poucos contextos em que a elisão das vogais pode ocorrer: (i)
quando a vogal átona final anterior é acompanhada de vogais mais abertas /a/, /ɛ/ e /ɔ/,
como no contexto de juntura [suhʒɔ.pɔh.tu.ni.ˈda.dɪ] surge oportunidade; (ii) quando a vogal
átona final posterior é na maioria dos casos acompanhada das vogais anteriores /i/ e /e/,
como em [mũ.di.ˈʎa.dʊ] mundo ilhado e [mũj.tis.ki.ˈzi.tʊs] muito esquisitos. Ainda para os
casos de elisão, entende-se que a variação na coordenação dos gestos para o aparente
apagamento da primeira vogal pode ocorrer devido à velocidade da fala na estrutura rítmica.
Nas análises acústicas, constatou-se que os gestos são sobrepostos e causam o efeito de elisão
nas produções em taxas de elocuções mais rápidas.
Palavras-chave: Vogais /i/ e /u/ átonas finais; Português Brasileiro; Variedades Região
Nordeste; Processos de juntura externa; Elisão; Formação de Ditongos.
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A dessonorantização das "vibrantes": dos dialetos à fonologia
Diversos corpora e estudos de natureza variacionista/dialetal e outra (Rennicke/
Martins 2013; Amorim 2015; Veloso 2015; Rennicke 2016; Arquivo Dialetal do CLUP)
sugerem que, em diversas variedades do português, as “consoantes vibrantes” estão a sofrer
variações consideráveis. Entre as principais variações verificadas nessas consoantes – e
considerando somente o português europeu, neste momento – podemos isolar duas:
- as MUDANÇAS DE PONTO DE ARTICULAÇÃO (PA), que abrangem a vibrante
tradicionalmente classificada como “simples” (com a emergência recente de realizações
retroflexas) e a que é geralmente classificada como “múltipla” (com PAs fundamentalmente
distribuídos pelas realizações [-ant]/[+ant], conforme descrições de, pelo menos, finais do
século XIX (Viana 1883, 1903));
- as MUDANÇAS DE MODO DE ARTICULAÇÃO (MA), que afetam especialmente a
“vibrante múltipla”, frequentemente realizada como fricativa (velar ou uvular, vozeada ou
não vozeada) – isto é, como obstruinte. Este fenómeno receberá a designação de
DESSONORANTIZAÇÃO e constitui o tema central desta comunicação, sobretudo
devido às implicações teóricas que esta evolução pode vir a trazer para a descrição fonológica
da língua.
Assim, centraremos a nossa atenção na realização de /R/ como obstruinte, a qual
parece estar a ganhar representação estatística perante as realizações soantes, de acordo com
os estudos acima citados.
Neste trabalho, que adota uma perspetiva fonológica, analisaremos as consequências
desta mudança em curso para a reorganização do sistema consonântico português.
Tentaremos demonstrar que, mais do que de uma mudança restrita a certas áreas territoriais
ou a determinados registos estilísticos e confinada exclusivamente às realizações de
superfície, esta evolução coloca várias questões com um impacto muito abrangente para a
descrição fonológica do português.
Tomando os dados da variação dialetal como dados de partida, procuraremos
argumentos que nos permitam analisar as seguintes questões fonológicas:
- de que forma o subsistema das fricativas do português estará a reorganizar-se internamente,
com a inclusão de um segmento isolado dentro do sistema regular de pares homorgânicos
definidos pelo traço [vozeado] típico do português e de outras línguas românicas?
- qual o traço que, numa matriz subespecificada, contribuirá para a distinção entre soantes
não nasais (laterais, com dois pontos de articulação, e “vibrantes”, com um só ponto de
articulação): [anterior] (PA) ou [lateral] (MA)?
- como pode esta variação justificar uma possível reformulação terminológica, que passe a
designar as “vibrantes” por “róticos” (termo menos comprometido com o seu
comportamento fonético-fonológico em mudança)?
- qual o possível impacto da dessonorantização na descrição das regras fonotáticas do
português relativas à ocorrência de [soante] em coda silábica e em ataque ramificado?
Palavras-chave: Róticos - Vibrantes - Oposições - Sistema consonântico - Traços – Sílaba
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Las interrogativas neutras en habla formal y semiespontánea
de dos variedades del español americano
El presente trabajo se relaciona con el proyecto internacional AMPER (Atlas
Multimedia de Prosodia del Espacio Románico) y con uno de sus principales objetivos, esto
es, comparar prosódicamente las variedades y lenguas románicas. En este macro-proyecto,
la comparación se realiza, en principio, a partir de un corpus formal creado ad hoc puesto
que es el que mejor permite contrastar estructuras gramaticales y prosódicas similares. No
obstante, para corroborar si los resultados obtenidos son representativos de la variedad o
lengua analizada, se establece analizar otros corpus que de menor a mayor espontaneidad
son: inducido, Map Task y conversación.
Uno de los proyectos de investigación vinculados a AMPER es Estudio comparativo
de la entonación y del acento en zonas fronterizas del español (FFI2014-52716-P). El trabajo
que se presenta es un resultado más de este proyecto y en el mismo se realiza una
comparación de la entonación interrogativa de dos variedades del español americano: la
texana de San Antonio de Texas y la colombiana de Bogotá. Para realizar la comparación
tenemos en cuenta los corpus ad hoc y Map Task. Este último, a diferencia del primero, no
permite debido a su mayor espontaneidad prever las estructuras acentuales ni otro tipo de
características como, por ejemplo, la extensión de las frases. Ambos corpus han sido emitidos
por informantes urbanos sin estudios superiores con edades comprendidas entre los 25 y 65
años; ninguno tiene estudios superiores. Se realiza un etiquetaje fonético-fonológico con el
propósito de determinar las invariantes y variantes tonales (Dorta ed., 2018) a partir del
umbral psicoacústico de 1,5 St (Rietveld y Gussenhoven, 1985).
Los resultados evidencian una gran semejanza entre las dos variedades consideradas,
entre los dos corpus y entre mujeres y hombres. La mayor semejanza se da en la parte final
donde tanto el acento nuclear como el tono de frontera final del corpus Map Task permiten
ratificar la existencia mayoritaria del patrón ascendente que arroja el análisis del corpus ad
hoc en las dos variedades y sexos.
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Falando sério e falando seriamente: análise das construções com adjetivo adverbial
e com advérbio em -mente no português brasileiro
O presente trabalho busca descrever um padrão construcional qualitativo do português
em que um adjetivo modifica o escopo do verbo, assumindo, assim, função adverbial (Ex.: Maria
fala rápido). Para tal fim, pautamo-nos no arcabouço teórico-metodológico da Linguística
Funcional Centrada no Uso (Barlow e Kemmer, 2000; Bybee, 2010; Traugott e Trousdale, 2013),
segundo o qual a língua é conceptualizada como uma rede simbólica de construções,
apresentando estas níveis hierárquicos relacionados aos diferentes graus de esquematicidade –
dos mais abstratos (esquemas) aos mais concretos (construtos). Assim sendo, a construção com
adjetivo adverbial – [Verbo Adjetivo Adverbial] ou [V AA] – é um pareamento de forma e função
instanciado por um esquema maior [V Adverbial]Qualit. Esta instância mais abstrata abarca não
só a construção [V AA], mas outras que também modificam qualitativamente o verbo, dentre
elas a construção com advérbios em -mente.
Posto isso, este trabalho também se propõe a estabelecer uma comparação entre esses
dois padrões construcionais de modificação qualitativa: [Verbo Adjetivo Adverbializado] e
[Verbo Xmente], a fim de observar quais fatores estruturais e/ou discursivo-pragmáticos estão
envolvidos em casos como Maria falou rápido e Maria falou rapidamente no português do Brasil
(PB) atual. Para isso, coletamos ocorrências das construções [V AA] e [V Xmente] no Corpus
do Português aba web. Ressaltamos que foram elegíveis para a nossa pesquisa somente os
construtos da construção [V Xmente] em que o advérbio apresentava a mesma base lexical do
adjetivo presente na construção [V AA]. Os fatores analisados para a especificação dos contextos
que propiciam a ocorrência destes dois padrões no PB foram: tipo e item verbal e adjetival;
estrutura argumental; estrutura informacional; ordem dos elementos componentes da construção
e grau de composicionalidade. Além desses, analisamos também o contexto pragmático, tal como
o efeito da (inter)subjetividade (Traugott, 2010; Diewald, 2012) sobre tais construções.
A hipótese geral é a de que há contextos em que essas duas construções qualitativas estão
em variação e outros em que só há a possiblidaded e ocorrência de uma delas. Percebemos que
cada um dos subesquemas qualitativos analisados apresentam propriedades formais e funcionais
distintas, tal como o fato de a construção com adjetivo ser mais esquemática e produtiva no PB,
dada a aceitabilidade de maior quantidade de itens verbais ocupando o slot V, em comparação à
construção com advérbio canônico. No que diz respeito à frequência de ocorrência, a construção
[V AA] também é mais produtiva quando o papel semântico é o qualitativo. O verbo na
construção com adjetivo tende a ser mais intransitivo, diferentemente da construção [V Xmente],
em que o verbo tende a ser transitivo, apresentando argumentos internos. Quanto ao foco
informacional, a construção [V AA] apresenta prioritariamente foco exclusivo, ao passo que a
construção [V Xmente] tende a compartilhar foco com outros elementos que não pertencentes
a construção em si. A construção [V AA], em geral, evidencia menor grau de composicionalidade
entre as unidades componentes, com tendências à formação de chunks, ao passo que a
construção com advérbio em -mente tende a ser mais composicional quando a semântica é a
qualitativa.
Palavras-chave: Rede construcional; construções linguísticas; adjetivos; advérbios qualitativos;
fluidez categorial
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Enunciados declarativos e interrogativos no falar de um sujeito de Sorocaba:
um estudo fonético-acústico
Este trabalho é desenvolvido no âmbito do projeto AMPER (ver página web em
http://dialecto.u-grenoble3.fr/AMPER/amper.htm) onde se insere também o projeto
AMPER-POR, Atlas Prosódico Multimídia do Espaço Românico para o Português, (ver
página web em http://www.varialing.eu/?page_id=704)e em que estuda a variação
prosódica de amostras de fala do Português, variedades europeia e brasileira, com a finalidade
de contribuir para a descrição dos padrões entoacionais da língua portuguesa. O objetivo
deste artigo é estudar a prosódia de enunciados declarativos e interrogativos em amostras de
fala de um falante masculino, com nível de escolaridade médio, 56 anos, oriundo da cidade
Sorocaba do interior do Estado de São Paulo, Brasil. Foram analisados 18 enunciados de
uma estrutura frásica constituída de Sujeito, Verbo, Objeto e Complemento. Em posição
final de enunciado palavras com três tipos de acentuação: proparoxítonas, paroxítonas e
oxítonas. Para a análise dos dados seguimos a metodologia do projeto AMPER-POR. No
PRAAT, software desenvolvido pelos linguistas Paul Boersma e David Weenink, do Institute
of Phonetic Sciences, da Universidade de Amsterdã, foram segmentadas manualmente as
vogais dos enunciados e extraídas automaticamente medidas de frequência fundamental (f0,
em Hz), de duração (em ms) e intensidade (em dB) das vogais por meio da aplicação do
script AMPER_PRAAT_Textgrid2Txt.psc, desenvolvido por Albert Rilliard e
disponibilizado na página web https://perso.limsi.fr/rilliard/InterfaceAMPER.html
A localização do pico de f0 é feita pelo conceito estipulado pelo autor Kohler (2006) que
apresenta três alinhamentos: o adiantado, o médio e o tardio. Manualmente, foram extraídos
os valores dos formantes das vogais da última palavra de cada enunciado e os dos picos de
f0 ocorridos na vogal tônica dessa palavra. Os resultados contemplam as diferenças entre os
contornos entoacionais dos enunciados declarativos e interrogativos bem como a relação
entre os padrões de acentuação, as modalidades de frase e a evolução dos parâmetros
acústicos e do alinhamento do pico de f0 na última palavra desses enunciados também é
analisada.
