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Os nossos objectivos 

Discutir a problemática apresentada, tendo em conta os dados do Projecto 
Interactive Atlas of the Prosody of Portuguese (InAPoP), que contempla diferentes 
estilos discursivos. 

 

 

Explorar metodologias a usar no mapeamento da variação prosódica em duas das 
três dimensões estudadas no âmbito do InAPoP: 
-  entoação 

-  ritmo 

Problemática   

Mapear a variação linguística não é uma tarefa trivial.  

Goebl (2006, 2007), Maguire & McMahon (2011), entre outros, discutem questões 
envolvidas no mapeamento da variação no Inglês: 

-  como quantificar relações entre dialectos (> ou < influência que um exerce sobre o 
outro); 

-  quantas variáveis linguísticas são necessárias para definir uma área dialectal; 

-  como delimitar a fronteira entre dialectos (isoglossas), quando duas variedades não 
contíguas partilham as mesmas características linguísticas. 

Outros desafios:  

-  quantidade de dados por ponto geográfico 
-  quantidade de pontos geográficos considerados para análise  

Diferentes desafios           Metodologia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados Preliminares 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  Entoação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ritmo 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Tabela 1 – DCT: contorno nuclear 
dominante. 

Mapear entoação: representar apenas a melodia nuclear dominante – informação 
suficiente sobre uma dada variedade do Português? 

- 2 variedades podem ter uma melodia dominante =, mas melodias alternativas  ≠, com 
peso ou influência ≠; 
- uma dada melodia pode ser a dominante numa variedade e a alternativa noutra 
variedade (geograficamente contíguas ou não); 
- algumas variedades apresentam apenas uma melodia para cada tipo frásico (ou 
significado pragmático); outras variedades apresentam diversas melodias alternativas

  pode reflectir a relação entre variedades. 

Problema: a representação cartográfica conjunta de melodias dominantes e alternativas 
pode afectar a legibilidade e a interpretação dos dados de variação. 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

Continua... 
• A análise da entoação e das propriedades rítmicas das 7 regiões urbanas e a 
distribuição geográfica destas propriedades permitem captar padrões prosódicos. 

• A comparação entre tarefas também fornece informação importante para a construção 
do mapa prosódico das variedades do Português Europeu. 

• Mais dados e mais pontos geográficos necessários para garantir uma representação 
cartográfica mais precisa. 

• Próximo desafio: representação cartográfica de vários aspectos prosódicos em 
simultâneo (MAS aspectos prosódicos podem variar independentemente). 

Selected references 
 
Bailey, T.C. & A. C. Gatrell. 1995. Interactive Spatial Data Analysis. Addison Wesley Longman, Harlow, Essex. 
Frota, S. 2000. Prosody and focus in European Portuguese. Phonological phrasing and intonation. New York: Garland 
Publishing. 
Frota, S. & M. Vigário. 2001. On the correlates of rhythmic distinctions: the European/Brazilian Portuguese case. Probus 
13: 247-273. 
Goebl, H. 2007. A bunch of dialectometrical flowers: a brief introduction to dialectometry. In U. Smit, S. Dollinger, J. 
Hüttner, G. Kaltenböck & U. Lutzky (eds.), Tracing English Through Time: Explorations in Language Variation, 133–171. 
Austrian Studies in English 95.  
Maguire, W. & A. McMahon. 2011. Quantifying relations between dialects. In W. Maguire & A. McMahon (eds.), 
Analysing variation in English, 93-120. Cambridge: Cambridge University Press.  
Ramus, F., M. Nespor & J. Mehler. 1999. Correlates of linguistic rhythm in the speech signal. Cognition 73(3), 265-292.  

-  Contorno dominante = DCT, 
excepto em CtB: L+H* L%. 
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-  Núcleos baixos/descendentes 
e fronteiras tonais 
ascendentes. 

-  CtB apenas: contorno 
dominante descendente. 

-  Apenas 2 regiões com 
contorno dominante 
ascendente: Por e Alg. 

-  Contorno 
alternativo + 
frequente: 
 = SEP, na 
DCT, mas não 
na leitura. 

