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Resumo dos Trabalhos

Os trabalhos desenvolvidos entre Dezembro de 2008 e Dezembro de 2009 centraram-se nas tarefas 1, 2 e
3, que constituem o núcleo duro do projecto, onde se concentram as actividades em curso nos 2 primeiros anos
de execução. Foram ainda desenvolvidos trabalhos no âmbito das tarefas 4, 5, 6 e 7, conforme planeado. Foram
prestados diversos serviços à comunidade, indicativos das repercussões do trabalho em curso tanto na
comunidade científica como na sociedade em geral. Resumem-se em seguida os trabalhos desenvolvidos. Concluise este resumo com uma apreciação sumária da investigação feita e uma breve indicação das linhas de força do
projecto para o seu 3º ano de execução.
Tarefa 1: Developing FreP - adding new functions to the electronic tool
Desenvolveu-se e ultimou-se a versão 2.0 da ferramenta FreP, programada em Visual C++ 2008, utilizando
a programação por objectos. A criação da classe Cpalavras permitiu a organização hierarquizada de todo o
processo, com a separação entre regras (tratamento de dados) e apresentação (display de dados). Nova
visualização por caixas de diálogo, acessíveis através do sistema de menus (Figura 1 em Anexo). Com
programação baseada em texto e gráficos básicos, a versão 2.0 atribui uma caixa de diálogo a cada apresentação
de resultados. São tratados desta forma os objectos PW, Clíticos, Sílabas, Segmentos, PoA e Acento. São geradas,
a pedido do utilizador, 4 formas de output: um ficheiro com a lista das palavras prosódicas, outro com a lista dos
clíticos, e uma lista de todas as palavras ortográficas e respectiva frequência; um relatório de resultados
(report.xls) que inclui lista de palavras, sua representação fonética (em sampa), representação relativa ao ponto
de articulação consonântico, representação com template silábico, lista e frequência de tipos silábicos, lista e
formatos de PW, lista e formatos de clíticos, lista de pausas preeenchidas e frequência lexical. A versão 2.0 foi
registada no IGAC em Dezembro, 2009. Iniciaram-se os trabalhos de adaptação do FreP ao Português do Brasil.
Tarefa 2: Systematic testing, evaluation and improvement of the tool
Procedeu-se a uma avaliação da identificação automática dos objectos fonológicos constantes da versão
2.0 da ferramenta FreP. Esta avaliação foi feita com base na verificação manual dos 'outputs' num total de
100.514 palavras. Sobre c. 25.000 destas, a avaliação foi feita por dois avaliadores. Os resultados (Tabela 1 em
Anexo) mostram uma fiabilidade geral não inferior a 99,5% para texto em Português, incluindo a transcrição
fonética. A variação na taxa de erro entre avaliadores é de 0,029%.
Tarefa 3: Creation of a database of frequency information for phonological objects in several types of corpora
Os materiais que constituem o 'input' da base de dados de frequência (FrePOP) perfazem um conjunto de
corpora que totaliza 3.785.877 palavras, dividindo-se entre corpora oral e escrito (diferentes géneros e épocas) e
categorizado nas variáveis consideradas relevantes (e.g. idade, região, escolaridade, profissão). Foram
adicionadas 320.427 palavras à totalidade dos materiais, cuja distribuição pelas variáveis consideradas é
mostrada nas figuras 2 a 10 (Anexo). Procedeu-se à preparação dos materiais para extracção dos dados a inserir
na FrePOP: (i) criação de 4084 ficheiros (com texto correspondente a cada variável); (ii) limpeza dos ficheiros
quanto a caracteres ortográficos anómalos; (iii) conversão por extenso de todos os números e unidades de
medida. Foi estabelecida a estrutura da FrePOP, que inclui 356 campos (Figura 11 em Anexo). Iniciou-se o
preenchimento da FrePOP, tendo sido inseridos dados de 12 ficheiros (7.730 palavras).