Palavras-chave: Entoação; Frequência Fundamental; Vogal Tônica; Variação prosódica;
Sociofonética; AMPER.
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Variação prosódica mineira no âmbito do projeto AMPER-Por
O estudo da variação linguística no campo da prosódia ainda é bastante restrito no
Português Brasileiro. Os primeiros estudos eram isolados e, como se baseavam em
metodologias diferentes, não propiciavam generalizações para se descrever como a prosódia
difere nas mais de 5000 localidades brasileiras. A inclusão do português brasileiro como
objeto de estudo dentro do Projeto AMPER, por meio da equipa AMPER-Por, propiciou as
primeiras reflexões mais generalizadas sobre a variação prosódica brasileira, uma vez que,
com o uso da mesma metodologia de gravação e do mesmo material linguístico, foi possível
tecer comparações de como os parâmetros prosódicos são usados de forma diversa nos
falares brasileiros. No que se refere ao falar mineiro, as pesquisas prosódicas, no âmbito do
AMPER, têm buscado verificar se os três falares encontrados no estado, o baiano, o mineiro
e o paulistano, atestados nas variações segmentais, encontram eco nas características
prosódicas. Para isso, quatro cidades do estado, a saber, a capital, Belo Horizonte, junto com
Mariana, Montes Claros e Varginha, tiveram dados de fala gravados de acordo com a
metodologia do Projeto AMPER. Desse corpus, foram estudadas as sentenças declarativas e
interrogativas totais com final paroxítono (sentenças que terminam pelos SNs: Renato,
Renato pateta, pássaro pateta e bisavô pateta), produzidas por falantes de nível universitário
do sexo feminino e do sexo masculino. Foram comparadas as medidas de frequência
fundamental e de duração do SN final, a fim de caracterizar semelhanças ou diferenças no
falar dessas cidades. Ao fazer a comparação, encontramos como resultados uma semelhança
entre os falares das quatro cidades mineiras. Os movimentos melódicos e a duração utilizados
tiveram comportamentos semelhantes nas quatro cidades, mostrando que a prosódia não
parece ser um fator de distinção dialetal em Minas. Resta ampliar o corpus a fim de verificar
se essas semelhanças encontradas no corpus inicial (dois informantes de cada cidade) se
mantêm para mais informantes, indicando pois uma unidade do falar mineiro no nível
prosódico.
Palavras-chave: prosódia mineira; variação prosódica; prosódia de declarativas; prosódia de
interrogativas totais; Projeto AMPER-Por; falares mineiros.
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A Referenciação em Narrativas Orais de Idosos Cariocas do Sítio Urbano-RJ
e Alunos da Eja de uma Comunidade Rural do Município de
Nossa Senhora do Livramento-MT: Uma demonstração de Estudos e Transcrições
A presente pesquisa está inserida nos estudos da linguística textual e na
sociolinguística variacionista, tem como objetivo compreender o processo de referenciação
em narrativas orais em dois corpus bem distintos e significativos. Um dos corpus da pesquisa
são alunos de uma escola que contempla o ensino da EJA (Educação de Jovens e Adultos).
Essa escola pertence à Educação do Campo e está localizada no município de Livramento
no Estado de Mato Grosso- Brasil. Os entrevistados serão alunos com idade mínima de
cinquenta (50) anos, mato-grossenses ou que vivem no Estado de Mato Grosso há mais de
40 anos. A outra parte da pesquisa trará um corpus de idosos com idades a partir de sessenta
(60) anos e que nasceram ou vivem em diferentes bairros da cidade do Rio de janeiro há mais
de quarenta (40) anos. Procuramos, com isso, estudar a vida desse grupo de idosos neste
espaço geográfico e conhecer possíveis modificações sofridas no decorrer desses anos. Para
ampliar os estudos, muitas leituras foram realizadas e aprimoradas, ao conhecer trabalhos já
desenvolvidos por pesquisadores do Rio de janeiro, São Paulo, Porto Alegre, Salvador e
Recife no âmbito do projeto NURC (Norma Linguística Urbana Culta), por meio do qual foi
analisada a linguagem de pessoas graduadas na década de 70 e 90. Ainda ampliamos a
pesquisa com as contribuições de um projeto chamado Varia-Idade (Comunicação entre
geração: Estratégias linguísticas e discursivas na idade maior). A pesquisa Varia- Idade tem
uma abordagem multidimensional que contempla diferentes estudos linguísticos. O estudo é
uma parceria cooperativa entre a Universidade de Heidelberg, Alemanha, representada pelo
Seminário de Romanística, e a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Brasil, que tem
como representante o Instituto de Letras. Trata-se de uma pesquisa de caráter institucional
que agregam pesquisadores brasileiros e alemães. A integração entre pesquisadores e
professores de linguagem brasileiros e alemães imprimiu um novo direcionamento à nossa
pesquisa. Decidimos realizar um estudo comparativo entre o corpus relativo aos alunos matogrossenses da Eja e o corpus referente aos idosos cariocas ou moradores há mais de quarenta
anos no município do Rio de Janeiro. Esta pesquisa será de natureza qualitativa, interpretativa
e exploratória, pautada em pesquisa de campo, uma vez que a investigação qualitativa
apresentada por Denzin e Lincoln (2006) compreende a pesquisa como um terreno de
múltiplas práticas interpretativas que garantem visibilidades diferentes ao mundo.
Contemplamos também a metodologia sociolinguística variacionista.
Palavras-chave: Referenciação, Linguagem, Alunos, Idosos, Rio de Janeiro, Entrevistas.
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Variação linguística dos pronomes pessoais de terceira pessoa
no português falado no Brasil e na Madeira
As línguas estão em constante mudança, sendo refletidas, no sistema linguístico,
transformações históricas, sociais, culturais, entre outras, dentro de uma determinada
comunidade de fala. O sistema pronominal da língua portuguesa ilustra bem o processo de
variação e de mudança, ao considerarmos, por exemplo, as variantes geográficas. Com base
nisso, esse trabalho analisa a categoria caso nos pronomes pessoais nos pronomes pessoais
de terceira pessoa no português falado no Brasil e na Ilha da Madeira. Nessa pesquisa,
fazemos a descrição e a análise das variantes o, ele, lhe e anáfora zero na função de objeto
direto de terceira pessoa. Para isso, utilizamos corpus de português oral de falantes do Rio
de Janeiro e do Funchal. Como fatores condicionantes linguísticos dessa mudança,
investigamos: a) as propriedades semânticas do OD; b) o tipo da forma verbal ao qual o
acusativo complementa e c) a posição do pronome. Como fatores extralinguísticos,
investigaremos a) período histórico, b) sexo do informante, c) nível de escolaridade, d) idade
e e) localidade. Após descritos os dados, eles passaram por um tratamento estatístico no
programa GOLDVARB X e depois foram analisados à luz do Sociofuncionalismo, uma vez
que, além da Teoria da Variação e Mudança Linguística (Weinreich; Labov; Herzog, 2006;
Labov, 1978, 1994, 2001, 2008 e 2010), temos como base os princípios funcionalistas da
iconicidade e da marcação, a partir de Givón (1979b, 1984 e 1995, 2002, 2005, 2009 e 2011).
Observamos que as duas comunidades se aproximam linguisticamente, uma vez que o
sistema pronominal da Língua Portuguesa está em processo de mudança avançado nas
variantes brasileira e madeirense, em comparação ao Português Europeu Continental.
Acreditamos que fatores cognitivos e culturais (Labov, 2010), partilhados durante a
mobilidade portuguesa nesses dois espaços, estariam no centro dessas mudanças, uma vez
que ocorrem de modo semelhante em diversas variantes geográficas de um português “póscolonial”.
Palavras-chave: Variação linguística; Pronomes Pessoais; Clíticos; Categoria de caso;
Português falado na Madeira; Português Brasileiro.
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Onde caem as vogais? supressão vocálica, acento vocálico
e acento prosódico no corpus AMPER-POR
No âmbito do projeto AMPER, nomeadamente no decurso da investigação relativa
à cartografia geoprosódica, o estudo da produção dos informantes de diferentes regiões de
Portugal Continental permitiu confirmar um fenómeno que tem sido bastante referido nos
estudos de fonética e de prosódia do português: a elisão de vogais átonas no decurso da
produção de qualquer tipo de estrutura sintática.
Estes fenómenos de supressão das vogais átonas não nos surpreenderam, visto serem
frequentemente apontados como uma característica do português, em geral, e do português
europeu, em particular. Parecendo-nos, no entanto, que tais fenómenos não ocorrem de
forma aleatória, decidimos aprofundar o seu estudo, de modo a percebermos melhor como
se organizam e distribuem no corpus AMPER-POR, já gravado e analisado
experimentalmente.
O estudo que aqui se apresenta procurou determinar de que forma a extensão da
estrutura sintática condiciona a elisão das vogais. Além disso, estudaram-se as relações que
se podem estabelecer entre a não realização das vogais e a posição do acento lexical,
determinaram-se os contextos fonéticos que potenciam os fenómenos de elisão e
problematizou-se a relação existente entre os fenómenos de elisão descritos e a duração total
das estruturas.O trabalho realizado considerou, também, o grupo sintático em que as elisões
são mais frequentes, em que tipo de estrutura essas supressões ocorrem em maior número e,
para que seja possível desenvolver os estudos de dialetometria e de geoprosódia do
português, considerar a possibilidade de tais fenómenos serem mais comuns numa
determinada região.
Partindo das produções de 24 informantes, de 6 regiões de referência para o projeto
AMPER, em Portugal Continental (Minho, Trás-os-Montes, Beira Litoral, Beira Interior,
Alto Alentejo e Algarve), identificaram-se as situações de supressão vocálica em mais de 50
estruturas sintáticas de tipo declarativo e interrogativo. Depois de identificados os contextos
de supressão (quer ao nível da palavra quer ao nível do grupo sintático), o estudo centrou-se
nos dados das análises acústicas, com o propósito de detetar a importância da duração para
a caracterização da relação existente entre o acento lexical e a entoação.
Os primeiros resultados mostram uma tendência para a queda das vogais pós-tónicas
nas palavras proparoxítonas, embora alguns contextos fonéticos pareçam favorecer a queda
das vogais pré-tónicas, no caso das palavras paroxítonas, nomeadamente quando as vogais
se encontram entre consoantes dentais não-vozeadas e consoantes nasais. A elisão das vogais
ocorre, ainda, com maior frequência no final da estrutura sintática, situação que, do ponto
de vista prosódico, pode ser relacionada com outros parâmetros acústicos, como a duração.
Pretende-se que a análise agora realizada seja mais um contributo para os estudos de
representação cartográfica da geoprosódia, contribuindo para definir as distâncias
dialetométricas existentes entre várias regiões de Portugal Continental, com base nas relações
que se podem estabelecer entre o acento lexical e o acento prosódico.
Palavras-chave: Variação geoprosódica, AMPER, acento lexical, acento prosódico,
dialetometria, supressão vocálica.
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O rotacismo na oralidade e na escrita de
alunos quilombolas: um continuum tipológico
O presente trabalho faz parte da minha tese de doutorado que está em andamento
no programa de pós-graduação em Letras, Doutorado em Língua Portuguesa, da
Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), e tem como um dos objetivos pesquisar o
rotacismo – um traço característico do falar da região quilombola de Mata-cavalo - Mato
Grosso. O rotacismo é um fenômeno fonológico relacionado com a realização fonética de
um som rótico em substituição a um som lateral e vice-versa, que no português brasileiro,
ocorre quando há substituição da líquida lateral [l] pela vibrante simples ou tepe [r],
ocasionando a neutralização de uma líquida lateral por uma líquida vibrante em sílabas do
tipo CCV (consoante, consoante e vogal). Como parte da pesquisa, objetiva-se avaliar se na
variedade linguística dos alunos quilombolas, um ambiente predominantemente rural e
conservador, está ocorrendo alteração ou manutenção do fenômeno linguístico rotacismo.
