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OBJETOS DE ESTUDO
O blending (e.g. cantriz < cantora + atriz >)
A composição (e.g. cantora-atriz)

Kubozono (1989), Sandmann (1990, 1991)
e Araujo (2000) consideram o blending um
processo de formação de palavras
semelhante à composição

SANDMAN, 1990
2 elementos com conteúdo semântico
combinam as mesmas categorias gramaticais que um composto a fim de
formar uma nova palavra (e.g. N+N ator-diretor / prostiputa < prostituta +
puta >, V+V bate-volta / bebemorar < beber + comemorar >, N+A ano novo /
gayúcho < gay + gaúcho > etc.)
permitem as mesmas relações gramaticais expressas nos compostos, por
exemplo: subordinação, atribuição e coordenação.

GONÇALVES, 2003a, 2003b
argumentos fonológicos
morfologia não-concatenativa
compostos:
o segundo constituinte começa exatamente no ponto em que o primeiro
elemento termina (baba-ovo),
mesmo quando é apagado por crase (aguardente < água + ardente), elisão
(planalto < plano + alto) ou haplologia (dedurar < dedo + duro)
blends:
intersecção de bases (não encadeamento de bases)
sequência linear estrita das bases é frequentemente quebrada pela
sobreposição de segmentos, por exemplo: sacolé < saco + picolé

OBJETIVOS
discutir como os falantes de português europeu (doravante PE) e
português brasileiro (doravante PB) reconhecem os blends
como se dá o processamento dos blends em PE e PB

realizamos dois testes:
teste offline de conhecimento lexical, para saber se os informantes
conhecem os blends e como os interpretam (Google Forms)
teste de decisão lexical simples, para comparar tempos de reação

CORPUS
textos escritos em jornais, revistas, propagandas, blogs,
dados orais que pudemos ouvir em conversas informais
a criação de blends tem como uma das finalidades o tom humorístico
e jocoso
na literatura especializada já há inúmeros dados descritos que puderam
ser elencados, em especial Andrade (2008)

DESAFIO: dados do PE. Para a coleta de dados do PE, utilizamos em
especial os textos de Pereira (2016) e Rio-Torto (2014), além de
informantes e textos de suportes variados.

CORPUS
168 blends
foram descritos de acordo com a:
posição do núcleo: direita, esquerda e sem núcleo;
relação semântica (seguindo Minussi e Nóbrega (2014))
classificação (tipo de blend, se semântico, fonológico ou morfológico)
variedade da língua de origem (PB, PE e PM (português
moçambicano, cuja maior fonte é o escritor Mia Couto);
categoria final do blend e
categoria das bases

CORPUS
descrição fonética para o PE e o PB
foi realizada tendo em vista a baixa produtividade da criação de
blends no PE.
hipótese: uma vez que o PE possui menos tipos de vogais átonas,
possibilita menos mesclas, ou pontos de interseção entre as duas
palavras fonte
Conclusão desse ponto: quando pronunciados com a acentuação,
divisão silábica e timbre das vogais do PE, os blends não possuem os
mesmos pontos de mescla de quando eles são pronunciados seguindo a
acentuação e timbre das vogais do PB.

CORPUS

RECONHECIMENTO LEXICAL
objetivo: saber se os falantes de PE reconheceriam alguns blends que
tinham como origem o PB
condição: as categorias das bases que formavam o blend
teste offline
56 palavras: N+N, N+A, A+N, A+A e V+V
retiramos os blends formados por V+V, pois apresentava menos dados
duas etapas, para não cansar os informantes
sujeitos: Estudantes universitários da UL e da UNIFESP

RECONHECIMENTO LEXICAL
Google Forms
Responder dissertativamente cada uma das questões:
O que significa pistralhadora?, O que significa tradizer?, etc.
30 minutos

codificação das respostas:
5 categorias com um número referente à categoria:
1. Para respostas que mencionavam a primeira base do blend
2. Para respostas que mencionavam a segunda base do blend
3. Para respostas que mencionavam as duas bases do blend
4. Para repostas que não mencionavam nenhuma das bases do blend
5. Para aqueles que respondiam que não sabiam, ou não respondiam

