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Introdução


Enquadramento
 Fenómenos de sândi no Português Europeu (PE)
 Condições para a ocorrência de fenómenos de sândi
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Metodologia
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 Regiões
 Informantes




Resultados
Conclusões

Enquadramento


Fenómenos de Sândi no PE
 Sensibilidade ao acento lexical


Estatuto acentual da primeira palavra (V1)
 Se V1 for acentuada, o hiato preserva-se.
 Se V1 não for acentuada, o hiato pode ou não ocorrer.
 a casa isolada



Estatuto acentual da segunda palavra (V2)
 Se ambas as vogais não são acentuadas, então a crase
(VM), Semivocalização (SV) ou a Queda de vogal recuada
(BVD) são obrigatórias.
 Um fogo apagado
 Se uma das vogais é acentuada e recebe o acento de frase,
então o sândi vocálico tende a ser evitado.
 Muita água
Sá Nogueira (1938), Andrade & Viana (1993), Ellison & Viana (1996)

Enquadramento


Fenómenos de Sândi no PE (SEP)
 Sensibilidade à estrutura prosódica


Vozeamento da Fricativa
 Aos jornalistas,]IP as angolanas]PhP ofereceram especiarias]IP.



Crase (VM)
 A aluna,]IP após o exame,]IP foi para a discoteca.



Semivocalização ou Queda de vogal recuada [u] (SV/BVD)
 As oito alunas]PhP
 O músico]IP após a audição]IP saltou para a plateia.



Haplologia
 O campo]PhP podia estender-se]PhP até ao ribeiro.
 O campo,]IP porque foi leiloado,]IP rendeu algum dinheiro.

Domínio do IP (Frota, 1995; 1996; 2000; 2014)

Enquadramento


Sensibilidade aos níveis de proeminência.
 Semivocalização (SV) e Queda (BVD) ocorrem entre
sintagmas fonológicos (PhP) dependendo, também, dos
efeitos de proeminência.


Se V2 é cabeça de PhP -> SV
 O músicw]PhP ama]PhP a bailarina russa.



Se V2 não é cabeça de PhP -> SV ou BVD
 O bailarinw/-]PhP anda sempre]PhP de limusine preta.

Frota (2000)

Objectivos
A presente investigação pretende contribuir para
responder às seguintes questões:






Qual o domínio prosódico dos fenómenos de sândi
vocálico analisados?
Os fenómenos são sensíveis ao nível de proeminência de
V2?
Qual a variação geográfica dos fenómenos de sândi (em
particular das condições prosódicas que regulam a sua
realização)?

Metodologia: Corpus


Corpus:
 Proveniente da base de dados do Projecto InAPoP
(http://ww3.fl.ul.pt/LaboratorioFonetica/InAPoP/)
 Tarefa de Leitura (Frota 1995, 2000)





Contextos Prosódicos: Dentro de PhP, Entre PhP e
Entre IP
V1 e V2 (átona ou tónica)
Proeminência de V2

 Três fenómenos



Crase (VM) – 39 itens (39x3x5)
Semivocalização ou Queda (SV ou BVD) – 32 itens
(32x3x5)

Metodologia: Corpus


Corpus:
 VM


Dentro de PhP




Entre PhP





V2_Cabeça

A caneta âmbar]PhP foi vendida ontem.
V2_Cabeça

A aluna]PhP ama]PhP o professor de matemática.
V2_NãoCabeça

A aluna]PhP ama muito]PhP o irmão mais novo.

A aluna africana]PhP ofereceu flores]PhP às colegas
japonesas.

Entre IP


A aluna]IP antes de partir,]IP falou com os colegas.

Metodologia: Corpus


Corpus:
 SV ou BVD


Dentro de PhP




Entre PhP





V2_Cabeça

O púlpito âmbar]PhP foi leiloado ontem.

O músico africano]PhP cantou várias canções.
V2_Cabeça

O músico]PhP ama]PhP a bailarina russa.
V2_NãoCabeça

O músico]PhP apenas dedicou]PhP a canção à mãe.

Entre IP


O músico,]IP antes de partir]IP falou com os amigos.