Deste modo, vamos investigar se o fenômeno está presente na oralidade e também na escrita
dos alunos que estão cursando o ensino médio no referido quilombo. Considerando que o
cerne de nossa pesquisa centra-se na linguagem tanto oral, quanto escrita dos alunos, nosso
referencial teórico é centrado na relação fala/escrita, que são: visão dicotômica, continuum
tipológico e heterogeneidade, oralidade e letramento. Por meio da ideia de continuum
tipológico, é possível afirmar que a fala e a escrita compõem um mesmo sistema linguístico
e que por isso mesmo não são estanques, embora seus processos e seus meios de produção
sejam distintos(as). Como sustentação teórica, apoiaremo-nos nas discussões de Marcuschi,
Roxane Rojo e Tedesco, autores que são autoridades a cerca do assunto. Quanto à
metodologia, a pesquisa pode ser definida como um trabalho de cunho etnográfico, dada a
necessidade de interpretar a visão dos participantes em relação às suas experiências
de aprendizagem sobre a língua portuguesa. Deste modo, o estudo utilizará elementos de
etnografia, focalizando o contexto social sob a perspectiva dos participantes, caracterizandose, assim, como um estudo de caso etnográfico.
Palavras-chave: escolarização, rotacismo, oralidade, escrita, heterogeneidade e letramento.
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Estudio de las consonantes /l/ y /r/ en posición implosiva
según las encuestas de Manuel Alvar en la República Dominicana.
La neutralización de las consonantes líquidas /r/ y /l/ es un rasgo que caracteriza el habla
caribeña y, por ende, el habla de la República Dominicana. El español de esta área geográfica ha sido
objeto de importantes estudios dialectales en los que se hace referencia a esta característica fonética.
En nuestra investigación, estudiaremos este fenómeno con los datos recogidos en la obra de Manuel
Alvar: El español en la República Dominicana. Estudios, encuestas, textos. Esta obra es el resultado
de las encuestas que se realizaron para el proyecto del Atlas Lingüístico de Hispanoamérica.
La neutralización de [-r] y [-l] implosivas es una variable característica del español
dominicano, que aparece en todas las monografías lingüísticas de dicho dominio. A pesar de ello,
queremos investigarla en la obra, mencionada anteriormente porque está al alcance de los
investigadores del español americano sin costosos desplazamientos. Recolectaremos los datos
obtenidos del atlas lingüístico, haremos el porcentaje de las variantes obtenidas, para conocer las
soluciones mayoritarias. También, queremos recoger los datos de dicha neutralización en los estudios
realizados, sobre el español dominicano, por investigadores de gran renombre en el ámbito de la
lingüística hispánica: Henríquez Ureña, Navarro Tomás, Jiménez Sabater, Orlando Alba, etc.;
compararemos los datos registrados en los estudios monográficos de los autores mencionados con
los obtenidos por el método geográfico-lingüístico.
Tenemos que reseñar que las encuestas de Alvar para la República Dominicana se enmarcan
dentro de un atlas lingüístico continental y como atlas de un gran dominio obligaba a recoger los
materiales de manera uniforme, con una distribución geográfica homogénea y una visión simultánea.
Sin embargo, la realidad se impuso y el maestro ve con otros ojos, los resultados finales ante el
análisis lingüístico de tan amplio continente. Como estamos manejando su obra dialectal, hemos
extraído de la introducción una serie de reflexiones de Alvar, porque condicionarán nuestra labor
investigadora:
La idea de un atlas general de la América española se abandonó pronto […] Tal vez sea
lógica la parcelación […] no quedaba más remedio si queríamos que algo pudiera ver la luz para que
la obra se pudiera realizar […] pero pronto hubo que reducirlo a lo que Jaberg llamó un mínimo
dominio […] el proyecto inicial de un atlas de América se fragmentaba […] con cuantos
inconvenientes sé, me decidí por lo primero: visión parcial tanto por la condición reducida del
cuestionario como por su adaptación a una realidad para la que no se creó. Pero los materiales
allegados constituyen un conjunto de 18.000 formas, cuidadosamente transcritas y extendidas por la
superficie de la isla[…] El listado en que se presenta intenta cubrir no poco fines: en cada respuesta,
consta, para una visión inmediata, a quien corresponde la palabra transcrita […] son los datos
allegados durante varias campañas de trabajo que hice a lo largo de los años 1982 y 1983”.
Este estudio nos permitirá aportar un pequeño eslabón sincrónico de la neutralización de las
consonantes líquidas.
Como todas las contestaciones están transcritas fonéticamente, recogeremos las voces que
contengan los alófonos [-l] y [-r] en posición postnuclear situados al final de la sílaba y al final de la
palabra.
Palavras-chave: Neutralización, consonantes líquidas, posición postnuclear, encuesta lingüísticas,
atlas lingüístico, geografía lingüística.
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Varia-Idade no Rio de Janeiro – Comunicação e geração:
Estratégias linguísticas e discursivas na idade maior
O Projeto Varia-Idade no Rio de Janeiro – Comunicação e geração: Estratégias linguísticas e
discursivas na idade maior se carateriza como multidimensional porque se constitui de projeto
mais amplo que abriga diferentes estudos linguísticos concernentes à parceria de Cooperação
entre as Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Brasil, representada pelo Instituto de
Letras, e a Universidade de Heidelberg, Alemanha, representado pelo Instituto de Estudos
Romanísticos. Logo, trata-se de uma pesquisa de caráter interinstitucional, reunindo
pesquisadores brasileiros e alemães. No âmbito deste projeto está sendo criado um corpus
de cerca de 100 entrevistas ‘urbanas-biográficas’ com idosos a partir de 60 anos que vivem
em diferentes bairros do Rio de Janeiro há mais de 40 anos. A elaboração do corpus inclui
tanto as gravações como as transcrições abrangentes. As entrevistas transcritas servem de
base empírica para estudos linguísticos de abordagens diferentes, analisando o
comportamento comunicativo na terceira idade. Sabe-se que o comportamento
comunicativo da geração de jovens já se encontrou no centro das atenções dos estudos
linguísticos nas décadas passadas. O mesmo não ocorre com falantes de idade elevada. Além
disso, muitas pesquisas existentes tratam o comportamento comunicativo da geração de
idosos, considerando a hipótese de que a comunicação de falantes de idade elevada seja
deficitária. Além da análise do comportamento comunicativo e da variação linguística na fala
dos habitantes mais velhos do Rio de Janeiro, o projeto visa à análise do discurso dos falantes
de idade elevada sobre a percepção das mudanças no dia a dia urbano e espaço urbano. O
Rio de Janeiro sofreu e continua a sofrer uma mudança abrangente durante os últimos 50
anos. A mudança no espaço urbano é, muitas vezes, uma questão de fracionamentos urbanos
(“fracturesurbaines“) também ao nível metalinguístico (cf. os estudos de Bulot e Große).
Para a análise do discurso urbano dos falantes de idosos é preciso, ainda, propor uma
abordagem de análise interdisciplinar que se propõe à ligação da perspectiva linguística e
analítico-discursiva com a perspectiva de geógrafos urbanos, de sociólogos, de historiadores,
de antropólogos urbanos e de estudos culturais. A pesquisa em tela inicia essa abordagem
porque propõe um levantamento de estratégias linguísticas e discursivas através de
entrevistas narrativas semi-dirigidas. As perguntas do guia de entrevista têm o enfoque na
cidade do Rio de Janeiro. A dimensão urbana é uma dimensão estreitamente ligada à
experiência social dos participantes do estudo. Assim, os participantes estão majoritariamente
mais dispostos a refletir e contar sobre as mudanças no espaço urbano já que recorrem a
experiências sociais de várias fases de vida (cf. Gerstenberg, 2011). A quase-homogeneidade
temática assegura que os dados obtidos para a análise empírica sejam comparáveis. Nosso
objetivo, por fim, é uma descrição do comportamento linguístico, ou seja, de padrões
comunicativos prováveis dos falantes da geração em análise. A restrição da seleção dos
participantes a pessoas oriundas do Rio de Janeiro e o enfoque do guia de entrevista em
mudanças na vida urbana permitem – além do acesso à comunicação – ilustrar juntamente
as mudanças nesse espaço urbano.
Palavras-chave: Variação; Linguagem; Idosos; Espaço urbano; Entrevistas semidirigidas;
comportamento linguístico.
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Línguas em contato na Amazônia:
contornos diatópicos e diastráticos
O presente trabalho insere-se na temática variação e contato e tem por objetivo
apresentar resultados preliminares correspondentes ao mapeamento da diversidade lexical
identificada nas sociedades Asuriní do Xingu e Araweté, ambas localizadas na Amazônia.
Essas sociedades indígenas são bilíngues, ou seja, além de sua língua nativa, usam o português
em sua interação. Mas esse uso apresenta gradação e é atravessado por algumas dimensões
como o contato, por exemplo. A pesquisa está sendo desenvolvida no estado do Pará, mais
especificamente no município de Altamira com as etnias Asuriní do Xingu e Araweté,
pertencentes ao ramo V da família Tupí-Guaraní, de acordo com a classificação de Rodrigues
& Cabral (2002). A pesquisa tem em vista identificar, descrever e mapear aspectos da
diversidade linguística lexical de quatro comunidades dessas terras indígenas (TI). São
cartografadas, além das variedades portuguesas usadas nas comunidades pesquisadas,
variedades correspondentes em sua língua nativa. Os resultados a serem apresentados, como
foi dito, são preliminares e limitam-se a dois itens que resultaram da aplicação do questionário
semântico-lexical (QSL) que integra o projeto Atlas Linguístico do Brasil (ALIB). As
questões pertencem ao campo semântico acidentes geográficos. São elas: “riacho/córrego”
e “redemoinho (de água”). Em cada comunidade foram entrevistados quatro falantes,
estratificados por sexo e faixa etária. Além dessas dimensões considerou-se a dimensão
dialingual e dirreligiosa. A aplicação foi realizada nas comunidades Itaaka e e Kwatinemo
(Asiruní) e Ipixuna e Pakana (Araweté). A pesquisa seguiu a orientação da Dialetologia
pluridimensional e relacional esboçadas, principalmente, em Radtke & Thun (1996) e Thun
(1998), bem como em procedimentos adotados por projetos de pesquisas que têm em vista
o referido mapeamento em terras indígenas: Atlas Linguístico do Português em Áreas
Indígenas (ALIPAI) e o projeto Atlas Linguístico Sonoro das Línguas Indígenas do Brasil
(ALSLIB). A cartografia produzida aponta a presença de usos linguísticos mais heteroléxicos
na Sociedade Asurini do que na sociedade Araweté, no que se refere ao uso do português.
Palavras-chave: Línguas em contato, Variação diatópica, Variação diástrática, Amazônia,
Asuriní, Araweté.
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Os pronomes de tratamento no tabuleiro da cidade de São Paulo
A literatura tem reservado amplo espaço para o avanço do pronome “você” nas
relações íntimas de família e nas relações simétricas de amizade e em detrimento de “senhor”
na díade pai-filho (Soares e Leal, 1993; Ramos, 2011; Sampaio e Julião, 2014). Dentro do
arcabouço teórico elaborado por Brown e Gilman (1960) em que a sociedade é polarizada
pelas forças do poder e da solidariedade, a mudança de “senhor” para “você” poderia ser
explicada pela perda de poder atribuído à figura paterna e pelo seu ganho por parte dos
jovens, instaurando a estrutura social de solidariedade. Entretanto, Bamber (1975) mostra
que em algumas comunidades inglesas os falantes usam formas mais conservadoras como
símbolo de coesão do grupo.
