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Pesquisas e relatórios




Corpus Correia, Costa & Freitas 
(2010) [CCF]

Trabalho realizado no âmbito de 2 teses de 
Doutoramento
  Correia, S. (2010). The Acquisition of Primary 
Word Stress in EP. PhD Dissertation. University 
of Lisbon. (Bolsa Individual de Doutoramento 
SFRH/BD/21696/2005)

  Costa, T. (2010). The Acquisition of the 
Consonantal System in EP: Focus on Place and 
Manner Features. PhD Dissertation. University 
of Lisbon (Bolsa Individual de Doutoramento 
SFRH/BD/28444/2006)



•  Trabalho realizado no âmbito de um projecto 
de investigação (já referido)

•  Projecto AcEP – Banco de dados de aquisição 
do Português Europeu (
http://www.clul.ul.pt/en/research-teams/476-
acquisition-of-european-portuguese-databank)

Corpus Correia, Costa & Freitas 
(2010)



Corpus CCF

•  Dados de produção espontânea

•  Recolhas longitudinais

•  5 crianças portuguesas monolingues (Clara, 
Inês, Joana, João e Luma)

•  0;11-4;10



Corpus CCF

•  Transcrição ortográfica e fonética – estudos 
de fonologia, léxico, morfologia, sintaxe, 
semântica e pragmática

•  Transcrição do alvo, na perspetiva do adulto 
(ex.: on(de) (es)tá (a) (es)cola?)

•  Transcrições feitas durante o período da 
recolha, em formato IPA



Corpus CCF
•  2 investigadoras transcreveram, cada uma, 

50% das produções; cada uma reviu os 50% 
que não transcreveu e um 3º juiz 
desambiguou os casos de dúvida

•  Em caso de dúvida persistente, as produções 
eram marcadas como incompreensíveis e 
não foram consideradas nas análises

•  Phon @ PhonBank



Corpus CCF

Nome Data de 
nascimento

Idade nas recolhas Nr. sessões

Clara 1-Jun-2005 1;0-1;10 12
Inês 19-Nov-1992 0;11-4;2 30
Joana 22-Jun-1995 0;11-4;10 33
João 2-Mai-2004 1;0-2;0 22
Luma 24-Out-2003 0;11-2;6 34



Correia (2010) [+ info adiante]
•  Aquisição do acento de palavra no PE

•  Transcrição fonética e ortográfica dos 
enunciados das crianças

•  Agrupamento por item lexical ([PW] [Cl] [PW]
…)

•  Pesquisas de formato de palavra (SW, WS, 
WSW, WWS, SWW, etc.) e tamanho (número 
de sílabas).



Phon: 
Pesquisas e relatórios



Pesquisas Phon

•  Por fiadas (Tiers: Ortografia, IPA alvo, IPA 
criança, etc)

•  Por processos fonológicos frequentes na 
aquisição:
•  Apagamentos
•  Inserções
•  Harmonias (consonântica e vocálica)
•  Metáteses
•  Percentagem de V/C corretas
•  Fones




Pesquisas Phon

•  Sintaxe de programação personalizada ou 
por expressões de computação

•  Plain text
•  Ex.: bola 

•  Regex
•  Ex.: a|b* significa {a, b, bb, bbb, …}

•  Phonex
•  Ex.: {labial}:Onset significa todos os segmentos 

labiais em ataque



Pesquisas Phon

•  Otimização do processo de pesquisa para 
investigação em aquisição (escolha criança a 
criança, por faixa etária de criança, ou grupo 
de crianças)

•  Utilização da terminologia fonológica 
(palavra, sílaba, fone, traço, ponto e modo de 
articulação, etc)



Pesquisas Phon

•  Menu de pesquisa



Pesquisas Phon

•  Fiadas



Pesquisas Phon
•  Apagamentos



Pesquisas Phon

•  Inserções



Pesquisas Phon

•  = Harmonias, metáteses, PCC/PCV, Fones

•  Interface com o utilizador semelhante à dos 
processos anteriores





Pesquisa de palavras 
prosódicas
•  Permite calcular o número de palavras 

prosódicas por sessão, por criança e por 
grupo de crianças.

•  Por analogia, permite calcular o número de 
clíticos - usa as mesmas linhas de pesquisa 
(mas U em vez de 1 + exact match).



Pesquisa de palavras 
prosódicas
•  Número de palavras prosódicas (1 criança, 3 

sessões)

•  Tier name: IPA Target/Actual
•  Expression type: Stress patterns
•  Expression: 1 (not exact match!)
•  Relatório -> clicar em cima de ‘# of results’
•  Janela sumário de resultados: Edit table 

columns -> + IPA Actual




Resultado da pesquisa



Visualização e gravação de 
pesquisas
•  Pesquisas visíveis em sumário ou nos 

registos

•  Consultar histórico (Save results) – para 
consulta posterior, através da Phon

•  Gravar pesquisa (Report) – para consulta 
posterior, em formato .csv ou .xls(x)

•  Para ver transcrição fonética – abrir 
ficheiro .csv em OpenOffice!



Resultados



Pesquisa de padrões acentuais

•  Permite calcular a frequência de ocorrência 
de formatos e extensão de palavra (S, SW, 
WS, WSW, WWS, SWW, etc) na fala da 
criança e na fala do adulto, separadamente.

•  Cálculos podem ser feitos por sessão, por 
criança ou por grupo de crianças.





Pesquisa de padrões acentuais

•  SW (1 sessão, 1 criança)

•  Tier name: IPA Actual
•  Expression type: Stress pattern
•  Expression: 1U (exact match)
•  Relatório -> clicar em cima de # of results
•  Janela sumário de resultados: Edit table 

columns -> + IPA Actual




Opções de alinhamento

•  Permitem calcular a proporção de produções 
de acordo com o alvo, relativamente aos 
padrões de acento

•  Ex.:
Adulto   SW

    casa
Criança   S, SW, WS, etc…

    ca, casa, cacá  



Opões de alinhamento
•  Alvo-Criança – Quantos SW no alvo foram 

produzidos como tal? E WS? (1 criança, 6 
sessões)
•  Tier name: IPA Target
•  Expression type: Stress pattern
•  Expression: 1U (exact match)
Group Filter
•  Não selecionar ‘singletons’
•  Expression type: Stress patterns
•  Expression: 1U (exact match)
Aligned Group
•  IPA Actual, Stress pattern, 1U (exact match)



Phon – pesquisas e relatórios

•  Phon é uma ferramenta otimizada para 
estudos de aquisição fonológica

•  Toda a informação sobre opções de pesquisa 
e expressões está disponível no manual 
(disponível em pdf na ferramenta)

•  Developers bastante flexíveis: personalização 
de pesquisas, ajustadas aos objetivos de 
investigação de cada investigador

•  Contacto: yrose@mun.ca 
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