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• Desenvolvimento recente de Dialetologia Percetiva do

português europeu (e.g. Ferreira 2004, 2009; Salema 2014)

• Opções metodológicas várias (desenho de mapa de variedades

percecionadas e sua apreciação / testes de identificação

geográfica e descriminação fonética, etc.): conclusão

coincidente - percetivamente, os falantes de português

identificam pelo menos alguns traços linguísticos e algumas

variedades proeminentes na diferenciação dos dialetos

portugueses.

• Este estudo exploratório: identificação percetiva de dialetos

portugueses por falantes de Lisboa considerando também uma

variante de natureza sintática relevante na diferenciação

geolinguística do português (cf. Carrilho e Pereira 2011)

gerúndio (vs. <a+infinitivo> como variante padrão) em

perífrases verbais de valor aspetual (estar a ler / lendo)

Objetivos

• Explorar a combinação de 

técnicas tradicionais na dialetologia percetiva 

(draw-a-map task) 

com 

técnicas experimentais de estudo de variação sintática 

(judgement task)

INVESTIGAR:

− Que dialetos do território português continental são 

identificados espontaneamente por falantes de Lisboa?

− Os fenómenos de variação sintática de expressão 

regional contribuem para essa identificação?

• Ampliar os estudos de dialetologia percetiva  – especialmente 

pela integração de fenómenos de variação sintática



Amostra exploratória

• O estudo contou com a 

participação de três sujeitos, 

com 24 (M), 27 (F) e 54 (F) 

anos, residentes na região de 

Lisboa. 

REQUISITOS:

− natural de Lisboa

− língua materna PE

− “leigo” em linguística (não 

estudante de Linguística)

VARIÁVEIS:

• género e idade

• instrução escolar (≥ obrig.)

Metodologia

Procedimento e Estímulos

• Q. Perfil sociolinguístico

• Tarefa de desenho de mapa (draw-a-map task)

• Juízos de aceitabilidade (com medição de tempos de reação) 

Teste de aceitabilidade padrão de instâncias da variante de natureza sintática

- 36 itens de construção sintática (3 condições experimentais distribuídas de forma randomizada)

- 12 controlo, 12 experimentais, 12 distratores

‒ Itens apresentados num ecrã (recurso a software PsychoPy)

‒ Aceitabilidade em escala de Likert (1-5 / CT-DT)

‒ Medição de tempos de reação

Figura 1. Mapa de Portugal

Continental com divisão distrital

utilizado na primeira tarefa

experimental.

desenho de “mapa mental” da variação regional em mapa da Figura 1

(cf. Preston 1989, 1999, i.a.):

- traçado de círculos nas áreas nas quais se identifica variação linguística

regional (falas de forma diferente do português padrão de Lisboa)

1. A Ana está a cantar 

(Controlo)

2. A Ana está cantando 

(Experimental)

3. A Ana praticar 

desporto (Distrator)



Desenho de mapa (Draw a map task) Juízos de aceitabilidade padrão

Figura 2. 

Sobreposição das repostas 

dadas pelos informantes.

• Cada um dos participantes identificou,

desenhando num mapa, áreas onde

considerava que existia variação

linguística. Posteriormente, os mapas

dos participantes foram sobrepostos e

foi possível identificar áreas de

variação linguística ao nível regional

(Figura 2).

‒ Proximidade de resultados dos

diferentes participantes

‒ Coincidência com áreas de

variação dialetal identificadas

em estudos de produção

‒ Áreas adicionais (no Sul e litoral)

[Resultados exploratórios.]

Groups Count Sum Average Variance

Concordo Totalmente 
(%) 36 12,00 0,33 0,22

Concordo  (%) 36 0,33 0,01 0,00

Neutro (%) 36 0,33 0,01 0,00

Discordo (%) 36 12,00 0,33 0,10

Discordo Totalmente  
(%) 36 11,33 0,31 0,11

Resultados

+ Concordo totalmente/Concordo: variante sintática padrão

+ Discordo totalmente/Discordo: variante não padrão + distratores

Tabela 1. Sumário da organização de dados obtidos através da Escala de Likert.

‒ Maiores tempos de

reação: variante não 

padrão / cond. 

experimental

‒ Maior rapidez: variante

padrão / cond. controlo
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Gráfico 1. Média dos Tempos de reação para as condições de controlo e experimental (em ms).



Notas de discussão

• Os resultados da tarefa de desenho de mapa reforçam

resultados da DP em geral e de trabalhos de DP do PE em

particular: identificação de áreas de variação linguística que

correspondem, grosso modo, a áreas dialetais identificadas em

dados de produção
- Perceção da variação regional e relação com divisão dos dialetos

portugueses que considera a perspetiva do falante “médio” de Lisboa

(cf. dialetos N / C-S, Cintra 1971)

• Por outro lado, estes resultados apontam para contrastes

adicionais e delimitações que põem em destaque o litoral, que

segmentam
- Relevância de novas oposições regionais no português, como

litoral/interior (cf. Castro 2016), influência e diferenciação de maiores

centros urbanos

• Tarefa e desenvolvimentos da DP: importância de expandir a

amostra para dados agregados.
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• Os resultados dos testes de aceitabilidade no padrão

evidenciam o reconhecimento de uma variante sintática

marcada regionalmente em estudos de produção

- relação com natureza “visível” desta variante sintática, de referência

anterior em classificações dialetais (cf. Paiva Boléo e Santos Silva 1961)?

• Os resultados da medição dos tempos de reação marcam a

variante não padrão, o que pode ser indicativo de um processo

cognitivo de natureza metalinguística associado à perceção da

variação

• Importância de expandir a abordagem a outros tipos de

possíveis variantes sintáticas

• Embora exploratório (amostra reduzida/uma só variável

sintática), resultados significativos enquadráveis em novas

interações entre dialetologia percetiva e conhecimento da

produção de características dialetais em português.
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