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Enquadramento

 O que é a variação?

Uma mesma língua apresenta, pelo menos, 3 tipos de 
diferenças internas, que podem ser mais ou menos 
profundas:

- no espaço geográfico (falares locais)
- entre as camadas socioculturais (nível culto, língua 

padrão, nível popular)
- entre tipos de modalidade expressiva (língua falada, 

língua escrita, língua literária…)

 

variação diatópica

variação diastrática

variação diafásica



Enquadramento
Variação diatópica segmental e suprassegmental

 Norte, Centro e Sul apresentam 
diferenças na produção de sons.

 Além dos sons, também há 
diferenças lexicais e sintácticas de 
região para região. 

 

leite
[ej]

leite
[6j]

leite
[e]

Lindley Cintra 1971, adap. Segura & Saramago 2001



Enquadramento 
Variação diatópica suprassegmental: a prosódia

 Quando produzimos fala, usamos uma melodia 
específica consoante o significado do enunciado: 
entoação.
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Enquadramento 
Variação diatópica suprassegmental: a prosódia

Declarativa neutra Interrogativa

Quem é quem?

 A melodia assume um significado linguístico: um mesmo 
enunciado (Amanhã, vendes a casa) pode ter 
significados diferentes, consoante a curva entoacional 
(pitch) que lhe está associada:

 Será que estes tipos frásicos são produzidos da mesma 
forma no Sul do país?



Background teórico
Variação prosódica

 Português Europeu (PE):
- Estudos incipientes: além do padrão, apenas uma 

variedade do Norte (região de Braga) foi prosodicamente 
analisada por Vigário & Frota (2003) – NEP    variedade 
“mais cantada” do que a variedade padrão. Há mais 
modulações do pitch ou da curva entoacional.



Estudo-Piloto

 Perguntas:

- Como serão produzidas as declarativas e as 
interrogativas no Sul?

- Que diferenças apresentam estes tipos frásicos em 
relação à variedade do Norte e à variedade padrão?

- Será que as declarativas e as interrogativas produzidas 
no Sul são reconhecidas enquanto tal pelos ouvintes da 
variedade padrão?
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Metodologia
Produção

 Informantes:
- 2 falantes do sexo masculino -> ALE
- 2 falantes do sexo feminino -> ALG

 Corpus (Frota 2000; D’Imperio, Elordieta, Frota, Prieto & Vigário 2005): 
38 frases, repetidas 3x (randomizadas), controladas em 
termos de:

- tipo frásico (declarativas, interrogativas qu-, interrogativas 
sim/não, chamamento);

- significado pragmático (frases focalizadas vs. neutras); 

 Leitura

25-35 anos

file:///Volumes/MARISA'S/Minhas%20Aulas/CPPO/Casaram.pdf


Metodologia
Corpus

Tipo frásico
[C: Gostaria de saber o que se passou.]
Os rapazes compraram lâminas?

vs.
[C: Ela disse-me:]
A loura mirava morenos.

Significado pragmático
[C: Ela disse-me:]
A loura mirava morenos.

vs.
[C: A ruiva mirava morenos?]
A LOURA mirava morenos.

Interrogativa 
sim/não

Declarativa

Declarativa 
neutra

Declarativa 
focalizada



Resultados
Produção 

Figura 1 - Declarativa neutra (sujeito longo) 
no ALE (D). O namorado megalómano da 
brasileira mirava morenas. 

Declarativa neutra

ALGALE

Figura 2 - Declarativa neutra (sujeito longo) 
no ALG (C). O namorado megalómano da 
brasileira mirava morenas. 



Declarativa neutra

SEP

Figure 3 – Declarativa neutra (sujeito longo) no SEP 
(Viana & Frota 2007). ‘A nora da mãe falava do namorado’.

ALG

Resultados
Produção: tipo frásico 

ALE/NEP



Resultados
Produção: tipo frásico

Figura 5 – Interrogativa sim/não neutra no 
ALG (H). Ela foi ver o mar?

Interrogativa sim/não neutra
ALGALE

Figura 4 – Interrogativa sim/não neutra no 
ALE (N). Ela foi ver o mar?