Outras Tarefas
Continuou-se a investigação sobre vários aspectos do desenvolvimento da linguagem (Tarefa 5),
designadamente: (i) frequência no 'input' e aquisição do ponto e modo de articulação e do acento; (ii) léxico de
frequências infantil e aquisição da coda silábica; (iii) desenvolvimento lexical e sua correlação com o
desenvolvimento prosódico e sintáctico; (iv) medidas de frequência em token e type e sua relação com o
desenvolvimento; (v) frequência lexical e formação de palavras. Iniciou-se a descrição sistemática do sistema
fonológico do Português do Brasil em comparação com o Português Europeu (tarefa 6): foram identificadas 6
áreas de diferenciação, que correspondem, num corpus de 25.000 palavras, a um impacto de 2% de taxa de erro
na análise fonológica efectuada pela ferramenta FreP. Mediu-se o efeito da frequência lexical em tarefas de
desambiguação lexical e sintáctica (tarefa 6). Aplicou-se o FreP à investigação em fonética forense,
designadamente no estudo da variação regional na frequência de unidades e padrões fonológicos (Tarefa 7). A
conclusão da versão 2 do FreP permitiu o início de actividades de aplicação da ferramenta ao ensino (tarefa 4),
com a inscrição de uma tese de mestrado nesta área.
Serviços à comunidade
A equipa correspondeu a 13 pedidos de recurso ao FreP e/ou a bases de dados com ela obtidas,
provenientes de instituições nacionais e internacionais e também de particulares (Tabela 2 em Anexo). Destaca-se
o contributo dado para o artigo de C. Peust, On Consonant Frequency in Egyptian and other Languages, LingAeg
16, e o parecer emitido acerca da legitimidade fonológica e ortográfica do nome ‘Iana’ em Português.
O ano 2 de execução do projecto apostou no desenvolvimento da versão 2.0 da ferramenta e sua
avaliação e na preparação dos materiais da base de dados FrePOP, definição da sua estrutura e início do seu
preenchimento, ao mesmo tempo em que se efectuaram aplicações da ferramenta em vários domínios de estudo
da fonologia do Português. A versão 2 da ferramenta permitirá o desenvolvimento da base de dados FrePOP, a
finalizar durante o ano 3 do projecto. Permitirá ainda o avanço dos estudos sobre a gramática fonológica da
criança e do adulto e as margens da variação de frequência no espaço, no tempo, entre indivíduos e grupos.
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Equipa de investigação
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Bolseiro

Systematic testing, evaluation and improvement
of (...) *** Creation of a database of frequency
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Publicações

Publicações disponíveis em: http://www.fl.ul.pt/LaboratorioFonetica/frep/publications.htm
[Nos indicadores de realização física, Capítulos de livro, em publicações internacionais e nacionais, foram
respectivamente considerados em Artigos Internacionais e Nacionais]
- Publicado - Correia, Susana. 2008. Acoustic (lack of) evidence for word stress in the early disyllabic productions
of two Portuguese children. In Anna Gavarro & M. João Freitas, Language Acquisition and Development:
Proceedings of GALA 2007. Cambridge: Cambridge Scholars Publishing, pp. 123-132.
- Publicado - Aguiar, Joana. 2009. Sílabas e tipos silábicos mais frequentes: análise de corpora. Diacrítica. Ciências
da Linguagem, 23: 7-22. Artigo baseado na investigação feita no âmbito da tese de mestrado, devidamente
registada como output do projecto e orientada por membro da equipa do projecto (a publicação inclui a
referência FCT do projecto).
- Publicado - Frota, Sónia & Nuno Matos. 2009. O tempo no tempo: um estudo do desenvolvimento das durações
a partir das primeiras palavras. Textos Seleccionados. XXIV Encontro Nacional da Associação Portuguesa de
Linguística. Lisboa: APL/Colibri, 281-295.
- Publicado - Martins, F., M. Vigário, S. Frota. 2009. FreP – Frequências no Português. Software. Verão 2.0.
(registado no IGAC, com o número de processo 5969/2009).
- Submetido - Guerreiro, Huguette & S. Frota. Processos fonológicos aos cinco anos de idade: tipologia e
frequência, Cadernos de Saúde. Lisboa: Instituto de Ciências da Saúde,UCP. Submetido em Setembro de 2009.
- Apresentado – Martins, F. & M. Vigário. 2009. A ferramenta de extracção de frequência FreP – versão 2.0. Falas
no LabFon – Workshops do Laboratório de Fonética, Universidade de Lisboa, 25 de Novembro, 2009.
- Apresentado - Vigário, M., S. Frota & F. Martins. 2009. A frequência que conta na aquisição da fonologia: types
ou tokens. Abstract incluído no livro de resumos do XXV Encontro Nacional da Associação Portuguesa de
Linguística, Universidade de Lisboa, Outubro, pp. 176-178.
- Apresentado - Aguiar, J. & M. Vigário. 2009. Contributos para o estudo da variação na frequência de unidades e
padrões fonológicos. Abstract incluído no livro de resumos do XXV Encontro Nacional da Associação Portuguesa
de Linguística, Universidade de Lisboa, Outubro, pp. 3-5.
- Apresentado - Frota, S., C. Severino & M. Vigário. 2009. Syntactic disambiguation: the role of prosody. Workshop
on Prosody and Meaning, Barcelona, September 17-18. Abstracts Conference Booklet, pp. 83-84.
- Apresentado – Jordão, R. & S. Frota. 2009. The intonational phrase constrains coda development. GALA 2009,
Lisbon, September 9-11. Abstracts Conference Booklet, pp. 146-147.
- Apresentado - Frota, S., M. Vigário & C. Severino. 2009. Processing ambiguity: the role of prosodic structure.
PaPI 2009 - Phonetics and Phonology in Iberia, Las Palmas de Gran Canaria, June.
- Apresentado - Jordão, R. & S. Frota. 2009. Higher level prosodic structure constrains coda acquisition in EP. PaPI
2009 - Phonetics and Phonology in Iberia, Las Palmas de Gran Canaria, June.
- Apresentado - Vigário, M. & S. Frota. 2009. Apresentação da ferramenta FreP: novas funcionalidades e
aplicações em curso. Invited talk given at the Workshop Ler a fonologia, Universidade de Campinas, March.

