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v Gestos e fala: 
relação entre 
modalidades 

 

1 •  Gestos	e	fala:	modalidades	paralelas	ou	
complementares?	

	

	

	
•  A	par	dos	acentos	tonais	na	componente	audi5va,	

os	movimentos	das	sobrancelhas	desempenham	
um	papel	complementar	na	perceção/dis5nção	de	
5pos	frásicos	e	significados	pragmá5cos	
específicos	(Purson	et	al.	1999;	Krahmer	et	al.	2002;	
Swerts	&	Krahmer	2004,	2006,	2008;	Krahmer	&	Swerts	
2007;	Borràs-Comes	and	Prieto	2011;	Borràs-Comes	et	al.	
2014;	Crespo-Sendra	et	al.	2013):	

- 	precisão/acerto	das	respostas	aumenta	com	o	
acréscimo	da	informação	visual	à	audi5va;	

- 	pistas	visuais	tornam-se	+	relevantes	quando	as	
audi5vas	são	ambíguas	ou	insuficientes.		

gestos	adicionam	informação	
(de	Ruiter,	Bangerter	&	Dings	2012)	

gestos	redundantes	
(So,	Kita	&	Goldin-Meadow	2009)	



2 •  Estudos	recentes	(Cruz	&	Frota	2014;	Cruz,	Swerts	&	
Frota	2015)	no	âmbito	da	produção	mostram	que:	

- 	pistas	visuais,	à	semelhança	das	entoacionais	
(Bruce	2005;	Prieto	&	Roseano	2011;	Frota	&	Prieto	2015),	
também	diferem	entre	variedades	de	uma	mesma	
língua;	

-  pistas	visuais	diferem	entre	5pos	frásicos	e	
significados	pragmá5cos,	dentro	de	uma	mesma	
variedade	e/ou	entre	variedades;	

-  existe	uma	relação	entre	gestos	e	entoação,	na	
forma	e	no	5po.	

•  Como	as	pistas	entoacionais,	as	pistas	visuais	
parecem	exibir	um	certo	grau	de	grama5calização,	
ou	seja,	dentro	de	cada	variedade,	os	gestos	
faciais	podem	ter	uma	função	prosódica	própria	
(tal	como	os	eventos	tonais).	
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Peso	das	pistas	
visuais	na	
dis2nção	entre	
variedades?	



3 •  No	Português	Europeu	(PE),	as	variedades	
standard	(SEP)	e	insular	de	Ponta	Delgada	(PtD),	
Açores,	cons5tuem	casos	relevantes	para	avaliar	a	
>	ou	<	sensibilidade	às	pistas	visuais,	quando	as	
entoacionais	não	são	informa5vas:					
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4 •  No	Português	Europeu	(PE),	as	variedades	
standard	(SEP)	e	insular	de	Ponta	Delgada	(PtD),	
Açores,	cons5tuem	casos	relevantes	para	avaliar	a	
>	ou	<	sensibilidade	às	pistas	visuais,	quando	as	
entoacionais	não	são	informa5vas:					
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H+L*	L%	

H+L*	LH%	

Contraste	entre	
5pos	frásicos,	

entre	variedades		

>	relevância	da	
dimensão	visual	?	

(Cruz,	Swerts	&	Frota,	aceite)	



5 •  Obje5vos:		
-  observar	o	papel	das	pistas	visuais	na	ausência	de	

informação	audi5va	(suficiente)	(i.e.,	ausência	de	
contraste	entoacional	ou	ausência	absoluta	de	informação	
audi5va);	

-  avaliar	a	>	ou	<	sensibilidade	dos	na5vos	do	SEP	e	
de	PtD	às	≠	pistas	comunicacionais	–	audi5vas	
apenas,	visuais	apenas,	audiovisuais	–	para	a	
iden5ficação	de	≠	5pos	frásicos	entre	variedades	
de	uma	mesma	língua;	

-  explorar	a	relação	gestos-entoação	no	PE:	
paralelismo	ou	complementaridade?;	

-  perceber	qual	é	o	grau	de	grama5calização	das	
pistas	visuais,	ou	seja,	qual	é	a	respe5va	função	
prosódica	dentro	de	(e	entre)	variedades;	

