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Descrição (Caracterização Básica do Projeto): Este projeto tem por objeto de pesquisa a descrição dos               
processos fonéticos-fonológicos associados às variedades linguísticas do Nordeste brasileiro, sob as           
perpectivas dialetológica e sociolinguística com aplicações no desenvolvimento de um sistema automático            
de transcrição fonética. Nesse sentido, o objeto desta pesquisa mobilizará os conceitos da Fonética, da               
Fonologia e da Sociolinguística na compreensão dos fenômenos fonéticos presentes nos falares            
nordestinos e os conceitos da linguística chomskiana e da linguística computacional na implementação do              
produto final: um conversor de grafema para as variedades linguísticas desse região do país. Podemos               
apontar dois programas que executam a transcrição fonética: o Petrus, que foi desenvolvido para a               
variedade linguística paulista (disponível em:     
http://www.nilc.icmc.usp.br/nilc/index.php/tools-and-resources) e o Potigrafone, desenvolvido para a       
variedade linguística potiguar (disponível em: http://gelinc.com.br/site/potigrafone/index.html). No entanto,        
essas ferramentas digitais estão limitadas à transcrição grafofônica de uma variedade específica. Nssa             
perspectiva, o objetivo deste trabalho é descrever os processos fonéticos-fonológicos das variedades            
linguísticas do Nordeste brasileiro e implementar um sistema de transcrição fonética automática. 

Objetivos da pesquisa: Este projeto tem como objetivo descrever fenômenos fonético-fonológicos           
associados à variedade linguística do Nordeste brasileiro e implementar um sistema um sistema de              
transcrição fonética automática; Descrever e classificar os fenômenos fonético-fonológicos das variedades           
linguísticas do Nordeste brasileiro; Construir corpus de textos orais e escritos para a verificação dos               
fenômenos fonéticos das variedades linguísticas e para a validação de dados linguísticos; Desenvolver             
uma ferramenta para a descrição dos fenômenos fonético-fonológicos do português brasileiro sob uma             
abordagem formalista da linguagem; Verificar o desempenho da ferramenta automática por meio de             
corpus. 

Aspectos teóricos e metodológicos: O desenvolvimento desta pesquisa associa o conhecimento em            
sociolinguística, em linguística computacional, linguística de corpus, fonética e fonologia sobre as quais a              
base metodológica está fundamentada para tratamento dos dados em língua portuguesa.  

Repercussões/Possíveis Aplicações e Impactos: Esperamos que as pesquisas apresentem o          
mapeamento dos fenômenos fonéticos-fonológicos das variedades linguísticas do Nordeste brasileiro,          
mostrando os aspectos semelhantes e diferentes dos falares dessa região do país e produzindo, assim, as                
informações fundamentais para o aprofundamento do conhecimento sobre as mudanças linguísticas do            
país. 

Descrição do Financiador: Essa pesquisa não conta com financiamento. 