Tendo como pano de fundo a polarização entre poder e solidariedade e a retenção
de formas por grupos como mecanismo de coesão, este trabalho analisa práticas linguísticas
no âmbito do tratamento do interlocutor por parte de jovens estudantes, visando a identificar
os fatores sociais que regem a escolha linguística, a partir da teoria da terceira onda da
Sociolinguística (Eckert, 2003, entre outros).
Aplicou-se um teste questionário a alunos de escolas públicas e particulares em
bairros de classe média da cidade de São Paulo, enquadrando relações familiares. Para tanto,
assume-se que a reconfiguração dos padrões e funções da família nuclear e as mudanças
ecológicas advindas do processo de urbanização organizado em torno de pequenas
residências e da alta concentração populacional (Rodrigues, 1991; Ferreira e Rörhmann, s/d)
condicionam a escolha do pronome de tratamento.
A tese da oposição poder-solidariedade explica a maior resistência ao uso de “senhor”
entre os alunos de escolas públicas, mas não é suficiente para explicar as diferenças entre as
escolas públicas e particulares: aquelas resistem e estas naturalizam o emprego de “você”
rompendo fronteiras entre categorias sociais. Estes achados indiciam que a ideia de coesão
de grupo, que subjaz a tensão entre estabelecidos e outsiders (ELIAS, 2000), parece ser mais
condizente com o uso de “você” pelos alunos das escolas particulares e com o uso de
“senhor” pelos alunos das escolas públicas.
Palavras-chave: pronome, variação, família, urbanização, categorias sociais, grupos
estabelecidos.
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A variação diastrática no discurso idosos
Esta pesquisa está ligada ao projeto “Varia-Idade no Rio de Janeiro – Comunicação
e geração: Estratégias linguísticas e discursivas na idade maior”, o qual é coordenado pela
Profa. Dra. Sybille Große (Universidade de Heidelberg) e pela Profa. Dra. Maria Teresa
Tedesco Vilardo Abreu (Universidade do Estado do Rio de Janeiro). “Varia-Idade” tem uma
abordagem multidimensional a partir da criação de um corpus de cerca de 100 entrevistas
urbano-biográficas com idosos a partir de 60 anos que vivem em diferentes bairros do Rio
de Janeiro há, pelo menos, 40 anos. Cada mídia gravada possui uma autorização assinada
pelo idoso, pela idosa ou por um casal de idosos, um arquivo de transcrição e um protocolo
com dados sobre os entrevistados e sobre as condições de cada entrevista. Neste momento
em que o corpus ainda está sendo formado, este estudo sociolinguístico selecionou 10 (dez)
entrevistas semidirigidas, realizadas pela pesquisadora, para apresentar análises preliminares
sobre o comportamento comunicativo desses idosos, moradores de diferentes bairros da
capital fluminense. A preocupação com o conhecimento da diversidade comunicativa dos
idosos está relacionada ao fato de que “a sociolinguística considera a importância social da
linguagem, dos pequenos grupos socioculturais a comunidades maiores” (Mollica, 2015).
Além disso, como cada registro expõe o relato de experiências ligadas ao espaço urbano,
apresentadas a partir da focalização e do ponto de vista únicos, essa seleção considera que a
variação social (ou diastrática) pode ser encontrada em qualquer grupo, de acordo o gênero,
faixa etária, classe social, lugar onde vive, grau de escolaridade e situação. Como existe um
único roteiro para todas as entrevistas e nele são contemplados diversos aspectos, este estudo
selecionou apenas o primeiro tópico, o qual se refere ao momento em que o entrevistador
pergunta ao informante “você é carioca da gema?”. A utilização dessa expressão, que serve
para verificar se o entrevistado nasceu na cidade do Rio de Janeiro, também garante
naturalidade na resposta pois, seguindo a metodologia laboviana, as entrevistas buscam ser
representativas da linguagem falada (autêntica e natural). Por isso, os entrevistadores
procuram deixar os informantes à vontade para discorrer sobre diversos temas registrados
no roteiro da pesquisa, sem muita interferência, justamente para tentar minimizar a
artificialidade da situação. Nesse sentido, esses 10 (dez) exemplos caracterizam alguns dos
comportamentos linguísticos dos idosos entrevistados e representam alguns padrões
comunicativos do discurso dos idosos entrevistados. Esse registro das experiências dos
idosos possibilita a criação de um espaço de interlocução de memórias, nas histórias e na
narração, ressignificando o passado e o presente por intermédio do discurso.
O objetivo desta análise é apresentar alguns padrões de comportamento linguístico
no discursos de idosos que moram na cidade do Rio de Janeiro, no intuito de
observarmos possíveis variáveis diastráticas nas entrevistas selecionadas.
Palavras-Chave: Varia-idade, Discurso dos idosos, Rio de Janeiro, Entrevistas Semidirigidas, Variação diastrática, Linguagem.
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Percepção de atitudes em relação ao sotaque
caiçara do litoral norte de São Paulo, Brasil
As populações que nasceram e vivem em regiões litorâneas, especificamente na região
sudeste do litoral do Brasil, são chamadas de caiçaras. Apresentam tipicidade cultural que se
manifesta, entre outros setores, na dança, no artesanato, na música e na culinária. Também
apresentam vocabulário com características próprias. A população, caracterizada pelo
sotaque caiçara, é muito restrita. Este trabalho tem como objetivo analisar a atribuição de
atitudes a partir da percepção de amostras de fala de caiçaras. O corpus da pesquisa
compreende gravações de fala semi-espontânea, frases do corpus brasileiro do projeto
AMPER-POR e enunciados elaborados pela própria pesquisadora. Os sujeitos da tarefa de
produção da fala são homens e mulheres entre 30 e 80 anos moradores do Litoral Norte de
São Paulo. Foi realizado um perfil sociolinguístico dos sujeitos das gravações e construído
um questionário de diferencial semântico, contendo descritores que permitam avaliar atitudes
em relação ao falar caiçara. Tal instrumento contempla a avaliação de atributos psicológicos,
sociais, econômicos e físicos, identificação da região de origem dos falantes e de
características de sua fala. Como juízes da tarefa de percepção, atuam falantes adultos de
ambos os sexos oriundos de diversas regiões do Brasil (paulistanos, cariocas, paulistas) e os
próprios caiçaras com residência em Ubatuba. Para a aplicação do teste de percepção será
utilizada uma plataforma digital. Os quesitos constituintes do questionário de diferencial
semântico serão apresentados e discutidos, bem como os resultados da aplicação da tarefa
de percepção. Este estudo pretende contribuir para a divulgação da fala dos caiçaras, que é
rica em estratégias interativas. Trata-se, portanto, de uma proposta de investigação
sociofonética que enfoca a percepção da fala, a qual desempenha função fundamental na
comunicação. Toda língua é um conjunto heterogêneo e diversificado, propensa a variações,
porque as sociedades humanas têm experiências históricas, sociais, culturais e políticas
diferentes e essas experiências se refletem no comportamento linguístico de seus membros.
Palavras-chave: Sociofonética; Falar caiçara; Sotaque; Percepção de fala.
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A variante pa no português brasileiro
A redução fonética da preposição para a pra e pa é um processo de variação que,
ainda que bem conhecido, tem recebido pouca atenção em comparação a outros processos
de variação no português brasileiro. Esta pesquisa procura determinar a relação entre a
variante pa e as outras duas variantes. As pesquisas existentes geralmente focalizam na
alternância entre pra e pa, visto que muitos brasileiros raramente usam a variante para no seu
vernáculo (Felgueiras 1993, Ferreira 2014, Lucena 2001, Maya 2004, Silva 2010, Vellasco
1998). O primeiro trabalho quantitativo sobre a variável em questão (Felgueiras 1993) é uma
exceção, na medida em que os dados da fala culta demonstraram conter ocorrências de para
suficientes para a análise, porém, os falantes dessa variável raramente utilizaram pa. Dados
os resultados dessas pesquisas, parece haver uma correlação negativa no uso das variantes
para e pa: quem usa a variante para não usa pa e vice-versa. O português oral culto de
Fortaleza, Ceará apresenta uma situação na qual o mesmo grupo de falantes usa as duas
variantes com uma incidência comparável (17,1% para e 19,8% pa vs. 63,1% pra; Autor
2015). Este estudo procura determinar se a variante pa deve ser considerada uma subvariante de uma variante p(r)a em oposição a para ou se pa tem o mesmo status como
variante que para e pra.
A presente pesquisa utiliza o corpus Português Oral Culto de Fortaleza (Porcufort;
Monteiro 1993), um corpus de 75 falantes organizado no mesmo estilo que os materiais do
Projeto da Norma Urbana Culta. A variável dependente é a realização fonética da preposição
para (pa vs. para/pra). Realizaram-se duas análises, descritas a seguir.
A primeira análise tem a ver com a distribuição das variantes para e pa entre os falantes,
especificamente se o mesmo falante usa ambos para e pa. Dos 75 falantes, três só usam
pra. Dos restantes 72, 23,6% usam para (mas não pa) e 15,3% usam pa (mas não para). A
maioria dos falantes (58,7% = 44/75) usa as três variantes.
A segunda análise tem a ver com efeitos de priming ‘primado’ (também conhecido
como persistence ‘persistência’ ou paralelismo formal) entre pa e as outras variantes. A
variável independente de maior importância neste teste é a ocorrência anterior da variável
(pa, para, pra, primeira ocorrência). Esta relação foi analisada com um modelo logístico
multinível com interceptos aleatórios de falante, bigrama para + PALAVRA e bigrama
PALAVRA + para. Os resultados deste teste indicam que, mesmo que um pra anterior
aumente a probabilidade de ocorrência de pa em comparação a um para anterior, tal diferença
não é significativa.
Os resultados desta pesquisa mostram que o mesmo falante pode usar tanto a variante
para quanto pa. O fato de um pra anterior causar um uso de pa mais do que um para anterior
sugere que a variante pa é processada como mais fortemente relacionada a pra do que a para.
No entanto, a irrelevância estatística desta oposição implica que as pesquisas sobre a variação
formal de para devem tratar para, pra e pa como variantes do mesmo status.
Palavras-chave:r edução fonética, preposição para, variação individual, paralelismo formal,
português brasileiro.
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Variação Linguística Diatópica no Português Antigo:
as Estruturas Sintáticas de “Ter” e “Haver” em Estruturas de Posse
Os verbos “ter” e “haver” têm sido objeto de estudos parcelares, nomeadamente no
que respeita à sua configuração em estruturas de posse, em estruturas que formam perífrases
verbais e em construções com uso (ou não) de tempo composto (cf. Osório, 2004). Nesta
comunicação, iremos, na senda dos trabalhos de Rosa Virgínia Mattos e Silva, observar o
comportamento sintático-semântico destes verbos, mas no que às estruturas de posse diz
respeito (cf. Mattos e Silva, 1989).
No entanto, em estudos de fases pretéritas da língua, nem sempre os estudos de
mudança têm sido observados em complementaridade com as variações diatópicas. Se os
dados nos mostram que, ao longo da história do português, ter foi tendo supremacia sobre
haver, nomeadamente a partir de finais do século XV, não temos dados, na investigação atual,
que mostrem em que pontos do território português esses fenómenos de mudança tiveram
início. Este é o objetivo do nosso estudo.
Para tal, analisaremos um longo corpus extraído do Corpus Informatizado do Português
Medieval da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa e
cujos textos a analisar são todos os textos da História do Galego-Português (160 textos); a Crónica
Geral de Espanha, o Castelo Perigoso, o Leal Conselheiro e o Livro de Ensinança de Bem Cavalgar toda
a Sela.