-  relacionar	com	o	papel	das	pistas	visuais	e	
respe5va	grama5calização	num	sistema	linguís5co	
não	verbal	–	LGP.	
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Para	reflexão	
futura	



6 

•  Metodologia:	

	Par$cipantes	

- 	20	par5cipantes	SEP	
-  20	par5cipantes	PtD	

	Após	exclusão	de	15	par5cipantes,	de	acordo	com	
os	seguintes	critérios:	

(i) 	ausência	de	respostas;	

(ii)	não	serem	na5vos	da	variedade	em	questão;	

(iii)menos	do	que	50%	de	respostas	corretas	na	fase	
treino,	quando	expostos	a	esrmulos	áudio	da	sua	
variedade.	

	
-  Todos	expostos	a	esrmulos	do	SEP	e	de	PtD.	
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28	anos	(av.)	



7 	Materiais	(base	de	dados	audiovisual	da	variação	
prosódica	no	Português	-	InAPoP,	Frota,	coord.,	
2012-2015):	

-  dados	semi-espontâneos,	ob5dos	através	da	
Discourse	Comple5on	Task	(DCT	-	Kasper	&	Dahl	1991):	

	2	declara5vas	neutras	
	2	interroga5vas	sim-não	neutras	

	

	Previamente	analisadas,	tendo	em	conta:	

(i) 	contornos	entoacionais	nucleares	(Cruz	2013;	Crespo-
Sendra	et	al.	2014;	Frota	et	al.	2015a),	de	acordo	com	o	
sistema	de	anotação	entoacional	P-ToBI	(Frota	2014;	
Frota	et	al.	2015b);	
(ii)	alinhamento	gestos	faciais	<->	contornos	
entoacionais	nucleares	(PAs	+	BTs)	(Cruz	and	Frota	2014;	
Cruz,	Swerts,	and	Frota	2015),	com	base	no	FACS	(Ekman,	
Friesen,	and	Hager	2002).	
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x	3	falantes	
SEP	
PtD	



8 	Desenho	experimental	

-  tarefa	de	iden5ficação	com	escala	de	Likert	(1	+	
declara5vo;	5	+	interroga5vo)	e	medição	de	RTs	(Chen	
2003;	Schneider,	Dogil	&	Möbius	2011);	

-  3	condições:	

	Audio	only	(AO)	

	

	

					Video	only	(VO)	
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Audiovisual	(AV)	



9 	Desenho	experimental	

-  AO	e	VO:	extraídos	dos	AV	(VideoPad	3.58);	

-  condição	AV	desdobra-se	em:	

(i) 	congruente:	esrmulos	naturais	

(ii)	incongruente	
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10 	Desenho	experimental	

- 	esrmulos	AV	manipulados:		
Entoação	declara2va	SEP	(AO)	+	Gesto	interroga2vo	SEP	(VO)	

	

	

	

	

	

	

-  esrmulos	AV	naturalmente	incongruentes	(SEP):	
Entoação	interroga2va	PtD	+	Gesto	interroga2vo	PtD	(AV)	
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11 	Desenho	experimental	
-  3	condições:		

	AO/VO:	24	itens	(2	Us	x	2	part.	x	2	var.	x	3	rep.)	
	AV:	24	itens	congruentes	(2	Us	x	2	part.	x	2	var.	x	3	
rep.)	+	12	itens	incongruentes	SEP	(2	Us	x	2	part.	x	3	
rep.)	

	3360	respostas	analisadas	(84	itens	x	20	part.	x	2	var.)	
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AO	-	VO	-	AV	

	
10	par2cipantes:	
VO	-	AO	-	AV	

declara5vas	+	interroga5vas	

interroga5vas	



12 	Hipóteses:	$po	de	resposta	
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AO	SEP	 AO	PtD	

Esrmulos	
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SEP	 I	 D	?	
PtD	 I	?	 I	

VO	SEP	 VO	PtD	

Esrmulos	
interroga5vos	

	
	

SEP	 I	 I	
PtD	 I	 I	

Congruente	AV	SEP	 Congruente	AV	PtD	

Esrmulos	
interroga5vos	

	
	
