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	Estudar	variação	prosódica:	porquê?	

-  Iden9dade:	a	forma	como	falamos	é	parte	da	
nossa	iden9dade	– consciencialização	e	
valorização	da	variação.	

-  Inves9gação	criminal/Peritagem	forense.	

	

-  Curiosidade:	desenvolver	estudos	compara9vos	
entre	dialetos	ou	até	mesmo	entre	línguas.	

-  Ensino:	ensinar	Português	como	L2.	

	

v  Porquê? 



	Estudar	variação	prosódica:	porquê?	

	

-  Prá9ca	clínica:	aplicar	os	conhecimentos	de	
variação	linguís9ca	no	contexto	clínico	–	Terapia	
da	Fala.	

	

-  Desenvolver	aplicações	tecnológicas	que	têm	na	
sua	base	a	voz	e	os	gestos:	

	
	Sistemas	de	GPS	

	

	Síntese	de	fala	(ú9l	para	surdos	que	queiram	
comunicar	verbalmente)	

	

	Reconhecimento	facial	e	de	fala	(conferir	
naturalidade	à	comunicação	máquina-humano)			 2 

 
v  Porquê? 
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	Estudar	variação	prosódica:	o	que	dizemos…	

v Norte,	Centro	e	Sul	de	Portugal	con9nental	e	ilhas	
apresentam	diferenças	na	produção	de	sons.	

	

	

	

	

	

		
	

 
v  Porquê? 

v O que dizemos 
-  sons 

 
 
 

 

leite	
[ej]	

leite	
[6j]	

leite	
[e]	

v Também	a	melodia	é	diferente	em	cada	uma	
das	regiões.	

Adaptado de Cintra (1971), por 
Segura & Saramago (2001).  
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	Estudar	variação	prosódica:	o	que	dizemos…	

v Como	fazemos	perguntas...	

	

	

		
	

 
v  Porquê? 

v O que dizemos 
-  sons 
-  melodia 
 

 

…	em	Lisboa	 …	em	Castelo	Branco	

…	nos	Açores	(Pta.	Delgada)	 …	no	Rio	de	Janeiro	(Brasil)	

Crespo-Sendra et al. (2015) 
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	Estudar	variação	prosódica:	o	que	dizemos…	

v Como	organizamos	o	que	dizemos	em	unidades	de	
sen9do	–	fraseamento...		

	

	

		
	

 
v  Porquê? 

v O que dizemos 
-  sons 
-  melodia 
-  fraseamento 
 

 

…	em	Lisboa	

…	em	Braga	

Frota et al. (2015). P-ToBI 
(http://labfon.letras.ulisboa.pt/
InAPoP/P-ToBI/) 
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	Estudar	variação	prosódica:	o	que	dizemos…	

v Com	que	ritmo/cadência	falamos...		

	

	

		
	

 
v  Porquê? 

v O que dizemos 
-  sons 
-  melodia 
-  fraseamento 
-  ritmo 
 

 

…	em	Lisboa	 …	em	Albufeira	(Faro)	

…	no	Italiano	 …	no	Holandês	

Cruz (2013), Frota & Vigário 
(2001), Ramus et al. (1999) 
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	Estudar	variação	prosódica:	o	que	percebemos…	

v Quando	ouvimos	uma	língua/um	dialeto,	estamos,	
inconscientemente,	a	processar	todas	estas	
propriedades.	

-  Fazemos	isto	desde	bebés.	Mesmo	que	ainda	não	
	falemos,	é	possível	conversar	usando	a	melodia,	o	
	fraseamento	e	o	ritmo.	

	

-  No	dia-a-dia,	sem	nos	apercebermos,	processamos	
esta	informação	linguís9ca	e	sabemos	quando	é	
(des)adequada.	

	

 
v  Porquê? 

v O que dizemos 
-  sons 
-  melodia 
-  fraseamento 
-  ritmo 

v  O que 
percebemos 

 

 

hdps://www.youtube.com/watch?v=x_SPZ1Dg_l0 
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	Estudar	variação	prosódica:	os	gestos	que	
fazemos...	

	

	

		

 
v  Porquê? 

v O que dizemos 
-  sons 
-  melodia 
-  fraseamento 
-  ritmo 

v  O que 
percebemos 

v  Os gestos que 
fazemos 

 

 

?