Metodologicamente, far-se-á o tratamento de cruzamento da variável linguística
(“ter” e “haver” em estruturas de posse) com a variável extralinguística (diatopia) através do
programa SPSS, usando-se, para o efeito, o teste ANOVA.
Na verdade, assumimos que há inter-relação entre fatores internos e externos com vista à
explicação do fenómeno do contacto e mudança linguísticas e, por isso, definimos língua
como um sistema organizado de signos e que serve de instrumento de comunicação aos
indivíduos integrados numa determinada comunidade. Em nossa opinião, para além de
acreditarmos na inter-relação entre motivações internas e externas, estamos convictos que
mormente as motivações extralinguísticas desencadeiam fenómenos de mudança.
Palavras-chave: Variação dialetal; mudança e contacto de línguas; cartografia linguística;
variação sintática; estruturas de posse; português antigo.
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Perseguindo a Influência Açoriana no Português Brasileiro
Este trabalho compreende uma continuação de uma comparação interdialetal
realizada por Cruz, Seara e Moutinho (2015) com o duplo objetivo de verificar o grau de
influência açoriana no português brasileiro (PB) e também de identificar se os dialetos
comparados partilhariam de traços prosódicos similares com relação à entoação modal.
Analisam-se, mais precisamente, as variações mais significativas dos parâmetros físicos
controlados - frequência fundamental (Hz, duração (ms) e intensidade (dB) - que ocorrem
na sílaba tônica do vocábulo que ocupa a posição final da parte nuclear da sentença. Para
estabelecer a comparação interdialetal aqui proposta, foram utilizados dados do corpus
AMPER de dois locutores - um homem e uma mulher - de mais baixa escolaridade de três
variedades do português: a) Açores (01c); b) Florianópolis (BB0) e; c) Belém (BE0). Ao todo
são dados de seis locutores analisados no presente trabalho: 01c1, 01c2, BB01, BB02, BE01,
BE02. Selecionaram-se, mais precisamente, os arquivos .TXT contendo as medidas acústicas
das 3 melhores repetições de 12 frases codificadas no corpus AMPER como: ‘kwk’, ‘pwg’,
’pwk’, ’pwp’, ‘pws’, ‘pwt’, ‘pyd’, ‘pys’, ’pyz’, ’twp’, ‘twt’, ’twv’. Cada uma dessas frases foi
produzida na modalidade declarativa neutra e interrogativa total. Como a análise considerou
igualmente o tipo de acento lexical do vocábulo final - oxítono (‘kwk’, ‘pwk’, ‘pwg’, ‘pyd’),
paroxítono (‘twt’, ‘pwt’, ‘pws', ‘pys') ou proparoxítono (‘pwp’, ’twp’, ‘twv’, ‘’pyz’), as variações
dos elementos físicos foram medidas nas três últimas sílabas de cada sentença. Optou-se por
normalizar todos os parâmetros físicos, a frequência fundamental encontra-se em semitom
(ST) obtida com relação à frequência média de cada locutor. A intensidade também foi
normalizada considerando a intensidade média do locutor. As medidas de duração foram
calculadas no onset de cada vogal que corresponde as unidades V-to-V de Barbosa (2007).
Tanto as medidas de intensidade quanto de duração foram normalizadas em z-score para
cada locutor. Com o objetivo de comparar as formas dos contornos finais das diferentes
frases, calculou-se a correlação entre os valores de F0, ponderado pela intensidade relativa e
correspondentes entre si (HERMES, 1998). Os resultados mostraram que a variedade da
ilha de São Miguel (01c) se aproxima um pouco mais de Florianópolis (BB0) que de Belém
(BE0), mas também as duas variedades do PB são mais próximas entre si e um pouco
afastadas da variedade de S. Miguel. Os resultados também indicaram que as diferenças são
menos visíveis, porque, a maior diferença entre os locutores dos Açores e os do PB são mais
marcadas nas frases declarativas. Na modalidade interrogativa, os movimentos no geral se
assemelham nas três variedades.
Palavras-chave: Prosódia. Entoação modal. Comparação interdialetal. Análise acústica.
Português. projeto AMPER.
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Diversidade na Aquisição para o sucesso escolar: uma prova de avaliação
A aquisição da linguagem na infância constitui-se como um processo laborioso,
ocorrendo num tempo físico e psicológico, com suas pautas específicas de aquisição, tanto
no que a aspetos formais como conceptuais da língua, diz respeito.
A sua emergência, em seus processos e dimensões básicas, ocorre entre os quatro e
os seis anos de idade constituindo tal percurso temporal o “espaço” na base do qual se
encontra a acomodação, integração e representação dos fenómenos que ao conhecimento
linguístico dizem respeito. A diversidade na apropriação da língua é uma constante e diversos
são os processos e estratégias de confronto com a mesma, usados pela criança.
Entre os processos psicológicos superiores, aqueles que se revelam de superior importância
são a memória ou registo da multiplicidade de dados relativos quer à forma quer ao conteúdo
dos produtos linguísticos ou outros. Os processos de compreensão emergem deste
fenómeno de base, constituído pelo acervo de saberes, em suas estruturas cerebrais
representados e vinculados tanto à perceção como à compreensão dos distintos contextos
sociolinguísticos.
Tal diversidade no conhecimento explícito da língua e compreensão dos produtos
linguísticos explica as distintas formas de transposição para um novo domínio simbólico que
ocorre a partir do início da escolaridade básica e que se relaciona com a linguagem escrita,
sendo de tal saber que decorrem os distintos tipos de sucesso na sua aquisição.
Desta forma, aprender ou dominar a linguagem escrita faz particular apelo a um saber
acerca da dimensão fonológica e sintática da língua e de sua respetiva parceria com a
compreensão verbal, em seu mais amplo sentido.
A intromissão no domínio deste tipo de saberes constitui a preocupação desta
apresentação a qual se centrará em dois pontos, a saber: (1)descrição de um instrumentoProva de Avaliação da Memória e Compreensão Verbal (PAMCV)-focalizado em três
subescalas ( Memória Verbal; Memória não verbal e Memória fonológica), cada uma delas
com distinto número de itens e (2) apresentação dos resultados obtidos a partir de um
estudo piloto constituído por dois grupos de crianças- com e sem dificuldades de linguagem,
no que às subescalas da referida prova dizem respeito, onde a diversidade dos
resultados está bem patente e se justificam na pluralidade deste conhecimento evolutivo.
Para além destes aspetos(3) serão apresentados outro tipo de dados que dão conta da
consistência interna, global, desta prova, assim como da necessidade de reestruturação de
algumas subescalas, na mira de conseguir a total fiabilidade da mesma, de molde a poder,
num futuro, vir a ser usada como previsora de dificuldades para conteúdos académicos
vinculados à linguagem escrita, uma vez que o enfoque das referidas escalas está
direcionado para competências metafonológicas e sintáticas explícitas e na compreensão do
material verbal, relacionadas com domínios tanto da produção como da compreensão do
referido código escrito.
Palavras-chave: aquisição da linguagem,
metafonologia, linguagem escrita, validação.
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Um estudo de características fonético-acústicas e respiratórias em quatro estilos de fala
A fala varia em função de diversos fatores, entre eles, os de natureza estilística. Neste
trabalho enfocamos quatro estilos orais (a leitura, a narração, o comentário e o canto) a partir
de dois corpora gravados nesses tipos de oralidade. Como corpora de análise, foram
utilizados parágrafos de um texto de prosa intitulado “O Monge Desastrado” e a letra de
uma canção intitulada “Melodia Sentimental”. O texto de prosa foi lido, narrado e depois
comentado; a letra da canção, foi lida, narrada e depois cantada. Como sujeito das gravações,
um cantor lírico, de 55 anos de idade, natural da cidade de São Paulo. As gravações foram
realizadas em ambiente acusticamente tratado no Laboratório Integrado de Análise Acústica
e Cognição da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. As gravações foram analisadas
por meio de dois tipos de análise: fonético-acústica e de padrões respiratórios. Para a análise
fonético-acústica foi utilizado o PRAAT, desenvolvido por Boersma e Weenink. Foram
extraídas automaticamente medidas de parâmetros acústicos com o script
ExpressionEvaluator desenvolvido por Barbosa (2009). Por meio do referido script são
extraídas medidas de frequência fundamental – f0 (mediana, semi-amplitude entre quartis,
assimetria e quantil 99,5%), 1ª derivada de f0 (média, desvio padrão e assimetria), intensidade
(assimetria), declínio espectral (média, desvio padrão e assimetria) e Espectro de Longo
Termo (desvio padrão). Para o registro dos ciclos respiratórios foi utilizada uma técnica
intitulada Respiratory Inductance Plethysmography (RIP), com a qual os ciclos respiratórios
podem ser medidos por meio de cintos elásticos colocados sobre o tórax e abdômen e
conectados a um processador denominado RespTrack, desenvolvido na Universidade de
Estocolmo, o qual transforma os movimentos respiratórios em níveis de tensão elétrica. Para
a análise dos ciclos respiratórios, foram medidos os seguintes parâmetros: duração do ciclo
de respiração, duração e amplitude da inalação; duração do início da fala ao início ciclo
respiratório ou do pico de inalação. Os resultados contemplam a coordenação entre fala e
respiração em relação às formas estilísticas investigadas.
Palavras-chave: estilística; fonética acústica; respiração; expressividade de fala; variação;
fonética experimental.
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Variazioni intonative del "Congedo"
– Analisi comparativa di dodici letture
È noto, da numerosi studi linguistici, che il parlato è regolato da un sistema di norma
e variazione. Anche la lettura della poesia, aspetto trascurato finora dagli studi italiani di
Critica e Linguistica, si può collocare in tale regola generale.
Questa ricerca sperimentale si pone sulla scia di importanti lavori degli anni Sessanta
e si propone di esplorare l’apparato musicale di un componimento poetico, evidenziando le
differenti variazioni che incidono nella lettura poetica, attraverso alcune metodologie della
fonetica strumentale. Lo studio, punto di partenza per il progetto “VIP – Voices of Italian
Poets”, ospitato dal Laboratorio di Fonetica Sperimentale “Arturo Genre” dell’Università
degli Studi di Torino e dedicato a letture originali e contemporanee di poesie italiane del
Novecento, è concentrato sulla prosodia nelle letture del "Congedo del viaggiatore
cerimonioso" di Giorgio Caproni. Gli approcci utilizzati sono di tipo qualitativo e
quantitativo: partiti dall’analisi della lettura a cura dell’autore, l’osservazione si è estesa ad
altre undici voci, differenti sul piano professionale e diacronico: sono stati considerati sei
poeti contemporanei, due speaker radiofoniche e tre attori (due contemporanei e uno
storico). L’ascolto rappresenta l’avvio e il fulcro della ricerca, unito all’osservazione delle
curve di frequenza e intensità, messe in evidenza sugli spettrogrammi, e alla loro annotazione
su più livelli a mezzo del software Praat. Il dato sonoro viene sempre messo in relazione con
il dato testuale. L’innovazione del tipo di ricerca ha richiesto la creazione di una terminologia
apposita, necessaria per distinguersi da quella utilizzata in campo metrico. L’analisi dettagliata
e comparativa delle letture si è basata sull’osservazione dei parametri acustici di f0, durata e
intensità: si è svolta successivamente una comparazione di alcune parti specifiche (rilevanti a
livello prosodico e retorico). In questa fase sono stati inoltre realizzati grafici, prodotti grazie
alle "routine" elaborate nell’ambito del progetto AMPER (Atlas Multimédia Prosodique del
Espace Roman): così sono stati messi in evidenza i segmenti vocalici delle porzioni
melodiche, che hanno rilevato numerose convergenze, unitamente a casi di divergenze. In
questo sistema si sono individuate due tendenze prevalenti a livello melodico: un’omogeneità
dell’andamento frequenziale, piano, almeno apparentemente, e una varietà periodica del
movimento melodico. Sembrano promettenti le osservazioni riguardo al comportamento
ritmico, strettamente connesse agli schemi intonativi individuati. Si sono riscontrate inoltre
alcune tendenze prevalenti di suddivisione prosodica: metrica con i poeti, sintattica con
Caproni e con le poetesse, “sintattico-metrica” con le voci radiofoniche e attoriali. Infine
anche l’osservazione dell’impianto retorico ha rivelato tendenze prevalenti e ricorrenti, in una
generale varietà.