	

SEP	 I	 ?	
PtD	 I	?	 I	



13 	Hipóteses:	$po	de	resposta	
	

	

	

	

	

	Hipóteses:	RTs	

-  +	longos	quando	expostos	a	pistas	insuficientes	

-  +	longos	quando	expostos	a	esrmulos	não	na5vos	

-  +	longos	quando	expostos	a	esrmulos	complexos	

-  semelhantes	quando:	

(i) 	SEP	perceciona	incongruente	AV	SEP	e	congruente	
	AV	PtD		

(ii)	PtD	perceciona	incongruente	AV	SEP	e	congruente	
	AV	PtD	
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Incongruente	AV	SEP	 Congruente	AV	PtD	

Esrmulos	 	
	
	

SEP	 =	Congruente	AV	PtD	?	 ?	
PtD	 I	 I	

D	 I	 I	



14 	AO,	VO	e	Congruente	AV:	$po	de	resposta	
	

	

	

	

	

	

	

-  ANOVA	factorial	mista	(between	subject	factor:	ordem	–	
AO-VO-AV,	VO-AO-AV;	within	subjects	factors:	variedade	–	SEP,	
PtD;	condição	–	AO,	VO,	AV;	e	resposta	–	decl.,	int.,	dúvida):	

(i) 	ordem	de	apresentação	das	condições	é	relevante	
(F(1,	18)=6.698,	p=.019);	

(ii)	interação	sig.	variedade*condição*resposta	(F(4,	
72)=171.15,	p=.000):	as	respostas	diferem	consoante	a	
variedade	e	a	condição	a	que	os	par5cipantes	são	
expostos.		
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-  Objetivos 
-  Metodologia 
-  Resultados 

 AO, VO, C_AV 

 
SEP	



15 	AO,	VO	e	Congruente	AV:	$po	de	resposta	
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	SEP	–	PtD	
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iden5ficados	
como	declara5vas	

		

>	relevância	das	
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SEP	



16 	AO,	VO	e	Congruente	AV:	$po	de	resposta	
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	AO-VO	≠	VO-AO	
	
	SEP	–	SEP,	VO	

-  quando	expostos	
1º	ao	áudio,	>	
dificuldade	em	
iden5ficar	o	5po	
frásico	do	
esrmulo	(<	a	
diferença	entre	
respostas	
declara5vas	e	
interroga5vas).	

	
		

		
>	relevância	das	
pistas	audi2vas?	

SEP	



17 	AO,	VO	e	Congruente	AV:	RTs	
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-  ANOVA	factorial	mista	(between	subject	factor:	ordem	–	
AO-VO-AV,	VO-AO-AV;	within	subjects	factors:	variedade	–	SEP,	
PtD;	condição	–	AO,	VO,	AV):	

(i) 	ordem	de	apresentação	das	condições	NÃO	é	
relevante	(F(1,	18)=.669,	p=.424);	

(ii)  efeito	sig.	da	variedade	(F(1,	18)=10.46,	p=.005):	RTs	+	
longos	quando	expostos	a	esrmulos	não	na5vos;	

(iii)	efeito	sig.	da	condição	(F(2,	36)=8.23,	p=.005).		

SEP	



18 	AO,	VO	e	Congruente	AV:	RTs	
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	
	

v Gestos e fala: 
relação entre 
modalidades 

v  Prosódia visual 
no PE: 
produção 

v  Prosódia visual 
no PE: perceção 

-  Objetivos 
-  Metodologia 
-  Resultados 

 AO, VO, C_AV 

 

-  RTs	são	sig.	+	longos	na	condição	VO	do	que	nas	
condições	AO	(p=.028)	e	AV	(p=.018);	

-  RTs	NÃO	são	sig.	≠	entre	as	condições	AO	e	AV	
(p=1.000).	

•  Condição	VO	é	par5cularmente	di~cil:	5po	de	
resposta	≠	e	RTs	+	longos.	

•  Exposição	a	esrmulos	+	complexos	(AV)	não	afeta	
RTs	em	relação	a	esrmulos	–	complexos	(AO).		

