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-  Entoação como pista para a 

discriminação?  

v Sumário e discussão 
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v Distinção rítmica das línguas: resulta de propriedades 
fonéticas e fonológicas – estrutura silábica, redução 
vocálica, correlatos do acento (e.g., Dasher & Bolinger 1982, 
Dauer 1983). 

v Debate acerca da organização rítmica das línguas: 
-  consensual para algumas línguas: Inglês e Holandês – 

ritmo acentual; Castelhano e Italiano – ritmo silábico; 
Japonês e Tamil – ritmo moraico; 

-  controversa para outras: Catalão, Português do Brasil e 
Polaco – línguas mistas ou intermédias (Nespor 1990); 

-  ≠ medidas de ritmo nem sempre distinguem línguas 
tradicionalmente descritas como pertencendo a classes 
rítmicas ≠s (Arvaniti 2012, Grabe & Low 2002).    

 
 

 

Organização rítmica das línguas: 
classes ou contínuo?  
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Correlatos do ritmo: ≠ propostas, 
≠ medidas  

 

  
 

 

v Medidas acústicas propostas: 

-  proporção dos intervalos vocálicos (%V), variabilidade 
dos intervalos vocálicos (ΔV) e consonânticos (ΔC) 
(Ramus et al. 1999) -> melhor predizem a discriminação 
entre línguas (Nespor et al. 2011) 

-  variabilidade duracional de intervalos vocálicos e 
consonânticos sucessivos (PVI) (Grabe & Low 2002) -> 
conclusões que contrariam evidências da percepção 
(Japonês como tendo um ritmo silábico)  

-  normalização da interacção entre as variabilidades 
duracionais e a velocidade discursiva (Varco V, Varco C - 
Dellwo & Wagner 2003; Δ%V, Δ%C – Frota & Vigário 2001). 
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Propriedades rítmicas do 
Português (PE vs. PB) 
 Produção (Frota & Vigário 2001): 

-  corpus Ramus et al. (1999) adaptado para o Português 

-  medidas acústicas: %V, ΔC e medidas normalizadas de 
variabilidade dos intervalos (Δ%V e Δ%C) 

v Resultados: 
-  %V e Δ%C permitem distinguir PE (SEP) de PB  
-  em conformidade com as propriedades fonológicas que 

distinguem as duas variedades (redução e epêntese 
vocálicas, respetivamente) 

-  comparação com 8 línguas (Ramus et al. 1999):  
 SEP: ritmo acentual (ΔC) e ritmo silábico (%V) 
 PB: ritmo silábico (ΔC) e ritmo moraico (%V)  

 
 

 

Ritmo do Português: 
natureza mista 
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Propriedades rítmicas do 
Português (PE vs. PB) 
 Percepção (Frota, Vigário & Martins 2002a, b): 
 Experiência 1 

-  participantes discriminam PE do PB a partir de frases 
acusticamente modificadas 

-  capacidade de discriminação só quando F0 é preservado 
(a distância perceptiva entre as 2 variedades do Port. 
aumenta – d’ scores)   

 Experiência 2 
-  PE e PB são discriminados do Holandês (relevância 

perceptiva de %V)  
-  em contraste com o Holandês, PE e PB não são 

discriminados entre si: distância PE-Holandês > PE-PB 
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Ritmo nas variedades 
centro-meridionais  
Produção 

v Objectivos: 
-  explorar as propriedades rítmicas das 

variedades centro-meridionais Ale e Alg (Cintra 
1971). 

  
 
   
 
 
 

SEP 

Ale 

Alg 

-  observar se as medidas usadas em Frota & Vigário 
(2001) também são relevantes para distinguir entre 
variedades do PE 

-  verificar se o uso de diferentes corpora entre variedades 
conduz a resultados distintos dos obtidos por meio de 
corpora idênticos 

-  comparar os resultados obtidos por meio de medidas 
acústicas distintas (Varcos) - Arvaniti (2009, 2012a), Arvaniti & 
Ross (2010)  

  
 
   
 
 
 



8 
Ritmo nas variedades 
centro-meridionais  
Produção 
  Experiência 1 – análise global 

-  54 frases (Frota & Vigário 2001) lidas 2x/falante, 20-45 anos 
-  análise preliminar de 1 falante por variedade (108x2) 
-  ≠ nº de sílabas: 15 a 21 sílabas (8 frases por condição) 
-  %V, ΔC, Δ%C calculados para o Ale e o Alg e 

comparados com os resultados globais de Frota & Vigário 
(2001) >>> 3 corpora diferentes 

  
 
   
 
 
 

-  segmentação dos 
intervalos vocálicos e 
consonânticos de acordo 
com os critérios de Frota 
& Vigário (2001) e Turk 
et al. (2006)   
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Resultados  
Produção – Análise global (Exp 1) 

v Entre variedades do Português: 
-  Ale e Alg: Δ%C > SEP; %V < SEP 

    Δ%C > PB; %V < PB 
v Entre variedades centro-meridionais: 
-  Alg: Δ%C > Ale; %V < Ale 

Tendência para o ritmo acentual da região de Lisboa (SEP) 
em direcção ao Sul (Ale >> Alg). 