RECONHECIMENTO LEXICAL
tomamos apenas as respostas codificadas com 1, 2 e 3
calculamos as médias das respostas para o PE e para o PB
resultado: muito diverso
“O que significa namorido?”:
(i) uma espécie de namoro
(ii) um namorado quase a nível de marido
(iii) um namoro em fase inicial
(iv) um namorado que vai ser marido
(v) um casal que esteja a muito tempo junto
(vi) namorar com o marido
(vii) namoro de aldeia

RECONHECIMENTO LEXICAL
resultado:
falantes do PE: gestonta, descrito na literatura como <gestante + tonta
> interpretado como: gestora tonta, gestor tonto, má gestão
relacionaram o clip <ges> com gestor/gestora e não com gestante
que não é usada no PE
falantes do PB: gestonta também interpretado como: gesto com tonta,
gestora, gestão ruim, gestora tonta, um gestor tonto, gestão tonta etc.
apesar de conhecerem e usarem a palavra gestante, eles também
interpretavam o clip ges tendo uma relação típica com
gestor/gestora/gestão

RECONHECIMENTO LEXICAL
questões:
qual era e se havia um núcleo nesses blends para a maior parte dos
falantes?
qual base era mais interpretada, a primeira, a segunda ou ambas?

nova condição: reclassificamos os blends em tipos de estrutura:
PC (i.e. palavra, clip) como em coponheiro,
CP (i.e. clip, palavra) como em emprestadado e
CC (i.e. clip, clip) como em namorido.
Assim, os falantes poderiam mencionar a primeira base (1B), a segunda
base (2B) ou as duas bases (3B)

RECONHECIMENTO LEXICAL

RECONHECIMENTO LEXICAL
Tipos de acertos:

DECISÃO LEXICAL
Pinto (2017):
uma

tarefa

experimental

amplamente

utilizada

em

estudos

psicolinguísticos
os participantes têm de produzir um juízo sobre uma combinação de
letras, reconhecendo-a como uma palavra, ou não, tão depressa e
acertadamente quanto possível
teste de decisão lexical simples consistia em:
apresentar a palavra em uma tela de computador e
o falante deveria responder sim ou não para uma pergunta
experimento online, uma vez que os dados do processamento são obtidos
em tempo real.

DECISÃO LEXICAL
Software PsychoPy (v. 3.0.6)
Pergunta: “Se você acha que essa é uma palavra possível no português,
tecle S. Se você acha que essa não é uma palavra possível no
português, tecle L”.
8 itens de treino: 4 blends e 4 distratores.
80 palavras de teste: 40 blends e 40 distratores.
24 falantes de PE
25 falantes de PB
A análise dos dados: SPSS (v.22)

DECISÃO LEXICAL
Médias do Teste de Decisão Lexical para o PE e PB:

DECISÃO LEXICAL
alguns resultados:
o contraste entre PC e CC é estatisticamente significativo (p = 0,016 PE
e p = 0,018 PB),
mesmo entre CP e CC (p = 0,003 PE e p = 0,007 PB).
PE: o tempo de reação para os blends é quase o dobro em relação à
palavras simples.
Pinto (2017) apresenta com tempo de reação 978 ms para uma palavra
simples como caneta e 889 ms para palavras derivadas lexicalizadas
como solteiro.
alguns termos podem ser considerados lexicalizados: Portunhol: 1205 ms,
luxuoso e afetuoso (palavras derivadas lexicalizadas): 1.008 ms

DECISÃO LEXICAL
Médias dos testes offline e decisão lexical para o PE:

2010

1802

DECISÃO LEXICAL
Médias dos testes offline e decisão lexical para o PB:

CONCLUSÕES
Os blends com estrutura CC são mais fáceis de decodificar
semanticamente e são mais fáceis de processar.
A existência de uma sobreposição de uma das bases nos blends (cf. PC:
tristemunho < triste + testemunho >; CP: emprestadado < emprestado +
dado >) prejudica o processamento.
A estrutura PC, em que a primeira base está aparente, não facilita a
decodificação da 1B tanto nos dados do PE (1B 55%, 2B 57%) quanto nos
dados do PB (1B 51% e 2B 68%).
A estrutura PC, em que a primeira base está aparente, não facilita a
decodificação da 1B tanto nos dados do PE (1B 55%, 2B 57%) quanto nos
dados do PB (1B 51% e 2B 68%).
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