SEP	



19 	AO,	VO	e	Congruente	AV:	$po	de	resposta	

-  ANOVA	factorial	mista	(between	subject	factor:	ordem	–	
AO-VO-AV,	VO-AO-AV;	within	subjects	factors:	variedade	–	SEP,	
PtD;	condição	–	AO,	VO,	AV;	e	resposta	–	decl.,	int.,	dúvida):	

(i) 	ordem	de	apresentação	das	condições	NÃO	é	
relevante	(F(1,	18)=.000,	p=1.000);	

(ii)	interação	sig.	variedade*condição*resposta	(F(4,	
72)=20.131,	p=.000):	as	respostas	diferem	consoante	a	
variedade	e	a	condição	a	que	os	par5cipantes	são	
expostos.		
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PtD	



20 	AO,	VO	e	Congruente	AV:	$po	de	resposta	v Gestos e fala: 
relação entre 
modalidades 

v  Prosódia visual 
no PE: 
produção 

v  Prosódia visual 
no PE: perceção 

-  Objetivos 
-  Metodologia 
-  Resultados 

 AO, VO, C_AV 

 
PtD	

	PtD	–	PtD	
-  esrmulos	iden5ficados	como	interroga5vas	
(exceção	VO).	

	
	PtD	–	SEP	

- 	esrmulos	iden5ficados	como	interroga5vas	
(exceção	VO).	

		

=	SEP	-	SEP	

≠	SEP	-	PtD	

>	relevância	das	
pistas	audi2vas?	

AO	(treino):	
83%	de	
correção		



21 	AO,	VO	e	Congruente	AV:	RTs	
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- 	RTs	NÃO	diferem	
sig.	dependendo	
da	variedade	a	
que	os	
par5cipantes	de	
PtD	são	expostos	
(F(1,	18)=.097,	p=.759).	

PtD	

≠	SEP	

-  RTs	são	sig.	+	
longos	na	
condição	VO	(F(1,	
18)=7.386,	p=.014);	

-  RTs	NÃO	são	sig.	
≠	entre	as	
condições	AO	e	
AV	(F(1,	18)=1.689,	
p=.210).	 =	SEP	



22 	Hipóteses:	$po	de	resposta	
	

	

	

		
	

v Gestos e fala: 
relação entre 
modalidades 

v  Prosódia visual 
no PE: 
produção 

v  Prosódia visual 
no PE: perceção 

-  Objetivos 
-  Metodologia 
-  Resultados 
 

 

AO	SEP	 AO	PtD	

Esrmulos	
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SEP	 I	 D	?	
PtD	 I	?	 I	

VO	SEP	 VO	PtD	

Esrmulos	
interroga5vos	

	
	

SEP	 I	 I	
PtD	 I	 I	

Congruente	AV	SEP	 Congruente	AV	PtD	

Esrmulos	
interroga5vos	

	
	
	

SEP	 I	 ?	
PtD	 I	?	 I	

✔

✔

✖	
✖	 ✖	

✖	

✔

D	



23 		
	Hipóteses:	RTs	

	
-  +	longos	quando	expostos	a	pistas	insuficientes	
	par5cipantes	SEP:	condição	VO	
	par5cipantes	PtD:	condição	VO		

-  +	longos	quando	expostos	a	esrmulos	não	na5vos	
	par5cipantes	SEP	
	par5cipantes	PtD	

	
-  +	longos	quando	expostos	a	esrmulos	complexos	
	par5cipantes	SEP	
	par5cipantes	PtD	
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✔	

✔	
✖

✔	

✖

✖

efeito	da	variedade	
standard	(ex.:	media)	

RTs	na	condição	AV:	
+	curtos	

complementaridade	
dos	gestos	?	



24 	AV	–	congruente	versus	incongruente	
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 C_AV vs. I_AV 

-  manipulados	
iden5ficados	
como	
declara5vos.		

EsFmulos	manipulados	SEP	

SEP	

D	 I	

>	relevância	das	
pistas	audi2vas?	