…	para	fazer	perguntas	em	Lisboa	

Cruz,	Swerts	&	Frota	(2015,	2016) 
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	Estudar	variação	prosódica:	os	gestos	que	
fazemos...	

	

		

 
v  Porquê? 

v O que dizemos 
-  sons 
-  melodia 
-  fraseamento 
-  ritmo 

v  O que 
percebemos 

v  Os gestos que 
fazemos 

 

 

…	e	nos	Açores	(Pta.	Delgada)	

…	Lisboa	Melodia	≠	
Gestos	=	

Cruz,	Swerts	&	Frota	(2015,	2016) 
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	Estudar	variação	prosódica:	os	gestos	que	
interpretamos...	

	

		

 
v  Porquê? 

v O que dizemos 
-  sons 
-  melodia 
-  fraseamento 
-  ritmo 

v  O que 
percebemos 

v  Os gestos que 
fazemos 

 

 

Então,	o	que	percebes?	

Cruz,	Swerts	&	Frota	(2015,	2016,	2017) 

A	que	é	que	prestamos	mais	atenção?	Ao	que	
vemos	ou	ao	que	ouvimos?	






11 

	Estudar	variação	prosódica:	os	gestos	que	
interpretamos...	

	

		

 
v  Porquê? 

v O que dizemos 
-  sons 
-  melodia 
-  fraseamento 
-  ritmo 

v  O que 
percebemos 

v  Os gestos que 
fazemos 

 

 

Quando	queremos	ver	o	que	é	mais	relevante	–	se	
o	que	vemos	ou	o	que	ouvimos	–,	manipulamos	os	
dados,	juntando	o	gesto	da	interroga9va	e	o	som	
da	declara9va	e	damos	a	ver/ouvir	a	um	conjunto	
de	pessoas	(teste	de	perceção).	

Cruz,	Swerts	&	Frota	(2015,	2016,	
2017) 
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	Estudar	variação	prosódica:	os	gestos	na	LGP	

	

v E	na	LGP?	Será	que	o	movimento	das	sobrancelhas	
tem	o	mesmo	papel?	

		

 
v  Porquê? 

v O que dizemos 
-  sons 
-  melodia 
-  fraseamento 
-  ritmo 

v  O que 
percebemos 

v  Os gestos que 
fazemos 

 

 

nome	 teu	 qual?	

Spread	the	Sign	(www.spreadthesign.com/pt/) 
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	Estudar	variação	prosódica:	mapear	a	variação	

v Podemos	representar	as	diferentes	formas	de	falar	
em	mapas	

		

 
v  Porquê? 

v O que dizemos 
-  sons 
-  melodia 
-  fraseamento 
-  ritmo 

v  O que 
percebemos 

v  Os gestos que 
fazemos 

v  Mapear a 
variação 

 

 
Ritmo	 Melodia	-	interroga9vas	

Cruz	et	al.	(in	press)	
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	Estudar	variação	prosódica:	mapear	a	variação	

v E	podemos	acrescentar	informação	de	
acessibilidade	aos	mapas,	para	tornar	o	
mapeamento	da	variação	mais	próximo	da	
realidade.	

		

 
v  Porquê? 

v O que dizemos 
-  sons 
-  melodia 
-  fraseamento 
-  ritmo 

v  O que 
percebemos 

v  Os gestos que 
fazemos 

v  Mapear a 
variação 

 

 
Fraseamento	Oliveira	et	al.	(2015)	
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	Estudar	variação	prosódica	

v Queres	saber	mais?	Visita	o	Atlas	Intera9vo	da	
Prosódia	do	Português	

	

	

		

 
v  Porquê? 

v O que dizemos 
-  sons 
-  melodia 
-  fraseamento 
-  ritmo 

v  O que 
percebemos 

v  Os gestos que 
fazemos 

v  Mapear a 
variação 

v  Um mundo por 
descobrir 

 

 

labfon.letras.ulisboa.pt/InAPoP	

Frota,	coord.	(2012-2015)	



A equipa da variação 

labfon@letras.ulisboa.pt	

Carolina	
Serra	

Aline	
Fonseca	
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