Il risultato finale appare come una vera e propria “opera sonora”, che rappresenta
aspetti della poesia italiana da sempre sottovalutati e trascurati. Questi primi risultati
compongono l’inizio di un progetto di ricerca che ha l’obiettivo di rendere più esperibili
questi aspetti, grazie a un ampliamento, a un adeguamento e perfezionamento di mezzi e
metodi di studio specifici.
Palavras-chave:fonetica, linguistica, variazione, poesia, prosódia.
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A investigação da prosódia de sentenças interrogativas totais em variedades
dialetais catarinenses e sergipanas com foco em diferentes metodologias
No Brasil, nos últimos anos, inúmeros estudos se dedicaram a encontrar pistas
prosódicas que caracterizem as diversas variedades linguísticas regionais do português
brasileiro (Cunha et al. 2012, Lira, 2009, Silva, 2011, dentre outros). O presente trabalho se
enquadra nesse tipo de estudo e tem por objetivos: (1)apresentar características prosódicas
de interrogativas totais neutras (sim/não) de variedades dialetais de Santa Catarina (SC) e de
Sergipe (SE), estados situados, respectivamente, no sul e no nordeste brasileiro; (2) comparar
os resultados obtidos através de duas metodologias distintas. Para a análise de sete variedades
regionais dos dois estados em questão, contou-se com a participação de 14 informantes,
sendo oito de Santa Catarina (Blumenau, Chapecó, Florianópolis, Lages) e seis de Sergipe
(Aracaju, Estância e Lagarto). Contamos com um homem e uma mulher naturais de cada
localidade. Para alcançar os objetivos propostos, utilizamos duas metodologias. A primeira
foi a metodologia do Projeto AMPER, ou seja, a produção de frases se deu a partir de
estímulos visuais, e as etapas subsequentes seguem um protocolo previamente estabelecido.
O corpus obtido conta com 66 sentenças (33 declarativas e 33 interrogativas) que são
repetidas três vezes por cada locutor. Para a segunda metodologia, desenvolveu-se um corpus
de leitura cujo contexto semântico-pragmático foi pensado para que pudessem ser
produzidas sentenças interrogativas totais neutras. O texto, que tem estrutura de um diálogo,
foi lido/atuado pelos locutores, que colocaram interpretações que julgavam naturais para a
situação proposta e para a sua variedade. Ambas as metodologias, Amper e de leitura,
contemplaram, nas regiões pré-nuclear e nuclear de suas sentenças de análise, todas as
combinações acentuais de palavras possíveis (oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas). Os
resultados encontrados para os dados obtidos a partir das duas metodologias apresentaram
semelhanças. Os resultados provenientes de informantes catarinenses exibiram, para o final
das sentenças, isto é, para o núcleo entonacional, desenhos melódicos, no geral, ascendentedescendentes para os três tipos de distribuição de acento. As curvas que mostraram desenho
levemente ascendente são referentes a palavras paroxítonas e oxítonas, que sofreram
truncamento e compressão, respectivamente. Já os resultados dos sergipanos apresentaram,
para a região nuclear, curvas ascendente-descendentes ou apenas ascendentes. Para esses
falantes, há maior variação de frequência no movimento de subida que marca a modalidade
interrogativa total e a diferencia da catarinense.
Palavras-chave: Prosódia; Variedades dialetais regionais; Falar catarinense e sergipano;
Interrogativas totais neutras e não-neutras; Diferentes metodologias; Amper versus leitura.
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Dos Leonesismos no Galego-Portugués do Val do Ellas ou de Xálima.
Todos os estudos realizados sobre as falas de orixe galega chamadas do val do río
Ellas ou de Xálima (valverdeiro, lagarteiro e mañego), no noroeste de Cáceres (EstremaduraEspaña), concluíron que tipoloxicamente eran unhas falas galego-portuguesas mais “con
leonesismos”.
Estes leonesismos que se incrustarían no galego-portugués dos repoboadores galegos
-instalados no século XIII nestas terras polos reis de Galicia e León- viríanlle por dúas vías:
pola propia repoboación tamén con leoneses e polo contacto coas falas leonesas veciñas do
suroeste de Salamanca e noroeste de Cáceres que sobreviviron á presión do castelán ata
mediados do XX.
A opinión da importante pegada leonesa nestas falas repetiuse en cadea duns autores
a outros. Algúns non ofreceron exemplos deses leonesismos e outros incluíron entre estes
tanto trazos dialectais do castelán coma fenómenos coincidentes con falas galegoportuguesas que poderiamos catalogar en conxunto como “occidentalismos”. A meirande
parte dos autores españois tiveron por leonesismos fenómenos que simplemente diferían do
castelán común, aínda que existisen dialectalmente nas falas castelás do suroeste de
Salamanca e norte de Cáceres, de orixe histórica leonesa e nas que aínda estaban presentes
algúns restos característicos do xa desaparecido leonés meridional. Outramente, os autores
portugueses consideraron leonesismo todo o que non fose portugués común (mesmo que
fose castelán). Españois e portugueses chamáronlles “leonesismos” a fenómenos diferentes,
o que nos levou a pensar que a pegada leonesa fora sempre magnificada ou non moi ben
estudada polos diversos autores.
Neste traballo imos tratar de verificar ata que punto son leonesismos exclusivos
algúns fenómenos senlleiros das falas do val do río Ellas e imos engadir algúns trazos
microdialectais dos que ata agora ninguén falara pero que son claros leonesismos. Así, dos
19 trazos lingüísticos estudados e que, en maior ou menor medida, sempre foran tidos pola
literatura científica como achegas históricas do leonés nestas falas, só catro son
inequivocamente leoneses e nunca afectan ás tres falas en conxunto senón puntualmente a
algunha delas, mentres que os restantes “leonesismos” son na súa maioría occidentalismos
comúns a galego-portugués e astur-leonés ou fenómenos meridionais pan-ibéricos.
Palavras-chave: leonés, leonesismos galego-portugués, dialectoloxía, castelán, fronteira.
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Análise das Instâncias de Tradução da Conjunção Aunque
do Espanhol para o Português com Base num Corpus Paralelo
Embora sejam duas línguas da mesma raiz: o latim vulgar, e partilhem muitas
características linguísticas semelhantes, entre o espanhol e o português existem muitos
elementos que mereçam uma atenção acrescida. Um exemplo é o que diz respeito aos
conectores concessivos. O nosso interesse teve origem na conversão de um conetor
concessivo da língua espanhola, o Aunque: em espanhol, nas orações subordinadas
precedidas por Aunque, se a ação presente na oração subordinada for factual, usa-se o
indicativo; se a mesma ação for uma mera hipótese futura, deve usar-se o conjuntivo.
Por exemplo: No dicionário espanhol-português da Porto Editora, o exemplo fica
no seguinte: aunque (conjunção): 1.embora [+cj.]: aunque llovía a cántaros, fueron al cine
(embora chovesse a cântaros, foram ao cinema); 2.mas, porém: no traigo todo, aunque traigo
algo (não trago tudo, porém trago alguma coisa).
O Gran diccionario español-portugués português-espanhol dá uma explicação mais
concreta sobre este fenómeno: aunque (conj): 1(con el verbo en subjuntivo) (concesión
hipotética) ainda que, mesmo que: aunque esté nevando, iré (ainda que esteja nevando, irei);
aunque lo hubiera visto, no te lo diría (ainda que lhe tivesse visto não o diria a você). 2(con
el verbo en indicativo o subjuntivo) (concesión no hipotética) ainda que (+ subjuntivo),
apesar de (+ infinitivo); aunque le dolía la cabeza, fue a la reunión (ainda que sua cabeça
doesse, foi à reunião); es un apartamento bonito, aunque sea pequeño (é um apartamento
bonito, apesar de ser pequeno).
Em português, como podemos observar, em ambos os casos, costuma usar-se o
conjuntivo e não o indicativo. Além do conjuntivo, em português, também se pode recorrer
ao uso do infinitivo para expressar a ideia concessiva. Através do presente trabalho,
pretendemos analisar a maneira como se traduz a conjunção Aunque do espanhol para o
português demonstrando a variação tradutiva na realização discursiva nos textos de chegada.
A pesquisa foi realizada com base num corpus paralelo português-espanhol criado pela
Universidade de Vigo, sendo a língua portuguesa a língua fonte e o espanhol a língua alvo.
O objetivo deste estudo é de sintetizar as instâncias de equivalência da conjunção Aunque
do espanhol para o português e discutir a sua variabilidade, numa perspetiva analítica,
confrontando-a com a perspetiva normativa dos dicionários.
Palavras-chave: Conetores concessivos; Aunque; Português; Espanhol; Variação
tradutológica; Linguística Contrastiva.
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Prosódia no falar de um santista: um estudo fonético-acústico
Desenvolvido dentro dos âmbitos dos projetos AMPER (Atlas Multimédia
Prosodique de l’Espace Roman) e AMPER-POR, o qual contempla variedades do português
europeu e português do Brasil, este trabalho tem por objetivo analisar a prosódia de
enunciados declarativos e interrogativos por meio de análise fonético-acústica. Foram
analisados, ao todo, 48 estímulos, sendo 3 repetições de 16 enunciados selecionados do
corpus brasileiro do projeto AMPER-POR que contém 66 enunciados no total. Os 16
enunciados apresentam uma estrutura sintática do tipo Sujeito (substantivo oxítono,
paroxítono ou proparoxítono) + Verbo + Objeto (substantivo oxítono, paroxítono ou
proparoxítono) em modalidades declarativa e interrogativa. Esses enunciados foram
produzidos por um falante masculino, oriundo da cidade de Santos, no Estado de São Paulo,
com 66 anos e Ensino Médio completo. Para este trabalho, que se insere na linha de pesquisa
da fonética experimental, utilizamos o software PRAAT desenvolvido por Boersma e
Weenink. Com o uso de um script implementado por Barbosa (2008) a partir do script
“Extf0forVowels.psc” (Barbosa, 1998), e modificado por Rilliard (2008), foram extraídas
medidas de frequência fundamental (f0, em Hz) em três momentos de cada vogal, e da
duração (em ms) e intensidade (em dB) das vogais. Ainda no PRAAT, foram extraídas
manualmente os valores do pico de f0 das vogais das palavras finais dos enunciados, assim
como os valores de seus três primeiros formantes. Após a extração dos valores, os dados
foram tabelados no Microsoft Excel e foram calculadas as médias das três repetições de cada
sentença, declarativas e interrogativas. A partir das médias dos parâmetros acústicos extraídos
automaticamente, foram gerados gráficos de f0, duração e alinhamento de pico de f0. Nas
frases declarativas analisadas terminadas com palavras oxítonas e paroxítonas, observou-se
que o pico de f0 apresenta valores superiores ao da vogal pretônica, enquanto as vogais
tônicas apresentam maior duração. Nas frases interrogativas, o valor mais alto do pico de f0
e a maior duração sempre incidiu na vogal tônica. Em geral, o valor do pico de f0 nas vogais
tônicas das frases interrogativas se mostrou superior aos das vogais tônicas das frases
declarativas em uma mesma estrutura sintática.
