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Introdução

Objectivos

A segmentação de fala em unidades e estruturas mais pequenas é uma habilidade
fundamental para a aquisição da linguagem e seu processamento.

Este estudo tem como objectivo investigar a segmentação de fala na aquisição da
linguagem.
Experiência 1: Investigamos a resolução de ambiguidade frásica por falantes
adultos. Os resultados obtidos dão indicam sobre o papel dos constituintes prosódicos
IP e PhP no processamento sintáctico por adultos.
Experiência 2: aborda a segmentação de palavras por criancas de 4 e 5 anos,
através de uma experiência de resolução de ambiguidade com base nas propriedades
das fronteiras prosódicas (crianças e adultos). Pretende observar como o acesso
lexical e a estrutura sintáctica pode ser modelada pelo fraseamento prosódico
Experiência 3: olhamos à segmentação de palavras no primeiro ano de vida da
criança, através de experiências onde as palavras-alvo no interior das frases,
procedidas de uma fronteira de PW ou de IP

Diversos estudos têm demonstrado o papel de alguns componentes segmentais e
suprassegmentais neste processo, tais como: pistas fonotácticas, regularidades
distribucionais e distribuição do acento ao nível da palavra.
vOs constituintes prosódicos continuam pouco explorados, apesar de estar aferido o
papel desempenhado pelar fronteiras prosódicas (Friederici, 2002; Gout, Christophe, & Morgan, 2004;
Millotte, Ren, Wales, & Christophe, 2008; Cutler et al., 2015; for review)

• Efeito evidente das unidades prosódicas mais altas > Sintagma Entoacional.
• Differentes resultados para a fronteira de Sintagma Fonológico
• Outros aspectos da prosódias ao nível da palavra e da frase têm atraido menos atenção.

vEstrutura prosódica do Português Europeu (Vigário, 2003; Frota, 2000; 2014): PW > PhP > IP
• É marcada por inúmeras propriedades, mas com especificidades da língua:
• Sintagma Entoacional e Palavra Prosódica: cosntituintes marcados por diversas pistas
fonológicas
• Sintagma Fonológico: ao contrário de outras línguas, como o Francês ou o Inglês, tem
propriedades menos salientes.

Através destas experiências, pretendemos contribuir para a compreensão do papel da
organização prosódica na segmentação da fala em unidades e estruturas linguísticas.

Experiência 1: Desambiguição prosódica ao nível frásico por adultos
Fronteira baixa: O Tito tira o balãophp com o pau.modificador
Fronteira baixa, precedida de fronteira alta: O Tito tiraip o balãophp com o pau.
Fronteira Alta: O Tito tira o balão,ip com o pau.instrumento
Controlo: O Tito tira o balão verde

gaze

Resultados olhar:
Resultados apontar:
Efeitos significativos para Fase (F(1, 38) 55.87; p
Efeitos não significativos para Nível de Fronteira (F(2,
< .001), o que indica diferenças de comportamento
36) .375; p >.1). Os adultos apontam sempre para a
entre a fase baseline e a fase test.
 Efeitos não significativos para Nível de Fronteira imagem associada interpretação de fronteira alta.
(F(2, 76) .198; p > .1). Os adultos olha sempre para
Os adultos processam sempre as frases como high
a imagem associada à interpretação de fronteira
attachment, mesmo quando as pistas prosódicas puderiam
bloquear esta interpretação (fronteira baixa, precedida de
alta.

pointing

Participantes: 20 adultos falantes nativos de Portugês Europeu, da
área da Grande Lisboa (following Brandt-Kobele & Hoehle, 2010 and Snedeker & Yuan,
2008)
Materiais: 2 blocos experimentais, cada participante realizou um
bloco. Os blocos continham frases de ambos contrastes prosódicos, e
respectivas imagens.
Procedimentos: os participantes foram testados com uma frase de
cada par de frases. Cada evento é composto por uma tarefa de
monitorização do olhar, seguida de uma tarefa de apontar. Na tarefa de
monitorização do olhar, comparamos duas fases: baseline vs test.

fronteira alta)

Experiência 2: Desambiguição prosódica por crianças de 4 e 5 anos
Fronteira baixa: O Tito já disse guarda-chuva e pato.
Fronteira Alta:O Tito já disse guarda, chuva e pato.
Distractor: O Tito também comeu sopa e morangos.
Attention getter (1000ms)

“Look!” (3000ms)

“Look!” (3000ms)

Participantes: 20 adultos falantes nativos de Portugês
Europeu (grupo controlo) + 52 crianças (26 - 4 anos; 26 - 5
anos) falantes monolingues de Portugês Europeu, da área da
Grande Lisboa.