Metodologia: Informantes e Regiões


Informantes:
 Sexo feminino
 Idade entre 20-45



Regiões (pontos urbanos INE):
 Dialectos portugueses
Setentrionais




Arcos de Valdevez (ArV)
Vila Real (ViR)
Castelo Branco (CtB)

 Dialectos Centro-Meridionais




Lisboa (SEP)
Évora (Eva)
Alvor (Alv)
(Cintra, 1971; Segura & Saramago, 2001)
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Critérios de Análise


Análise perceptiva (2 investigadores +1)



Análise espectográfica
 Praat – v.5.3.85



Critérios de anotação da textgrid:
4 fiadas

 Transcrição ortográfica
 Transcrição fonética
 Anotação das fronteiras
prosódicas (P_ToBI - Frota 2014)
 Anotação do fenómeno em
estudo.

Fig. 1 – Exemplo de textgrid: “A caneta âmbar
foi vendida ontem” da região de CtB

Resultados


Exemplo de VM:
VM

Fig.2 – Exemplo de Crase: “A aluna ama muito o irmão
mais novo.“. Produzida pela informante CM de CtB.

Resultados


Contextos prosódicos: VM





Domínio de VM é o IP.
Quanto mais baixa a configuração prosódica na hierarquia,
maior é a incidência do fenómeno.
Maior ocorrência de VM no Sul (Eva e Alv acima dos 80%)
contrastando com as restantes regiões: ArV, ViR e CtB (entre
60-80%).

Fig.2- Análise de VM tendo em conta os contextos prosódicos, por região

Resultados


Exemplos de SV e BVD:
SV

BVD

Fig.2 – Exemplo de Semivocalizção: “O músico antes de partir Fig.3 – Exemplo de Queda: “O bailarino anda sempre de
falou com os amigos.“. Produzida pela informante CF de Eva. limusine preta.“Produzida pela informante AR de Eva.

Resultados


Contextos prosódicos: SV ou BVD




Domínio de SV e BVD é o IP
Preferência pela SV em ArV em relação às outras regiões.
SV não ocorre em Alv, só BVD.

Extremo - Norte

Extremo - Sul

Fig.3- Análise de SV e BVD tendo em conta os contextos prosódicos, por região

Resultados


Efeitos de proeminência de V2: VM



Em ArV, ViR e CtB parece existir sensibilidade à proeminência
quando V2 é cabeça Dentro de PhP.
Há um menor efeito da proeminência em Eva e Alv.

Fig.4 - Análise de VM tendo em conta os níveis de proeminência, por região

Resultados


Efeitos de proeminência de V2: SV e BVD




Todas a regiões mostram sensibilidade à proeminência.
Em todas as regiões (excepto ArV) há uma preferência por BVD
quando V2 é não cabeça (diminuindo a % de SV).
Em ArV (como já foi visto) existe uma preferência pela SV,
contrastando com Alv em que só BVD é possível.

Extremo - Norte

Extremo - Sul

Fig.5 - Análise de SV e BVD tendo em conta os níveis de proeminência, por região

Resultados


Modelo de Regressão Linear

 Para a ocorrência ou não de fenómenos de sândi,
tanto a região como a condição prosódica são bons
preditores (ao contrário da proeminência).

 Região: β= 0,141; t=(1008)= 5,088; p= 0,000
 Condição prosódica (β= -0,457; t=(1008)= -16.345;
p= 0,000


Proeminência: β= -0,017; t=(1008)= -0,610; p= 0,542

 Para a ocorrência de VM a proeminência surge
como um bom preditor.
Proeminência: β= -0,721; t=(1292)= -36,349 ; p=
0,000.

Conclusões










Podemos concluir que a VM, SV e BVD são sensíveis à
estrutura prosódica e têm como domínio o IP, tal como
visto para o SEP. (Frota, 2000)
Os níveis de proeminência aparentam desempenhar um
papel na realização dos três fenómenos (mais claro
para a VM).
Quanto mais baixo for o constituinte prosódico mais a
VM ocorre.
Quanto mais alta a fronteira de constituinte, mais a
BVD tende a ocorrer (excepto em ArV).
Existe variação na realização de SV ou BVD quando
ambos os fenómenos são possíveis. O único caso onde
tal não sucede é em Alv, onde só BVD é possível.

Conclusões








Maior ocorrência de VM nas regiões do Centro-Sul.
Maior ocorrência de SV em ArV (extremo norte).
Maior ocorrência de BVD em Alv (extremo sul).
Os dados aparentam demonstrar uma maior
preservação vocálica no Norte do que no Sul.
Apesar das condições prosódicas serem as mesmas
(domínio IP), existe uma diferença significativa na
realização dos fenómenos entre regiões.

Trabalho futuro:

 A análise será alargada a mais regiões de Portugal
continental e Ilhas.

Muito Obrigado!
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