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Samenvatting 
 

 

Deze studie bevat een analyse van de fonologie en de werwoordsmorfologie van de 

variant van het Braziliaanse Portugees gesproken in de Quilombo Curiaú (hierna: QC), 

gelegen ten noorden van de stad Macapá, de hoofdstad van de staat Amapá, Brazilië. Het 

onderzoek maakt deel uit van een samenwerkingsproject tussen de federale universiteiten van 

Paraíba en Pernambuco en de Vrije Universiteit, dat de karakteristieke eigenschappen van de 

rurale dialecten van Noord en Noord-Oost Brazilië in kaart brengt.  

De dissertatie bestaat uit tien delen, een inleiding en negen hoofdstukken, waarin de 

volgende onderwerpen worden besproken: de historische context van de Quilombo Curiaú, de 

methodologie van het onderzoek, het klinkersysteem, het medeklinkersysteem, de 

lettergreepstructuur, het accentpatroon, de fonologische processen, de klinkerduur en de 

verbale morfologie. De studie eindigt met een korte evaluatie van de kenmerken die tot nog 

toe niet in andere varianten van het rurale Braziliaanse Portugees zijn aangetroffen. 

In de inleiding bespreken wij de koloniale oorsprong, het vormingsproces en de 

huidige socioeconomische situatie van de QC. In het methodologische hoofdstuk worden de 

technische en methodologische aspecten van deze studie beschreven: de keuze van de 

veldwerklocatie en van de informanten, de aard van de opgenomen spraak, het gekozen 

interviewmodel, de gebruikte apparatuur en de fasering van het onderzoek. 

De fonologische analyse betreft het systeem van klinkers en medeklinkers, inclusief de 

representatie van nasaliteit, de lettergreeppatronen, het kanonieke en de uitzonderlijke 

accentpatronen, de productieve fonologische processen en de klinkerduur. In het 

morfologische deel richten we ons op de beschrijving van de werkwoordsverbuiging in het 

QC, vanwege de interessante fonologische en morfologische processen die daarbij een rol 

spelen. 

Aangezien dit proefschrift de eerste fonologische en morfologische beschrijving levert 

van een ongedocumenteerde Braziliaans-Portugese taalvariant gesproken in een Afro-

Braziliaans quilombo, levert het een originele bijdrage aan de vergelijkende Portugese en 

Romaanse dialectologie. 

 


