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n

Enquadramento
n

Vários estudos sobre variedades regionais do Português

n

Vasconcelos 1896/1987, Lopo 1895, Santos 1897, Pereira 1908, Paiva Boléo & M.H.
Santos Silva 1959, Cintra 1971, Martins & Vitorino 1989, Segura & Saramago 1999,
2001, Rodrigues 2003, Saramago 2006, Aguiar 2009, Carrilho et al. 2010...
n

Referências mais ou menos pontuais a fenómenos
fonológicos que ocorrem entre palavras
Fricativa final de palavra seguida de
V àfricativa palatal
as aulas > a[ʒ ] aulas
(e.g. Trás-os-Montes - Aguiar 2009)

Inserção de [i] depois de aguda
café > café[i]
(Alentejo - Vasconcelos 1896, 1987;
Paiva Boléo & M.H. Santos Silva
1959; Maia 1975; Florêncio 2001)

Inserção de glide entre vogais centrais (a_á); V2 tónica
a AUla> a [j] Aula
(e.g. Vila Real Trás-os-Montes, Beira Interior Norte – Lopo 1895, Pereira
1908; Santos 1897)

Enquadramento

n

Descrições sistemáticas sobre
fenómenos prosódicos segmentais
o contexto prosódico relevante
o distribuição geográfica
o distribuição sociolinguística

Enquadramento

Fenómenos de sandhi no Português
Português Europeu Standard
n

Ponto de articulação e vozeamento fricativas finais
BElas Obras> BEla[z] Obras

n

Apagamento de vogal final de palavra (V1 V2>V2)
GAto aMIgo > GAt aMIgo

n

Semivocalização de vogal alta (V V>G V)
GAto aMIgo > Gat[w] aMIgo

n

Crase de vogais centrais
A aLUna aceiTOU> [a]Lun [a]ceitou

n

Haplologia
CAMpo poluÍdo >CAM_ poluÍdo

Sá Nogueira 1945, 1948; Andrade & Viana 1994; Frota 2000; Mateus & Andrade 2000

Enquadramento

Fenómenos de sandhi no Português
Português Europeu Standard

à Domínio dos fenómenos de sandhi
ü Sintagma Entoacional (Frota 2000, 2012)

As alunas, até onde sabemos, obtiveram boas avaliações
[A[z] aluna[ʃ] ]Ι [até onde sabemo[ʃ] ]Ι[obtiveram boa[z] avaliaçõe[ʃ] ]Ι	


ü PWG (Vigário 2010) (e.g. compostos morfológicos e
morfossintácticos, siglas, construções mesoclíticas)

Enquadramento

Fenómenos de sandhi no Português
Português Europeu Standard

Elisão de e final átono - tende a ocorrer em fim de
PW dentro de PWG, mas pode não ocorrer
BEbe Água
BEbe a Água
BEbe-a
PEde-te Àgua

>
>
>
>

Siglas=PWG
RFM (Err_ Efe Em_)

BEb_]PW Água
BEb_ ]PW a Água
BEb[j]-a]PW
PEde-t_]PW a Água
> [[Err_]PW [Ef[j] ]PW[Em_]PW]PWG

Combinação de palavras (PWG) dentro de φ
um S (esse) Árabe
> [[Ess_]PW]PWG [Árabe]PW]PWG

Enquadramento

Fenómenos de sandhi no Português
Português Europeu Standard
à

Sensibilidade a diferentes níveis de proeminência
(Frota 2000)
Elisão de vogal, crase e
semivocalização bloqueados
em condições de
antagonismo acentual

	

φ	


IP

s
prominência de φ
[o vesTIdo ÂMbar]φ foi vendido ontem
s
	

prominência de φ
[o dançaRIno]φ [Ama]φ a bailarina russa
s
prominência de φ
[o MÚsic_]φ [ANda SEMpre]φ de limusine preta

Frota (2000)

à Níveis de acento
relevantes

[o vesTId_ anTIgo]φ foi vendido ontem
[o vesTIdo ÂMbar]φ foi vendido ontem

Enquadramento

Fenómenos de sandhi no Português
Português Europeu Standard
à Níveis

de proeminência relevantes (cont.)
Também o PWG (Vigário 2010)

PWG

PWG

PWG
PW

Erre Efe Eme Árabe
s
φ	

s
s
PWG
s
s s
s
PW
[Err_-Ef[j]-Em_]PWG [Árabe]PWG ]φ

Levels of
prominence

BEbe Água
s
φ	

s
s
s
s
[ BEb_ Água]φ

Levels of
prominence

Elisão de e final bloqueado dentro de PWG quando V2 é cabeça
de PWG (nesse caso realiza-se como [j])

9

Enquadramento
A presente investigação pretende
contribuir para responder às seguintes
questões:
ü
ü

ü
ü

Qual o domínio prosódico da inserção?
Apenas acento de palavra ou outros níveis de
proeminência contam?
Qual a área geográfica do fenómeno?
O fenómeno ocorre de igual modo nas gerações mais
velhas e mais novas?