- Apresentado - Costa, T. 2009. ‘Positional asymmetries in the acquisition of place and manner in European
Portuguese’. Comunicação apresentada no workshop Complexity, Typology and Acquisition, Collegium de Lyon,
Institut d’etudes Avancees, 27-28 de Maio.
- Discutido - Aguiar, Isabel Joana. Unidades e Processos Fonológicos no falar da região da Terra Quente:
contributos para a Linguística Forense (approved in March 2009; Universidade do Minho) – Prémio APL 2009
(award assigned by Associação Portuguesa de Linguística). Master Thesis Supervised by Marina Vigário.
- Apresentado – Jordão, Raquel. 2009. A estrutura prosódica e a emergência de segmentos em coda no PE: um
estudo de caso. Universidade de Lisboa. Master Thesis Supervised by Sónia Frota.
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Indicadores de Realização Física
Quantidade
realizada

Indicadores

A - Publicações

Livros

0

Artigos em revistas internacionais

1

Artigos em revistas nacionais

2

B - Comunicações

Comunicações em encontros científicos internacionais

6

Comunicações em encontros científicos nacionais

3

C - Relatórios

1

D - Organização de seminários e conferências

0

E - Formação avançada

Teses de Doutoramento

0

Teses de Mestrado

1

Outras

0

F - Modelos

0

G - Aplicações computacionais

1

H - Instalações piloto

0

I - Protótipos laboratoriais

0

J - Patentes

0

L - Outros

Reference database for frequency in EP

0

Tools Package for teaching/learning EP

0

Anexo
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FreP versão 2.0

Figura 1 – Display do FreP versão 2.0.

•

Fiabilidade

Tabela 1 – Cálculo da Taxa de Margem de Erro (%) em 2 corpora (Português Falado+CorpOral e C-ORAL-ROM), por
parte de 2 verificadores (MC e NM).
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Actualização das variáveis consideradas, na sequência da integração de novos corpora

Figura 2 – Tipos de Corpora: Oral versus Escrito.

Figura 3 – Subtipos dentro dos Corpora Orais e dos Corpora Escritos.

Figura 4 – Tipo de Transcrição dos Corpora: normalizada ortograficamente ou adaptada à oralidade.

Figura 5 – Época da produção da fala registada nos Corpora.

Figura 6 – Idade dos sujeitos nos Corpora Orais (distribuição em nº de palavras).

Figura 7 – Sexo dos sujeitos nos Corpora Orais.

Figura 8 – Nível de educação dos sujeitos nos Corpora Orais.

Figura 9 – Classes profissionais nos Corpora Orais (segundo a Classificação Nacional de Profissões).

Figura 10 – Distribuição regional em todos os Corpora (segundo a adaptação da classificação de Lindley Cintra em
Segura e Saramago 2001- http://cvc.instituto-camoes.pt/hlp/geografia/mapa02.html, a que foram adicionados
Grande Lisboa (GL), Grande Porto (GP), Arquipélagos (AAM), Brasil e África.
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Estrutura da FrePOP

Figura 11 – Estrutura da FrePoP (para permitir a visualização, as colunas foram separadas em vários troços, aqui
dispostos sequencialmente).
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Repercussões da ferramenta FreP: serviços prestados à comunidade

Tabela 2 – Aplicações do FreP, no âmbito da prestação de serviços à comunidade.