 
 
 
 
 

  

Tabela 1 – Valores médios de 
3 medidas acústicas para as 
variedades do Português. 
Dados globais do SEP e do PB 
extraídos de Frota & Vigário 
2001.  

 Ale: ritmo acentual na dimensão de 
Δ%C; ritmo silábico na dimensão de 
%V >> ritmo misto 
 Alg: ritmo acentual na dimensão de 
Δ%C e de %V >> ritmo acentual 
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Ritmo nas variedades 
centro-meridionais  
Produção 
  Experiência 2 – análise selectiva 

-  selecção do corpus de Ramus et al. (1999), adapt. por 
Frota & Vigário (2001) 

-  5 frases foram seleccionadas, com 15 a 19 sílabas, lidas 
2x/falante 

-  3 falantes por variedade, 20-45 anos 
-  total de 60 frases analisadas e comparadas com os 

resultados parciais de Frota & Vigário (2001) 
-  comparação entre resultados obtidos com ≠ medidas 

acústicas: %V, ΔC, Δ%C e Varcos 
-  extracção automática dos dados (Correlatore 2.1 – Mairano 

2009) , à excepção de Δ%C (cálculo manual), e 
verificação manual sistemática   
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Resultados  
Produção – Análise selectiva (Exp 2) 

v Global versus Selectiva? 
-  Ale e Alg: ΔC, Δ%C > SEP (= Exp 1) 
-  Alg: %V < SEP (= Exp 1) 
-  Ale: %V > SEP (≠ Exp 1) 
-  não há um efeito decorrente da  

 extensão da amostra (1->3 falantes) 
Resultados MANOVA: 
Ale [%V: F(2,12)=1.12, p=.358; ΔC: F(2,12)=0.78, 
p=.478; Δ%C: F(2,12)=0.29, p=.750]  
Alg [%V: F(2,12)=3.13, p=.081; ΔC: F(2,12)=0.33, p=.727; Δ%C:  F(2,12)=1.17, 
p=.343]  
  
 
 
 
 
 
 

  

Tabela 2 – Valores médios de 
4 medidas acústicas para as 
variedades do Português. 
Dados globais do SEP e do PB 
extraídos de Frota & Vigário 
2001.  

v Propriedades rítmicas mantêm-se: 
 Ale: ritmo misto = SEP 
 Alg: ritmo acentual 
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Resultados  
Produção – Análise selectiva (Exp 2) 

v Organização das variedades em classes rítmicas + clara: 

 
 
 

 

 
v Não há diferenças significativas entre os resultados obtidos 

com diferentes corpora. Resultados MANOVA:  
Ale [%V: F(1,2)=0.33, p=.626; ΔC: F(1,2)=1.73, p=.319; Δ%C: F(1,2)=4.44,  
p=.170]. Alg [%V: F(1,2)=0.52, p=.840; ΔC: F(1,2)=10.87, p=.081; Δ%C: 
F(1,2)=5.62, p=.141].  
 
  
 
 
 
 
 
 

  

Exp 1 Exp 2 
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Resultados  
Produção – Análise selectiva (Exp 2) 

v Diferentes medidas: resultados diferentes?  
 De acordo com o cálculo dos Varcos, o SEP apresenta 
 uma variabilidade da duração dos intervalos vocálicos e 
 consonânticos superior à do Ale e do Alg: 

-  Ale/Alg: Varco V < SEP 
-  Ale/Alg: Varco C < SEP 
 
-  Ale: %V, Δ%V > SEP 
-  Alg: %V, Δ%V < SEP   
-  Ale/Alg: ΔC > SEP   
 
  
 
 
 
 
 
 

  

Tabela 3 – Média de cada 
medida acústica para as 
variedades do PE.  

Não há diferença entre variedades (?). 
[%V: F(2,12)=2.26, p=.147; Δ%V: F(2,12)=0.42, p=.671; Δ%C: F(2,12)=0.70, p=.516; 
Varco V: F(2,12)=2.24, p=.149; Varco C: F(2,12)=0.65, p=.938]   
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Resultados  
Produção – Análise selectiva (Exp 2) 

v Integração de Ale e Alg nas classes rítmicas (diferenças 
SEP-Ale-Alg não significativas >> mesma classe rítmica)? 

 
v Comparação com 8 línguas (Ramus et al. 1999): 
-  se Ale e Alg forem categorizados como tendo ritmo 

silábico na dimensão de %V >> não há diferenças 
significativas entre as línguas de ritmo silábico e as 
línguas de ritmo acentual 

 Resultados ANOVA: 
 %V: F(2,9)=23.16, p=.000 
 Teste Post-Hoc Scheffé:  
 [%V: p=.237 for syllable-timed vs. stress-timed, contra p=.001 for 
 syllable-timed vs. mora-timed, and p=.000 for stress-timed vs. mora-
 timed]  
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Resultados  
Produção – Análise selectiva (Exp 2) 