Palavras-chave: Entoação; Geoprosódia; Variação prosódica; Sociofonética; Português do
Brasil; AMPER
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Variação da colocação pronominal em duas comunidades
de prática do interior paulista no início do século XX
Realizado no programa de pesquisa em sintaxe, este trabalho foca na questão da
colocação pronominal, verificando se a padronização linguística adotada por duas
comunidades de prática, no interior paulista, no período da primeira República, segue o
modelo do Português Europeu ou se atende ao modelo brasileiro de português culto.
O tratamento dado ao objeto envolve primeiramente uma discussão sobre os
aspectos metodológicos da sociolinguística, como proposto por Eckert (2012). A autora
apresenta o estudo de comunidades de prática, entendidas como agrupamentos de indivíduos
que partilham perspectivas em comum, valores e conhecimentos, e que interagem entre si
para os replicarem. Sendo uma construção social, as comunidades estão submetidas às
práticas diárias dos indivíduos. Nesse sentido, a variação linguística está sujeita às
especificidades e aos interesses dessas comunidades.
Na investigação das fontes documentais do início do século XX, encontramos duas
comunidades do interior paulista cujas práticas, interesses e ferramentas configuram um
embate ideológico e linguístico: jesuítas X republicanos. A leitura de tópicas nos jornais,
revistas e discursos recupera a ânsia jesuítica pela manutenção de seu status de responsável
pela educação da elite paulista - o que era primazia do grupo desde o retorno da Companhia
de Jesus em meados do século XIX - mas que perdia a exclusividade com fim da Monarquia
e com o adensamento do grupo de defensores da República na região, grupo que, por sua
vez, carregava a bandeira da laicização da educação. O espelhamento da sintaxe do grupo de
republicanos é a hipótese para o alto índice de ênclise encontrado nos textos dos jornais
jesuíticos, o que os definiria como elite intelectual apta a dar continuidade às suas atividades.
No entanto, a próclise emerge fortemente em textos de menor circulação social.
O procedimento utilizado para a quantificação e análise dos dados das duas
comunidades foi elencar os contextos de próclise e ênclise em estruturas finitas, infinitivas
preposicionadas e grupos verbais e associar fatores de ordem linguística e social,
considerando com Eckert (2012) que “toda variação tem potencial para receber significado
social, ainda que nem toda variação seja conscientemente controlada ou mesmo socialmente
significativa”.
Palavras-chave: colocação pronominal, comunidades de prática, jesuítas, republicanos,
interior paulista, 1900-1910.
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Enunciados declarativos e interrogativos no falar de um sujeito
de São José do Rio Preto: um estudo fonético-acústico
A presente pesquisa visa contribuir, dentro do projeto AMPER (Atlas Prosódico Multimídia
das Variedades das Línguas Românicas), para a análise da variação da prosódia do Português
Brasileiro. Foi realizado um estudo fonético-acústico de enunciados declarativos e interrogativos,
gravados por um locutor masculino natural e residente do município de São José do Rio Preto, do
interior do Estado de São Paulo - Brasil. Tais amostras integram o banco de dados das pesquisas do
grupo AMPER-POR do Estado de São Paulo, realizadas no Laboratório Integrado de Análise
Acústica e Cognição (LIAAC-PUCSP). Foram selecionadas e analisadas 36 enunciados, de três
repetições de 12 frases do corpus AMPER-POR com três tipos de estrutura de acentuação (oxítona,
paroxítona e proparoxítona). A análise de dados pautou-se na metodologia do projeto AMPER-POR.
No programa PRAAT, foram segmentadas, de forma manual, as vogais dos enunciados e extraídas,
de maneira automática, medidas de frequência fundamental (f0, em Hz), de duração (em ms) e
intensidade (em dB) por meio da aplicação do script AMPER_PRAAT_ Textgrid2Txt.psc,
desenvolvido
por
Albert
Rilliard
e
disponibilizado
no
site
http://w3.ugrenoble3.fr/dialecto/AMPER/amper.htm). A seguir, foi conduzida a análise das últimas palavras
(em diferentes padrões acentuais) de cada enunciado (bêbado, pateta, pássaro e nadador), seguindo
as seguintes etapas: identificação da vogal tônica e do pico da frequência fundamental, com respectiva
anotação do seu valor e determinação da sua característica do pico - antecipatório, médio ou tardio
(Kohler, 2006); extração das medidas de frequência formânticas (F1, F2 e F3) das 3 vogais de cada
palavra analisada. Valores característicos de duração com relação ao padrão acentual foram revelados.
Da mesma forma, diferenças de valores de evolução de f0 foram identificadas para o enunciados
declarativos e interrogativos, em conformidade com pesquisas voltadas à exploração de dados
fonético-acústicos do Português Brasileiro. Com relação à característica do pico de F0 das frases,
houve uma tendência dos enunciados interrogativos apresentarem pico tardio, pico que ocorre na
porção final da vogal. Isto ocorreu em todas as frases interrogativas terminadas com palavras
proparoxítonas e oxítonas. Já na frase interrogativa terminada com palavra paroxítona, o pico de F0
ocorreu pico antecipatório, pico que ocorreu na porção inicial da vogal. As frases declarativas
apresentaram a tendência de característica foi pico antecipatório.
Palavras-chave: Prosódia; Entoação; Acento; AMPER; Português Brasileiro; Análise Acústica.
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Como falam as mulheres ludovicenses: uma análise prosódica baseada em dados AMPER
Este trabalho apresenta resultados de um estudo acústico sobre a variação prosódica
dialetal do português brasileiro (PB) falado em São Luís do Maranhão (Cardoso, em
andamento). Mais especificamente trata-se de uma análise acústica da variação entoacional
da variedade ludovicense com base nos dados AMPER-POR. Para a constituição do corpus,
selecionamos 51 sentenças do corpus AMPER-POR produzidas em duas modalidades
entoacionais (declarativa neutra e interrogativa total), de três locutoras do sexo feminino
nativas de São Luís, estratificadas em nível de escolaridade (ensino fundametal, médio,
superior). Utilizamos os arquivos AMPER contendo as medidas acústicas das 3 melhores
repetições de cada frase (.TXT). Ao todo foram 918 dados analisados (51 sentenças x 2
modalidades x 3 melhores repetições x 3 locutores). A metodologia aplicada toma por base
o projeto AMPER. O tratamento dos dados compreende as seguintes etapas: i) isolamento
das repetições em arquivos de áudio individuais; ii) codificação das repetições; iii)
segmentação automática dos sinais de áudio no programa PRAAT; iv) extração das medidas
acústicas dos segmentos vocálicos e das médias dos parâmetros físicos controlados frequência fundamental (F0), duração e intensidade - pelo projeto AMPER; v) seleção das 3
melhores repetições; vi) normalização dos dados; vii) produção de gráficos no software R. A
análise dos dados comprova que, os dados do sexo feminino, demonstram movimentos
muito semelhantes, em todos os parâmetros controlados, com exceção da modalidade
entoacional interrogativa, na pauta acentual proparoxítona. Outra informação presente nos
dados é de que o nível de escolaridade do locutor parece ser uma variável importante para
explicar as variações prosódicas importantes na caracterização da entoação modal no falar
de São Luís, com as seguintes conclusões preliminares: a) os dados do locutor de ensino
médio se opondo aos dados dos locutores de ensino fundamental e ensino superior com
relação ao parâmetro de F0; b) os dados do locutor de ensino superior se opondo aos dados
de ensino fundamental e ensino médio com relação ao parâmetro de duração e; c) os dados
do locutor de ensino fundamental se opondo aos dados de ensino médio e ensino superior
com relação ao parâmetro de intensidade.
Palavras-chave: Análise Prosódica. Fala feminina. Variável Escolaridade. Variedade
Ludovicense. Português Brasileiro. AMPER
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Cartografagem motivacional e áreas lexicais no território português
– estudo geolinguístico iconímico com base em dados do ALiR
O desenvolvimento de uma geolinguística supranacional no contexto europeu (cf.
ALE - Atlas Linguarum Europae e ALIR - Atlas linguistique roman) originou uma nova
abordagem ao estudo da variação lexical no espaço geográfico, consolidada numa
cartografagem de base motivacional que destaca a importância da interação entre o
significado etimológico de variantes onomasiológicas e aspetos extralinguísticos
caracterizadores do referente (i.a. Alinei 1984, 2002). Diferentes estudos, também em
disciplinas como a arqueologia, a paleoantropologia ou a genética, têm evidenciado a
afinidade da distribuição de áreas geolinguísticas motivacionais com a distribuição de áreas
de identificação ou diferenciação cultural antigas, relacionáveis com a homogeneidade ou
diversidade linguística em diferentes territórios europeus (i.a. Alinei 1992, Contini 2002).
Este estudo pretende contribuir para a investigação de isoglossas motivacionais no território
português no âmbito do estudo da variação geolinguística lexical. Nos estudos de dialetologia
portuguesa foram identificadas áreas lexicais ou léxico-etnográficas em correlação com
importantes diferenciações histórico-culturais no território português (Cintra 1962,
Herculano de Carvalho 1953). No âmbito do ALE e do ALIR, encontra-se um significativo
conjunto de dados lexicais dialetais do português que têm integrado análises geolinguísticas
de base motivacional. Partindo da convicção de que o estudo da motivação é de grande
interesse não apenas a nível linguístico, mas também a nível histórico, etnográfico e cultural,
este trabalho analisa a distribuição de tipos iconímicos no território português com base
numa seleção de mapas motivacionais do ALiR. São consideradas tipificações iconímicas ou
motivacionais relativas a zoónimos, em particular a designações de insetos, um dos campos
semânticos mais prolíferos em análises motivacionais, e são identificadas as principais áreas
de variação lexical de base motivacional no português europeu. Estas áreas motivacionais
são comparadas com áreas lexicais tradicionais no território português continental (Cintra
1962), considerando também a sua relação com aspetos da diversidade/identidade lexical
entre dialetos portugueses continentais e insulares (cf. Segura 2013).
O presente trabalho constitui um primeiro contributo para o estudo do conjunto dos
dialetos portugueses a partir da investigação sistemática da geolinguística lexical de base
motivacional, aqui desenvolvido com base em materiais do ALIR.
Palavras-chave: geolinguística, dialetologia portuguesa, iconímia, áreas lexicais, áreas
motivacionais, ALiR.
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Estudos Geoprosódicos na Amazônia paraense:
um comparativo das variedades linguísticas de Belém e Bragança
O presente trabalho tem como objetivo apresentar os resultados alcançados com a
execução do projeto de pesquisa Atlas Prosódico Multimédia do Norte do Brasil (AMPER
Norte), o qual está diretamente vinculado ao Projeto Internacional AMPER. Neste trabalho,
optamos por apresentar os primeiro resultados obtidos sobre o mapeamento prosódico e
dialetal da zona urbana do município de Belém (PA) em comparação com a zona urbana de
Bragança (PA), a partir do tratamento de dados de informantes do sexo masculino dos níveis
fundamental, médio e superior de escolaridade. Para a formação do corpus, tratamento e
análise dos dados, adotamos todos os procedimentos metodológicos determinados pela
coordenação geral do AMPER. O corpus utilizado nessa pesquisa é composto com amostra
de fala de três locutores, masculinos, nativos de Belém; e três masculinos, nativos de
Mosqueiro, com idade acima de 30 anos. O tratamento e análise dos dados compreenderam
as etapas previstas pela metodologia AMPER: a) extração das frases do sinal de áudio
original; b) codificação das frases; c) segmentação dos sinais de áudio no PRAAT; d)
aplicação do script amper praat; e) seleção das 3 melhores repetições; f) análise acústica das
três melhores repetições na interface MatLab; g) organização do material a ser
disponibilizado on-line no site do projeto AMPER-POR; h) normalização dos dados. Para a
apresentação dos resultados foram selecionadas apenas 2 sentenças do corpus contendo
vocábulos de duas pautas acentuais do português: uma oxítona e uma paroxítona. A hipótese
é que os dados masculinos demonstrarão que a frequência fundamental (F0), a duração e a
intensidade são relevantes no que tange à distinção das modalidades declarativas e
interrogativas no português falado nas duas localidades estudadas, e que F0 é o parâmetro
acústico determinante nesta oposição, na qual as principais variações ocorrem justamente
nas sílabas tônicas dos núcleos dos sintagmas nominais finais, demonstrando, portanto, uma
forte correlação entre F0 e acento lexical nas variedades do português faladas em Belém e
Bragança.
