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Perceção do acento

- A capacidade para discriminar o acento de palavra numa

língua depende de um conjunto variado de fatores (Cooper
et al. 2002, Ortega-Llebaria & Prieto 2010, Ortega-Llebaria et al. 2010,
Peperkamp et al. 2010), nomeadamente:

- tipologia do acento – variável/fixo
- pistas segmentais - ausência/presença de redução
vocálica
- pistas suprassegmentais – F0 (acento tonal),
intensidade e duração silábica
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Perceção do acento

- os falantes de línguas com acento variável (ex.: Inglês,
Espanhol, Catalão) distinguem mais facilmente nãopalavras que apenas diferem na posição do acento, do
que falantes de línguas com acento fixo (ex.: Francês) -

Dupoux et al. 1997, Cooper et al. 2002, Peperkamp et al. 2010

- os correlatos do acento variam de língua para língua,
com diferentes combinações de pistas suprassegmentais
(duração, F0 e intensidade) e/ou pistas segmentais
(qualidade das vogais)

* Português Europeu (PE) = Inglês: redução
vocálica (Fry 1958) ≠ Espanhol: duração > F0 >
intensidade (Navarro-Tomás 1964, Ortega-Llebaria et al. 2010)
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Acento de palavra e acento tonal
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- a co-variação entre acento de palavra e acento tonal também
difere nas línguas (Hellmuth 2007) - PE: esparsa ≠ Espanhol,
Catalão: densa (Hualde 2002, Vigário & Frota 2003, Ortega-Llebaria et
al. 2010)

- o acento tonal pode ser uma pista para o acento de palavra,
mas este pode ser percebido na ausência de acento tonal,
uma vez que os falantes se podem ancorar na duração e/ou a

intensidade (ex.: Espanhol, Catalão – Ortega-Llebaria et al. 2010;
Inglês – Fry, 1958), ou na redução vocálica (ex.: Inglês - Campbell
& Beckman 1997) para discriminar o acento de palavra

Perceção do acento com base em informação prosódica
é um mecanismo geral das línguas (← Ortega-Llebaria et
al. 2010)?

O acento de palavra em PE
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- variável, lexicalmente contrastivo – ex.: bambo [ˈbɐ̃bu] / bambu
[bɐ̃ˈbu]; últimas 3 sílabas

- co-variação entre acento de palavra e acento tonal é esparsa
(17% - Vigário & Frota 2003)
- redução vocálica sistemática em contexto átono

- estudos anteriores sobre a perceção do acento em PE mostram
que:

* a duração é o correlato acústico que melhor sinaliza o acento
de palavra (Delgado-Martins 1977, 1982; Mateus & Andrade
2000)

* a redução vocálica é uma pista segmental importante na
deteção do acento de palavra (Castelo 2005)

Objetivo e hipóteses
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- investigar a perceção do acento de palavra em PE, dado que
a língua permite examinar o peso de diferentes fatores para
a perceção.

(i) o PE é uma língua de acento livre (= Espanhol, Inglês ≠
Francês) – esperam-se taxas de erro semelhantes às encontradas
em línguas de acento livre - Dupoux et al. 1997

(ii) o PE é semelhante ao Inglês (≠ Espanhol) no uso dos
correlatos do acento - na ausência de pistas segmentais (redução
vocálica), os participantes portugueses podem usar informação
suprassegmental para a perceção do acento (duração, F0)

(iii) o PE ≠ Espanhol, Catalão na co-variação entre acento de
palavra e acento tonal – se poucas ω em PE recebem acento
tonal, o contexto pós-foco terá um efeito fraco na capacidade de
discriminar o acento de palavra

Método e análise (cont.)
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- Estímulos analisados acusticamente: F0máx, F0mín, F0máx-F0mín,
intensidade e duração de todas as sílabas

- Regressão logística utilizada para testar o(s) parâmetro(s) que
melhor prediz o estatuto tónico de uma sílaba:

* NP – em 77,3% dos dados, a sílaba tónica é predita por
F0máx-F0mín

* PF – em 69% dos dados, a sílaba tónica é predita pela
duração.

- Condição controlo sujeita a ABX (15): contraste segmental (C,
NRV, RV) com o mesmo padrão de acento - ex.: [ˈdɛsu]/[ˈdɛtu];
[ˈdoku]/[ˈdɔku]; [ˈseɾu]/[ˈsiɾu]

- Ausência de redução vocálica – ex.: [ˈmipu]/[miˈpu] (ou [ˈdɐmitu]/
[dɐˈmitu], mas não [ˈdimɐtu]/[diˈmatu])

Método e análise (cont.)
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- 2 blocos (dissílabos + trissílabos) contrabalançados entre
sujeitos + 1 bloco como condição controlo = 3 blocos iniciados
por estímulos de treino

- 16 sujeitos participaram na Exp. 1 e 16 sujeitos participaram na
Exp. 2

- respostas e tempos de reação (TR) registados em SuperLab
Pro

- ANOVAs para duas variáveis dependentes: taxa de erro (ERR)
e TR

Resultados gerais

21%*

ERR

546ms

403ms*

TR

13%*

5%*

ERR

545ms

321ms*

TR

CONTRASTE SEG

NP
36%*

ACENTO

PF

* p<.05
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NP: A taxa de erro (ERR) na condição de contraste de acento é mais
alta do que na condição de controlo; os TR são mais lentos na
condição de contraste de acento do que na condição de controlo

PF: ERR (mas não TR) é mais alta na condição de contraste de
acento do que na condição de controlo

TR

ERR

Resultados - NP vs PF (ERR e
TR)
**

*
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- O comportamento dos
falantes (ERR e TR) em
relação à discriminação
do acento foi diferente
do observado no
controlo, entre NP e PF.
- embora o acento em
PF seja mais difícil de
discriminar, a ausência
de acento tonal
deteriora globalmente a
discriminação.