SEP



Resultados
Produção: significado pragmático

Figura 7 – Declarativa focalizada no ALG (C). 
A boliviana MEMORIZAVA dilemas.

Declarativa focalizada
ALGALE

Figura 6 – Declarativa focalizada no ALE (N). 
A boliviana MEMORIZAVA dilemas.



Resultados
Produção: significado pragmático

Figura 9 – Interrogativa sim/não focalizada 
no ALG (C). Os rapazes compraram 
LÂMINAS?

Interrogativa sim/não focalizada
ALGALE

Figura 8 – Interrogativa sim/não focalizada 
no ALE (D). Os rapazes compraram 
LÂMINAS?

SEP



Resultados
Da Produção à Percepção

 Da produção à percepção:

- Declarativa 
- Interrogativa sim/não

- Int. sim/não neutra
- Int. sim/não focalizada

 

SEP: dificuldade na distinção 
entre declarativas e 
interrogativas sim/não 
produzidas no ALE

SEP: dificuldade apenas na 
distinção entre as 
interrogativas sim/não 
neutras e focalizadas no 
ALG.

ALE

ALG



Metodologia
Percepção

 33 frases (excluindo qu-) submetidas a apreciação (3x)

 13 informantes do SEP participaram em 2 tarefas:

Tarefa 1:
- de duas hipóteses (A ou B), escolher o contexto escrito 

mais adequado à frase ouvida, sendo que um contexto 
implica que a frase que se ouve seja neutra; o outro 
contexto implica que a frase ouvida seja focalizada.

Tarefa 2:
- pergunta directa: A (declarativa), B (interrogativa), C (Não sei)



Resultados
Percepção – significado pragmático

 Tarefa 1: neutra vs. focalizada

- as frases neutras são mais facilmente identificadas do 
que as focalizadas (foco não identificado no ALG);

- ambos os significados pragmáticos são mais facilmente 
identificados nas declarativas. 

Tabela 1 - % de respostas correctas dadas por informantes do SEP, na Tarefa 1 
do teste de Percepção. 



Resultados
Percepção – tipo frásico

 Tarefa 2: declarativa vs. interrogativa

- as frases declarativas são mais facilmente identificadas 
do que as interrogativas (problemas com interrogativas 
no ALE);

Tabela 2 - % de respostas correctas dadas por informantes do SEP, na Tarefa 2 
do teste de Percepção. 



Aplicações

 Trabalhos como este representam um avanço na 
pesquisa da variação prosódica no PE (em particular) e 
das línguas românicas (no geral), contribuindo com 
interessantes resultados para:

- terapia da fala
- ensino do PE como língua 1ª ou 2ª (dar a conhecer a 

variação existente) -> consciencializar para a diferença
- construção de materiais didácticos/treino

http://prosodia.upf.edu/cat_tobi/en/index.php 
- Atlas Interactivo da Prosódia do Português
- síntese de fala (sistemas de GPS), ciências forenses

file:///Volumes/MARISA'S/Minhas%20Aulas/CPPO/Variac%CC%A7a%CC%83o_producao_percepcao_CPPO_2012.odp/G:%5CMinhas%20Aulas%5CCPPO%5Csons%20e%20v%C3%ADdeos_dialectos%5CNo%20Alentejo%20fala%20se%20assim_CastroV.wmv
http://prosodia.upf.edu/cat_tobi/en/index.php
http://ww3.fl.ul.pt/LaboratorioFonetica/InAPoP/demo/index.htm
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Aplicações

- sátiras televisivas, programas de rádio (Mixórdia de 
Temáticas)

- publicidade (MEO no Alentejo)

… entre outras…

file:///Volumes/MARISA'S/Minhas%20Aulas/CPPO/Variac%CC%A7a%CC%83o_producao_percepcao_CPPO_2012.odp/G:%5CMinhas%20Aulas%5CCPPO%5Csons%20e%20v%C3%ADdeos_dialectos%5CMEO%20no%20Alentejo.wmv





Muito obrigada!Muito obrigada!

Projecto InAPoP (PTDC/CLE-LIN/119787/2010), financiado 
pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia/MCTES (PIDDAC)

Projecto de Doutoramento financiado pela Fundação para a 
Ciência e a Tecnologia (BD/61463/2009).
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