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Experimentos perceptivos en 
AMPER (Marrero 2013)

 Modalidade oracional (enunciativa / interrogativa): Dorta y 
Hernández 2004; Mora et. al 2008; Martínez Celdrán et al. 
2005.

 Variedade dialectal: Romano e Interlandi 2005.
 Modalidade oracional + lingua - variedade dialectal: Dorta / 

Hernández 2005; van Oosterzee 2005; de Castro Moutinho et 
al. 2005; Fernández Pérez-Terán et al. 2007; Martínez 
Celdrán et al. 2007; Romera, Fernández Planas / Salcioli 
2008; Moreno Linares 2009; Gonzaga / Seara 2011; Muñiz et 
al. 2011.

 Modalidade oracional + variedade dialectal + variación 
diastrática: Felloni / Avesani 2010; Felloni 2011.

 Diferentes índices melódicos da entoación: Iríbar et al. 2011.
 Modalidade oracional + información nova / coñecida: 

Fernández Rei 2011.



Ferramentas para a elaboración 
de experimentos perceptivos

 Perceval (Laboratoire Parole et 
Language, Univ. Aix-en-Provence)

 Praat (Paul Boersma and David 
Weenink, Univ. de Amsterdam)

 Permiten deseñar e realizar o test, así como 
obter unha táboa coas respostas.

 Praat funciona mediante scripts, que 
presentan a vantaxe de seren flexibles, pero 
que son menos intuitivos e requiren unha 
aprendizaxe da sintaxe.



Scripts de Praat



Perceval



Plataforma para a análise 
perceptiva 
 Estudio perceptivo de la variación 

dialectal de la prosodia del gallego:
proxecto financiado polo MICINN; 
prazo de execución 2010-2013.

 TecAnDaLi: rede financiada pola 
Xunta de Galicia; prazo de execución 
2012-2013.



Plataforma de recursos integrados 
para o estudo perceptivo

 plataforma web
 interface amigable e intuitiva
 módulo de análise estatística



Funcionamento e utilidades

 Acceso on-line a través de internet.
 Perfís de acceso: xuíz e investigador
 O test constrúese a partir dun formulario. 

Non é preciso confeccionar un script, aínda 
que no futuro poderá importar scripts de 
Praat.



Funcionamento e utilidades

 Devolve táboas coa información de xuíces, 
estímulos e respostas. Por tanto, non só se 
poden analizar as respostas en función dos 
estímulos senón tamén en función das 
variables asociadas aos xuíces.

 Proporciona unha análise estatística 
descritiva básica.

 Permite a realización do test on-line.



Distancia perceptiva entre 
galego e portugués

 Obxectivo do experimento:
 Contrastar os resultados perceptivos cos 

resultados obtidos na análise 
dialectométrica.



Metodoloxía

 Estímulos sintetizados
 120 series (repartidas en dous bloques de 60 

preguntas cada un)
 ordenación aleatoria de cinco repeticións de 24 estímulos 

distintos
 procedentes de catro localizacións de Galicia e outras 

catro de Portugal (tres estímulos de cada punto).
 Os xuíces sabían que ían escoitar estímulos 

galegos e portugueses
 Preguntábase se o estímulo é galego ou non. 
 O test perceptivo foi realizado a través da 

plataforma web por 72 xuíces galegos.



Resultados

 Táboa de preguntas



Táboa de xuíces



Táboa de respostas



Cadro resumo



Análise descritiva dos xuíces



Análise descritiva das 
respostas



Respostas por punto



Respostas por punto dos 
xuíces galego falantes



Análise das distancias 
perceptivas



Distancias perceptivas



Conclusións do estudo

 As variedades do galego común son 
as únicas claramente identificadas 
como “galego”

 Non distinguen claramente as 
variedades galegas SW do portugués



Contraste co análise 
dialectométrica

 Hai bastante coincidencia
 Non agrupan Alfândega da Fé e Vila 

do Bispo.



Estudo das distancias 
percibidas

 Pendente de completarse en Portugal
 Conviría facer un test cun grupo de 

xuíces da zona das Rías Baixas
 Controlar ben a mostraxe en relación 

coa lingua inicial



Avances na plataforma

 Representación cartográfica de 
resultados

 Análise da significatividade estatística 
das diferenzas

 Detectar as variables asociadas a 
estímulos ou a xuíces estatisticamente 
significativas