Método: material e recolha
n

Recolha: integrada num projecto mais vasto
de recolhas no espaço do Português
(Interactive Atlas of the Prosody of Portuguese | FCT)

n
n

n

Registo in loco, espaço silencioso
Várias tarefas: e.g. leitura, entrevista, map
task
(cerca de 3 horas por falante)
Corpus de leitura especificamente concebido
para a recolha no Norte de Portugal (27
frases X duas repetições por sujeito)

Método: material e recolha
n

Sujeitos
. Sexo feminino
. 6 por área geográfica (3x2 faixas etárias) (aqui 16)
. 2 faixas etárias: 20-45 e 60+

n

Procedimento
. Registo vídeo (.mov)
. Registo sonoro com microfone externo de orelha
. Extracção de som do vídeo: AoA (Audio Extractor
Basic, V.2.2.8) (>.wav; sample rate 22050Hz, mono)

Método: material e recolha
n

2 áreas Noroeste
[Urbana - U; Rural - R]

Viana do Castelo
Arcos de Valdevez (U)
Castro Laboreiro (R)

Porto
Ermesinde (U)
Gião (R)

No. de sujeitos
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  Área	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  Faixa	
  etária(rep)	
  
20-45	
  

60+	
  

Erm	
  

3 (x2)	
   2 (x2)	
  

Gia	
  

2 (x2)	
   1 (x2)	
  

ArV	
  

3 (x2)	
   1 (x2)	
  

CtL	
  

3 (x2)	
   1 (x1)	
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Método: material e recolha
n

Corpus de leitura: dados com diferentes níveis de
proeminência em V2; contém V1 em CL e em PW; inclui 7
casos de V2 átona (totalizando 210 targets)

V2 Promin
V1 na fronteira de

V2 proem. PW

V2 proem. PWG

V2 proemin. Phi

σ /PW-internal

---

Simaári Cura

de Faátu

CL

na á-é-gê (AEG)

pela Ásia distante

da águia

PW

jota-á-é (JAE)

---

jota-á (JA)

PWG

---

Phi

---

---

montava asas

importava aves raras

---

Total de frases lidas recolhidas por área
Erm

Gia

ArV

CtL

2286	
  

1524	
  

2032	
  

1778	
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Método: material e recolha
n

n

Corpus de entrevista

(Castro L.)

Erm

Gia

ArV

CtL

6

7

3

7

Corpus de Map task

(Castro L.)

Erm

Gia

ArV

CtL

3

7

15

8

Resultados e discussão
n

Tipo de unidade a que pertence V1
(CL ou PW): por área

ü Em todas as áreas
geográficas V1
pertencente a CL
parece potenciar
ocorrência de [j]; em
Arcos e Gião isso é
mais evidente

Resultados e discussão
n

Tipo de unidade a que pertence V1 (CL ou
PW): por tipo de tarefa, por área

ü (Semi-)espontânea potencia a realização de glide (mas número de dados muito bx)
ü Com CL, em Arcos e Castro a glide
aparece sempre em não-leitura
ü Com PW, em não-leitura há [j] acima
dos 25% em todas as áreas
(incluindo Erm e Gião), enquanto na
leitura não há [j] quando V1
pertence a PW em Erm e Gião
ü Casto L. (e Arcos V) apresenta os
valores mais altos de inserção de
glide

Resultados e discussão
n

Tipo de unidade a que pertence V1 (CL ou
PW): por faixa etária, por área

ü Castro: faixa mais
nova insere mais
ü Arcos: faixa mais
velha insere mais
ü Ambas as faixas
tendem mais à
inserção com
V1_CL

Resultados e discussão
n

Contexto prosódico: só leitura, por área

ü Inserção em
interior de PW –
todas as áreas
ü Em interior de
PWG – todas as
áreas menos Erm.
ü Entre PWG e
entre fronteiras de
φ – só Castro L.

0

0

Resultados e discussão
n

Níveis de proeminência de V2: só
leitura, por área

ü V2_cabeça
parece potenciar
inserção
ü mas não em
Arcos (qualidade
da leitura?)

Resultados e discussão
n

Contexto Prosódico & níveis de
proeminência V2: só leitura, por área

ü V1_CL,
interior
palavra e
int. PWG &
V2 cabeça
potencia
glide vs V2
nãocabeça
(mas não
Arcos)

Resultados e discussão
n

Contexto Prosódico & níveis de
proeminência: por tarefa e área

(só dados

comparáveis)
ü Tendência para mais inserção em fala (semi-)espontânea
ü Áreas com inserção entre PWG e entre PhP na fala (semi-)espontânea
mas não leitura

Conclusões
n

O que sabemos mais agora?
1. O domínio prosódico da inserção: interior de
PWG incluindo interior PW; apenas em
Castro entre φs (leitura)
2. Processo opcional em todos os contextos
3. Área geográfica:
üactivo no Noroeste de Portugal;
üas áreas mais periféricas exibem mais [j]

Conclusões
4. Sensibilidade a diferentes níveis de
proeminência e não apenas a proeminência de
PW - mas não categoricamente
5. Faixas etárias – não é claro algum padrão de
diferenciação
6. Entre CL e PW parece ocorrer mais – haverá
efeito de frequência?

Conclusões
ü

Metodologia de recolha multitarefa:
leitura e tarefas que elicitam fala semiespontânea
>> leitura permite contextos que não ocorreram
noutros tipos de fala (e.g. interior de PW e de PWG)
>> tarefas semi-espontâneas mostram que glide pode
ser inserida em posições em que, em certas áreas
geográficas, não exibiram inserção.
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