Blank screen (500ms)

Pairwised pictures_ baseline (3000ms)

Attention getter (500ms)
Pairwised pictures_ test (sound duration)
“Tito already said umbrella and duck”

Materiais: 4 blocos experimentais.
Procedimentos: semelhantes à Experiência 1

Pointing instruction (3000ms)
“Now, point to the correct picture!”

Resultados apontar_ crianças:
Resultados apontar_ Adultos:
Efeitos significativos para Nível de Fronteira (F(1, Efeitos significativos para Nível de Fronteira
(F(1, 50) 14.051; p <.001)
16) 114.815; p <.001), indicando existência para
diferenças entre fronteiras
Efeitos significativos para interacção Nível de
Efeitos não significativos para Bloco (F(1, 16) . Fronteira*Idade (F(1, 50) 5.695; p <.05), apontado
633; p >.1), o que indica não haver diferenças entre para diferenças na percepção das fronteiras
prosódicas entre os dois grupos etários.
blocos.

Pairwised pictures_ pointing (3000ms)

Os resultados indicam a existência de um desenvolvimento na aquisição. A partir dos 5 anos, os
falantes são sensiveis às pistas prosódicas na resolução de ambiguidades, à semelhança dos adultos.
O mesmo efeito não se verifica aos 4 anos

Experiência 3: Segmentação de palavras por crianças de 1 ano
Fronteira alta (IP interno)
Adoro beber PISip, nunca com água.
Arranjado o PISip, dançámos juntos.
Depois deste PISip, prefiro as bolas.
O Tó molhou o PISip, mas sem o estragar.
Pretendo dar um PISip, se me deres uma flor.
Se nos vestirmos PISip, ficamos quentinhos.

Fronteira baixa (PW)
Agora este PISpw voador já saiu.
Eles trouxeram PISpw quente para casa.
Estes primos do PISpw francês apenas dançam.
Na prova fiz PISpw vegetariano.
Ontem havia PISpw grego para dar.
Todo aquele PISpw seco foi regado.

Participantes: 40 crianças monolingues da área da Grande Lisboa (20 bloco
PW; 20 bloco IP interno, sem pausa)
Materiais: 2 blocos de teste (fronteira PW e fronteira de IP interno); 2 pares
de pseudo—palavras, encaixadas em posição interna de enunciado: QueuFul, Pis-Sau. 12 frases para cada palavra, 6 para tipo de fronteira.
Procedimentos: Versão modificada do Visual Habituation Paradigm (Seidl &
Johnson, 2006; Altvater-Machensen & Mani, 2013). Cada criança realizou um bloco.
Foram familiarizadas com um par de pseudo—palavras e testadas com os
dois (familiar e novo)

 Resultados Fronteira de IP em posição interna de enunciado:
 Efeitos significativos para Tipo de Estímulo (familiar vs novo) (F(1, 18) = 23,6; p < .001).
 Resultados Fronteira de PW em posição interna em posicão interna de IP
 Não foram observados quaisquer efeitos principais ou interacção – Tipo de
Estímulo(familiar vs novo), F(1, 18) = 1,776; Grupo de palavra (grupo 1: ful/pis; grupo 2:
sau/queu) F(1, 18) = 0,000; p > .1; interacção, F(1, 18) = 1,590; p > .1
As crianças portuguesas são capazes de segmentar palavras monossilábicas em posição interna de
enunciado quando a palavra precede uma fronteira de IP, mesmo na ausência de uma pista saliente
como a pausa. Contudo, aos 12 meses, ainda não segmentam quando a fronteira prosódica é baixa - PW

Resultados Preliminares
Experiência 1: Desambiguição prosódica ao nível frásico por adultos
Os resultados demonstram que os adultos falantes de Português Europeu não usam as distinções entre constituintes prosódicos do nivel frásico
para desambiguar as estruturas testadas, indicando a existência de uma preferência para high attachment no português.
Experiência 2: Desambiguição prosódica por crianças de 4 e 5 anos
A partir dos 5 anos, as crianças são sensiveis às propriedades das fronteiras prosódicas, recorrendo à informação prosódica na restrição do acesso
lexical.
 Experiência 3: Segmentação de palavras por crianças de 1 ano
As crianças de 12 meses revelaram uma sensibilidade à estrutura prosódica.
Revelaram serem capazes de segmentar palavras no contínuo de fala quando estas estão imediatamente antes de uma fronteira de IP (Sintagma
Entoacional), mesmo na ausência de uma pausa. O mesmo não acontece quando a fronteira de PW (Palavra Prosódica) está envolvida.
A segmentação de palavras em posição interna da enunciado ocorre primeiro as fronteiras prosódicas altas estão envolvidas.
http://labfon.letras.ulisboa.pt/babylab/
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