*p<.05; **p<.001

**

***

***

***

Resultados – ERR
*

***

*p<.05; **p<.01; ***p<.001
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NP
– diferenças
significativas entre
dissílabos
e
trissílabos, dissílabos
e controlos e
trissílabos e controlos
–
dissílabos >
trissílabos
>
controlos;

PF - diferenças significativas entre dissílabos e trissílabos, dissílabos
e controlos e trissílabos e controlos – trissílabos > dissílabos >
controlos;

Maior taxa de erro em relação à discriminação do acento do que em
relação ao contraste segmental, em NP e PF. O tamanho de palavra
parece interagir com a discriminação do acento de palavra.

*

*

Resultados – TR

*p<.05

NP – diferenças significativas entre dissílabos e trissílabos, e
dissílabos e controlos – dissílabos > trissílabos, controlos.
PF – dissílabos = trissílabos = controlos
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Em contexto PF, o tamanho de palavra parece ser irrelevante para
a discriminação, que é genericamente difícil (r/ acento e contrastes
segmentais).

Discussão
Recuperando as hipóteses...
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(i) o PE é uma língua de acento livre (= Espanhol, Inglês ≠
Francês) – esperam-se taxas de erro semelhantes às
encontradas em línguas de acento livre - Dupoux et al. 1997)

* a taxa de erro na perceção de contraste de acento em PE é
semelhante à taxa de erro do Francês (21% - Dupoux et al. 1997)

* a taxa de erro na perceção de contrastes segmentais é
semelhante à taxa de erro na perceção de contraste de acento
em Espanhol (4%) (Dupoux et al. 1997)

Os falantes de PE mostram um efeito de 'stress deafness'
semelhante ao que foi reportado para línguas de acento fixo

Discussão (cont.)

Recuperando as hipóteses...
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(ii) o PE é semelhante ao Inglês, Catalão (≠ Espanhol), nos
correlatos do acento - na ausência de pistas segmentais (redução
vocálica), os participantes portugueses podem usar informação
suprassegmental para a perceção do acento (duração e F0)

* Ao contrário dos falantes ex. Catalão, língua com redução vocálica
e cujos falantes se ancoram, na ausência de acento tonal,
sobretudo na duração para detetar o acento, os falantes de PE
não usam esta pista (apesar de ela estar disponível). Parecem
discriminar o acento de palavra com base em informação
segmental (≈ Castelo, 2005)

* Os resultados obtidos sugerem que, mesmo em posição nuclear
(←F0), a discriminação do acento de palavra é difícil, quando
comparada com a discriminação de contrastes segmentais

Discussão (cont.)
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- A redução vocálica parece ser a pista mais robusta para a
discriminação do acento de palavra

Os resultados obtidos apontam para uma despromoção,
específica no PE, das pistas suprassegmentais na
discriminação do acento de palavra (contra Ortega-Llebaria
et al. 2010, Ortega-Llebaria & Prieto 2010).
Perceção do acento de base prosódica pode não ser um
mecanismo geral das línguas.

Discussão (cont.)

(iii) o PE ≠ Espanhol na co-variação entre acento de palavra e
acento tonal – dada a esparsa distribuição do acento tonal,
espera-se que, em PE, o contexto pós-foco tenha um fraco
efeito na capacidade de discriminar o acento de palavra

* os dados obtidos mostram, no geral, que a compressão tonal
pós-foco dificulta globalmente a discriminação (inclusive na
condição de controlo) e, em particular, revelam um efeito
dificultador da ausência do acento tonal na discriminação do
acento

* em contexto pós-foco, os participantes não se ancoraram na
duração para discriminar o acento
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Conclusões

- a perceção do acento em PE parece escassamente induzida por
informação suprassegmental (F0 ou duração)

- em contexto nuclear, e na ausência de pistas segmentais como
a redução vocálica, os falantes de PE revelam um efeito de
stress deafness semelhante ao observado nas línguas de
acento fixo

- em contexto pós-foco, a discriminação deteriora-se, inclusive na
condição de controlo, sugerindo que a ausência de acento
tonal não tem um efeito particular na discriminação do acento
de palavra
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Conclusões (cont.)
- Investigação futura:

* aprofundar implicações teóricas dos resultados obtidos para
propostas sobre a perceção do acento com base em
informação prosódica (≈Ortega-Llebaria et al. 2010)

* confirmar o papel da redução vocálica na perceção do acento
de palavra, num follow-up do estudo conduzido

* investigar o papel do tamanho de palavra na discriminação do
acento

* investigar a importância de pistas segmentais vs.
suprassegmentais na perceção do acento numa tarefa menos
exigente do ponto de vista da memória de trabalho
(Peperkamp et al. 2010)

* investigar implicações para o estudo da aquisição de padrões
de acento, à luz de dados já recolhidos, sugerindo
semelhanças entre o Português e o Francês
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