-  RTs	+	curtos:	
(i)	5po	de	resposta	
	+	frequente;	

(ii)nos	esrmulos	
manipulados.	

grau	de	certeza	
da	resposta	



25 	AV	–	congruente	versus	incongruente	
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EsFmulos	naturalmente	incongruentes	
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I	

-  congruentes	de	
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iden5ficados	
como	
declara5vos.	

-  RTs	+	longos	
com	esrmulos	
não	na5vos	
(Z=-2.427,	p=.007);	

- 	incongruência	
per	se	não	afeta	
RTs.		



26 	AV	–	congruente	versus	incongruente	
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relação entre 
modalidades 

v  Prosódia visual 
no PE: 
produção 

v  Prosódia visual 
no PE: perceção 

-  Objetivos 
-  Metodologia 
-  Resultados 

 AO, VO, C_AV 
 C_AV vs. I_AV 

EsFmulos	manipulados	SEP	

PtD	

-  manipulados	
iden5ficados	
como	
declara5vos.		

D	 I	

?	

-  RTs	+	longos	
quando	há	
dúvida;	

-  RTs	+	curtos	
quando	a	dúvida	
envolve	
incongruência	

per	se	não	afeta	RTs	



27 	AV	–	congruente	versus	incongruente	
		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

v Gestos e fala: 
relação entre 
modalidades 

v  Prosódia visual 
no PE: 
produção 

v  Prosódia visual 
no PE: perceção 

-  Objetivos 
-  Metodologia 
-  Resultados 

 AO, VO, C_AV 
 C_AV vs. I_AV 

EsFmulos	manipulados	SEP	

PtD	

D	 I	

-  RTs	+	longos	com	esrmulos	não	na5vos,	mas	≠ça	
não	é	significa5va	(congruentes	PtD	versus	incongruentes	SEP:	
Z=-1.624,	p=.107).	 ≠	SEP	

efeito	da	variedade	
standard	(ex.:	media)	



28 	Hipóteses:	$po	de	resposta	
	

	

	

	

	
	Hipóteses:	RTs	

-  semelhantes	quando:	

(i) 	SEP	perceciona	incongruente	AV	SEP	e	congruente	
	AV	PtD	

	RTs	+	longos	com	esrmulos	não	na5vos;	
	incongruência	per	se	não	afeta	RTs.		

(ii)	PtD	perceciona	incongruente	AV	SEP	e	congruente	
	AV	PtD	

	RTs	+	longos	(incongruentes	AV	SEP),	mas	não	
diferem	significa5vamente.		

	

v Gestos e fala: 
relação entre 
modalidades 

v  Prosódia visual 
no PE: 
produção 

v  Prosódia visual 
no PE: perceção 

-  Objetivos 
-  Metodologia 
-  Resultados 

 

Incongruente	AV	SEP	 Congruente	AV	PtD	

Esrmulos	 	
	
	

SEP	 =	congruente	AV	PtD	?	 ?	
PtD	 I	 I	

D	 I	 I	

✔ D	
✖	

✖	

✔



29 •  Conclusão	
-  iden5ficação	dos	5pos	frásicos	por	parte	dos	

par5cipantes	do	SEP	e	de	PtD	depende:	

(i) 	da	variedade	a	que	estão	expostos	(na5va,	não	
na5va)	

(ii)	da	condição/das	pistas	disponíveis	(AO,	VO,	AV)	

-  pistas	audi5vas	(entoacionais):	+	relevantes	para	a	
iden5ficação	de	5pos	frásicos,	
independentemente	do	grupo	de	par5cipantes	e	
da	variedade	a	que	estão	expostos;	

	

	

	
MAS	

- 	pistas	visuais	são	adjuvantes/complementares:	
condição	AV	apresenta	RTs	+	curtos	do	que	
condição	AO,	para	o	SEP	e	PtD.	

v Gestos e fala: 
relação entre 
modalidades 

v  Prosódia visual 
no PE: 
produção 

v  Prosódia visual 
no PE: perceção 

-  Objetivos 
-  Metodologia 
-  Resultados 
-  Conclusão 

 

=	Holandês	(Swerts	&	Krahmer	2008):	o	mov.	das	
sobrancelhas	é	relevante	para	a	perceção	da	
entoação,	mas	–	relevante	do	que	a	entoação.	
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