Palavras-chave: Belém. Bragança.Projeto Amper Norte. Projeto Amper. Geoprosódia.
Amazônia paraense.
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Análise dialectométrica e cartográfia da variação linguística
O projeto Análise dialectométrica e cartografia da variação lingüística têm como
propósito fundamental aprofundar na metodologia de análise da variação linguística
românica e em particular na variação geoprosódica, focando essencialmente três línguas
românicas da península ibérica: português europeu, mirandês e galego. O âmbito dos estudos
variacionistas experimentou un especial desenvolvimento nas últimas décadas com a
aplicação de métodos de análise quantitativa, tanto para a descrição dos resultados de
investigação como para o desenvolvimento de novos tipos de pesquisa. As novas ferramentas
de análise utilizadas, não só permitem uma exploração mais profunda e detalhada dos dados,
mas também tornam possível a visualização dos resultados de forma mais simples e amigável.
As variedades podem ser descritas de forma mais rigorosa e completa, mas, para além disso,
podemos dar conta das relações de proximidade existentes entre elas e também da
repercussão das distintas variantes estudadas sobre os resultados finais da análise.
O projeto que se apresenta neste encontro possibilitará a implementação de
abordagens de tipo quantitativo já experimentadas, parcialmente, tanto para a variedade do
português europeu, como para o galego. A finalidade última do projeto é, pois, disponibilizar
na web, a todos os investigadores interessados na temática, uma plataforma de cartografia
das variedades prosódicas dialectais do português europeu, galego e mirandês baseada na
análise dialectométrica. De salientar ainda que a plataforma cartográfica, concebida
inicialmente para variação prosódica, ficará desde logo preparada para a inclusão posterior
de outros níveis de variação linguística. O nosso poster dará conta das tarefas que se
desenvolverão na sequência da recolha de dados no terreno: sua segmentação e codificação,
análise acústica, tratamento estatístico dos dados, análise dialectométrica e visualização. Estas
tarefas, sobre novos dados e outros já existentes, permitirão análises contrastivas do
continuum linguístico e uma melhor e mais completa descrição dessas variedades linguísticas.
Os primeiros resultados de algumas destas análises serão aqui apresentados.
Palavras-chave:Variação geoprosódica, análise dialectométrica, cartografia linguística,
Português Europeu, Mirandês, Galego.
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Aspetos da geoprosódia no planalto mirandês
Objetivo: apresentação de alguns resultados do estudo agora iniciado, sobre a
prosódia da língua mirandesa - AMPER-MIR. Este trabalho insere-se no projeto
internacional AMPER (Atlas Multimédia do Espaço Românico).
Abordaremos, de forma sucinta, a língua mirandesa e a situação sociolinguística que
a envolve. Mencionaremos também os principais trabalhos existentes sobre a prosódia do
mirandês, assim como os nossos resultados iniciais.
A prosódia das línguas, em geral, e da língua mirandesa, em particular, é um campo
pouco estudado pelos linguistas que se interessam ou se tenham interessado pelo estudo
deste idioma falado no planalto mirandês, situado no nordeste transmontano.
Os dados obtidos desta investigação serão, a médio prazo, utilizados para a
elaboração de um atlas prosódico do mirandês e serão incorporados na base de dados do
Atlas Multimédia Prosódico do Espaço Românico (AMPER). Por esta razão, seguiremos a
mesma metodologia de recolha e análise de dados definidas para o Projeto AMPER. O
corpus foi construído com base no corpus para a Língua portuguesa, adaptado, não só em
termos semânticos, mas também a nível lexical.
A título de exemplo, apresentamos alguns resultados obtidos da análise efetuada em
algumas estruturas das três variedades do mirandês, tal como são definidas por Leite de
Vasconcelos (1900/1901), a saber: mirandês meridional ou sendinês, central e raiano (Leite
de Vasconcelos, 1901: 27-43). Consideraremos unicamente, no presente estudo, estruturas
simples, do tipo SVO, incluindo os três tipos de acentuação lexical (oxítona, paroxítona e
proparoxítona) e fazendo-o variar, quer no SN, quer no SV.
Dada a escassez de corpora recolhidos até ao momento, apenas consideraremos, para
esta análise, as estruturas na modalidade interrogativa, produzidas por um informante
mulher, para cada uma das variedades acima referidas.
A análise acústica do corpus considerado, efetuada manualmente, serão realizadas
com recurso ao software Praat, com scripts especificamente desenvolvidos para o AMPER,
permitindo a extração automática dos valores de energia, duração e F0 de todos os segmentos
vocálicos analisados.
Finalmente, teceremos algumas considerações sobre os resultados obtidos e
avançaremos com algumas perspetivas para o futuro.
Palavras-chave: corpora orais, prosódia, variação, fonética, fonologia, mirandês.
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La variazione della geminazione in varieta' regionali di italiano
La geminazione dell’italiano standard è ben descritta in letteratura (es. Esposito & Di
Benedetto, 1999), mentre è meno chiaro se e quanto questo fenomeno possa essere soggetto a
variazione nelle varietà regionali di italiano. Una ricerca bibliografica a questo proposito ha dato
risultati sparsi e spesso aneddotici, che a volte accennano a una presunta degeminazione nelle varietà
settentrionali. Tali fenomeni di degeminazione vengono a volte descritti come totali (es. ‘many
northern speakers do not produce geminates’, Payne, 2005:155), o con una durata inferiore delle
consonanti geminate (Canepari, 1980), o limitano il dominio della geminazione a specifiche
condizioni (Bertinetto & Loporcaro, 2005, secondo cui la geminazione nelle varietà settentrionali
sarebbe legata all’ortografia e quindi escluderebbe le consonanti intrinsecamente geminate [ʃ], [ʎ], [ɲ],
e rifletterebbe l’ortografia per [ts], [dz] e tutte le geminate fonologiche). Tuttavia, non ci risultano
analisi acustiche complete che documentino queste presunte differenze, a parte Stevens (2011), che
però si riferisce a tre macro-categorie di varianti regionali (settentrionali, centrali, meridionali), senza
ulteriori differenziazioni. Ci proponiamo quindi di indagare attraverso uno studio corpus-based la
variazione della geminazione nelle varietà regionali di italiano. Teniamo a precisare che in questo
contributo trattiamo esclusivamente i casi di geminazione a livello lessicale, escludendo dunque il
raddoppiamento fonosintattico, la cui variazione è ampiamente documentata in letteratura.
Per la nostra analisi ci siamo avvalsi del corpus CLIPS (Albano Leoni, Cutugno & Savy, 2005)
(limitatamente alle sezioni di parlato letto e dialogico), che contiene registrazioni etichettate
provenienti da 15 punti di inchiesta in Italia: Bari, Bergamo, Cagliari, Catanzaro, Firenze, Genova,
Lecce, Milano, Napoli, Palermo, Parma, Perugia, Roma, Torino, Venezia. La durata di tutte le
consonanti scempie e geminate per ogni parlante è stata estratta tramite uno script perl sviluppato dal
primo autore e importata in R per un’analisi comparativa. Sono stati analizzati 2 parametri: [1] la
percentuale di consonanti per ogni varietà marcate come degeminate dagli annotatori del corpus; [2]
la durata delle consonanti fonologicamente geminate vs fonologicamente scempie
(indipendentemente dalla realizzazione fonetica). L’analisi statistica è stata realizzata tramite modelli
a effetti misti prendendo in considerazione le seguenti variabili: [a] la condizione di geminazione
(ovvero: scempia, geminata fonologica, geminata intrinseca) (fattore fisso), [b] il tipo di consonante
(fattore fisso), [c] la provenienza del parlante (fattore fisso), [d] il parlante (fattore random).
Da un lato, i risultati mostrano che fenomeni di geminazione si riscontrano in tutti i parlanti
di tutte le varietà regionali e, quindi, falsificano affermazioni semplicistiche riguardo a una presunta
inesistenza di consonanti geminate nelle varietà settentrionali. D’altro canto, i risultati mostrano
differenze significative in termini di percentuali di realizzazioni geminate vs degeminate nelle diverse
varietà. Invece, la durata delle consonanti geminate generalmente non risulta statisticamente diversa
tra le varietà analizzate. Sebbene i dati dialogici presentino molte difficoltà di interpretazione e lascino
spazio a future validazioni sperimentali con dati controllati, tali risultati sembrano suggerire che le
differenze regionali siano soprattutto da attribuire a casi specifici di degeminazione, piuttosto che a
differenze di durata delle consonante geminate tra varietà settentrionali e centro-meridionali.
Palavras-chave: fonetica, geminazione, italiano, varieta' regionali, corpus, durata.
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Galego-Português dos Séculos XIII a XVI:
Cartografia Linguística e valor fonológico dos diferentes grafemas
O período medieval, nomeadamente a 1.ª fase do português arcaico, fase galegoportuguesa, é caracterizado por um grande polimorfismo gráfico. Na história do português,
a questão das grafias, bem como de outros fenómenos linguísticos, só virá a adquirir alguma
estabilidade com o aparecimento das primeiras gramáticas e, portanto, com a normativização
linguística. Mas o estudo das grafias é fundamental para a reconstrução do sistema fonéticofonológico de então.
O poster que se propõe pretende, deste modo, levar a cabo uma cartografia linguística
de alguns dos textos galego-portugueses que medeiam os séculos XIII a XVI e far-se-á um
estudo fonético-fonológico desses textos, distribuindo-se as realizações fonético-fonológicas
pelos diferentes locais de proveniência do corpus.
O estudo incidirá na análise e variação do sistema vocálico e consonântico com base
num corpus constituído por 100 textos, digitalizados, de aproximadamente dimensão
semelhante, e que permitem a inventariação de valores fonológicos diferenciados a partir da
interpretação gráfica previamente encetada. Far-se-á, assim, uma cartografia linguística de
acordo com a interpretação dos próprios grafemas.
Para uma análise preliminar, partiremos de alguns dos pressupostos defendidos por
Maia (1988 e 1996), nomeadamente que «(…) para proceder à análise da grafia e para estudar
as relações entre a forma escrita de uma língua e a sua forma falada é absolutamente
necessário e fundamental o conceito de grafema» (1996, p. 298).
Sendo que alguns dos resultados são similares aos encontrados por Maia (1996), muito
embora, o corpus de Maia (1996) seja mais representativo do que o nosso, a inovação do nosso
estudo reside na elaboração de cartografias para a localização dos textos estudados e,
igualmente, para a localização dos fenómenos fonético-fonológicos em análise.
Não seremos, deste modo, alheios à localização dos textos analisados e que foram
produzidos em Sobrado, Santiago de Compostela, Monfero, Anca, Lugo, Lorenzana,
Monforte, Chantada, Montederramo, allariz, Oseira, Lamas, Caldelas, Camba, Ramirás,
Salvatierra, San Martiño, Tebra, Lanzada, Pontevedra, sta Mº de Dozón, Gonce, Viveiro,
Villaster, Morgade, Peroja, Nogueira, Armenteira, Abelleira, Sobroso, Vairão, Cerdal,
Monção, Valença, Ribadavia, Padrín e Vila N. Alvito.
Palavras-chave: Galego-português; variação; cartografia linguística; grafema; valores
fonético-fonológico; Galiza e Noroeste de Portugal.
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