Condicionamentos 
da representação 
cartográfica da 
variação 

Projecto InAPoP (plataforma disponível em http://www.fl.ul.pt/laboratoriofonetica/InAPoP/): 

- 3 dimensões prosódicas da Língua Portuguesa – fraseamento, entoação, ritmo; 
- cobertura espacial: 
 18 distritos (Portugal continental)        2 pontos: urbano (U) e rural (R)   
 2 arquipélagos              (classificação INE) 
 10 estados da costa atlântica do Brasil      1 ponto: urbano (U) 

natureza linguística ≠, desafios distintos  

Mapear ritmo 

Caracterização rítmica das línguas/variedades: dada pela combinatória de parâmetros 
quantitativos independentes (Ramus, Nespor & Mehler 1999, Frota & Vigário 2001): 
-  proporção de intervalos vocálicos (%V); 
-  variabilidade da duração dos intervalos consonânticos (ΔC ou Δ%C). 

Problema: representação cartográfica da combinatória de mais do que uma variável 
quantitativa. 

Materiais 
- 3 informantes por região (20-45 anos); 
- Português Europeu; 
- 7 áreas urbanas de Portugal continental: 

 Braga (Bra)     Lisboa (SEP) 
 Ermesinde (Por)    Évora (Eva) 
 Castelo Branco (CtB)    Castro Verde (Ale) 
      Albufeira (Alg) 

Entoação  
- contornos nucleares de interrogativas sim-não neutras (dominante e alternativo); 
- 2 tarefas: leitura (420 frases – 10 x 2repetições x 3 informantes x 7 regiões) e 
Discourse Completion Task (Blum-Kulka, House & Kasper 1989)(189 frases – 3 x 3rep. x 3 
inf. x 7 regiões); 
- Sistema de anotação entoacional (ToBI) para o Português (Frota 2000, 2014). 

Ritmo 
- Tarefa de leitura, 2 corpora: Ramus et al. (1999), traduzido e adaptado para o 
Português (Frota & Vigário 2001) (210 frases – 5 x 2 rep. x 3 inf. x 7 regiões) e 20F, 
corpus comparativo PE/PB (840 frases – 20 x 2 rep. x 3 inf. x 7 regiões). 

Métodos cartográficos 
- Sistemas SIG: métodos de interacção espacial para mapear entoação; métodos de 
interpolação espacial para mapear ritmo (Bailey & Gatrell 1995, Cliquet 2006). 

DCT 

Leitura 

Região Contorno 
dominante 

Bra (H+)L* LH% 
Por L*+H H% 
CtB H*+L L% 
SEP H+L* LH% 
Eva (H+)L* LH% 
Ale L* H% 
Alg L*+H H% 

Região 
Contorno alternativo 
DCT Leitura 

Bra H+L* LH% H+L* LH% 
Por L*+H HL% L*+H HL% 
CtB H+L* LH% L* H% 
SEP H+L* L% L*+H H% 
Eva H+L* LH% (H+)L* L% 
Ale H+L* LH% H+L* LH% 
Alg H+L* L% L*+H HL% 

Tabela 2 – DCT e Leitura: contorno nuclear 
alternativo mais frequente. 

DCT 

Leitura 

Semelhanças 
-  Contorno 
dominante =; 
-   Esferas de 
 influência 
 semelhantes; 

-   Contorno 
 alternativo = em 
 Bra, Por e Ale. 

Diferenças 
-  Contorno 
dominante em CtB; 
- Contorno 
alternativo + 
frequente:  
 = SEP na DCT, 

mas não na leitura. 

Região %V Δ%C Classe rítmica 
Bra 43,2 3,0 +silábico 
Por 43,4 2,8 +silábico 
CtB 39,9 2,8 +acentual 
SEP 46,6 2,6 +silábico 
Eva 40,1 2,8 +acentual 
Ale 46,0 2,8 +silábico 
Alg 38,6 2,9 +acentual 

Tabela 3 – Propriedades rítmicas (valores  
médios calculados a partir dos 2 corpora). 

%V; Δ%C %V 

Valor de referência: 
Holandês (língua de ritmo 
acentual) - %V 42,5.  

Ritmo acentual nas 
regiões do interior 

(Centro-Sul)  
versus 

Ritmo silábico nas 
regiões costeiras 

(Norte-Centro) 

%V é 
suficiente 
para 
mapear o 
ritmo. 
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