-  se, com base na análise acústica, Alg (apenas) for 
categorizado como tendo ritmo acentual na dimensão de 
%V >> há diferenças significativas entre as línguas de 
ritmo silábico e as línguas de ritmo acentual 

 
       

  
  

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

  

 Ale: ritmo misto (%V: silábico, 
Δ%C: acentual) 
 Alg: ritmo acentual (%V e Δ%C) 

   
 
 
 

Resultados ANOVA: 
%V: F(2,9)=75.65, p=.000] 

 Teste Post-Hoc Scheffé: 
 [%V: p=.002 for 
syllable-timed vs. stress-
timed, p=.000 for 
syllable-timed vs. mora-
timed, and p=.000 for 
stress-timed vs. mora-
timed]   
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Ritmo nas variedades 
centro-meridionais  
Percepção 

v Ausência de diferenças significativas entre as variedades 
sugere que a as variedades não serão discriminadas. 

v Objectivos dos testes perceptivos: 
-  perceber se participantes do SEP conseguem distinguir a 

sua variedade do Ale e do Alg 
-  observar se a distância perceptiva SEP-Ale é semelhante 

ou diferente da distância perceptiva SEP-Alg 
-  verificar se F0 é uma pista para a discriminação entre 

variedades do PE (como é para a distinção PE-PB – Frota, 
Vigário & Martins 2002a, b) 

v Foram aplicadas 4 tarefas perceptivas AX (SuperLab 4.5): 
SEP-Ale +F0, SEP-Ale -F0, SEP-Alg +F0, SEP-Alg -F0. 
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Ritmo nas variedades 
centro-meridionais  
Percepção - Metodologia 

-  40 sujeitos, falantes de SEP, com idade média de 27 
 anos: 20 +F0, 20 -F0 

-  do corpus de 5 frases analisadas, foram seleccionadas 2 
por falante (2x2), representativas de cada variedade, 
com 15 e 17 sílabas 

-  2 versões de cada frase:  
 +F0 (filtradas a uma frequência de 400Hz)  
 -F0 (F0 é aplanado, tendo como ref. F0 médio/frase) 

-  24 trials = (8x3random) + 48 trials ≠ (16x3), por tarefa 
-  apresentação balanceada das 2 tarefas por grupo 
-  informação de que iam ouvir pares de línguas exóticas ≠, 

em cada tarefa.  

 

 
  
 
   
 
 
 

SEP Alg 
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Ritmo nas variedades 
centro-meridionais  
Percepção – Medidas e Resultados 

v Medidas: percentagem de respostas ‘diferente’ para 
pares DIFERENTES (sucesso na discriminação); tempo 
de reacção e a distância perceptiva (d’ ).  

v Resultados: 
-  participantes discriminam o SEP do Ale e do Alg, com 

percentagens semelhantes em ambas as condições: +F0 
e –F0. 

  
 

 

 
  
 
   
 
 
 

Tabela 4 – SEP-Ale e SEP-Alg: percentagem 
média de discriminação (%), tempo de reacção 
médio (TR, em ms) e distância perceptiva (d’).  

-  TR médios semelhantes 
-  distância perceptiva SEP-

Ale é > (d’ superior) do 
que a distância 
perceptiva SEP-Alg (d’ 
inferior)   
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Ritmo nas variedades 
centro-meridionais  
Percepção – Resultados 

v % discriminação SEP-Ale não difere significativamente da 
% discriminação SEP-Alg 

2 t-test amostras dependentes (+F0: %SEP-Ale, %SEP-Alg; -F0: %SEP-
Ale, %SEP-Alg) [+F0: t(19)=1.32, p=.203; -F0: t(19)=1.42, p=.173]   

v % discriminação quando F0 é preservado não difere 
significativamente da % discriminação quando F0 é 
aplanado 

  
 
 
  
 

 

 
  
 
   
 
 
 

 2 t-test, amostras independentes (+F0 
SEP-Ale vs. –F0 SEP-Ale; +F0 SEP-Alg vs. 
–F0 SEP-Alg) [+F0 SEP-Ale vs. -F0 SEP-
Ale: t(38)=-.37, p=.714; +F0 SEP-Alg vs. –
F0 SEP-Alg: t(38)=-.04, p=.968]   
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Ritmo nas variedades 
centro-meridionais  
Percepção – Resultados 

v TR médios não diferem entre SEP-Ale e SEP-Alg, dentro 
de cada condição (+F0, -F0) 2 Wilcoxon, amostras 
dependentes: +F0 TR SEP-Ale vs. +F0 TR SEP-Alg; -F0 TR SEP-Ale 
vs. –F0 TR SEP-Alg) [+F0: Z=-.52, p=.601; -F0: Z=-.64, p=.526]. 

v TR médios quando F0 é preservado não difere 
significativamente de TR médios quando F0 é aplanado   

 
 
  
 

 

 
  
 
   
 
 
 

 1 Mann-Whitney U test, amostras 
independentes (+F0 SEP-Ale vs. –F0 
SEP-Ale) [+F0 Ale versus –F0 Ale: Z=-.
87, p=.387] 
 1 t-test, amostras independentes (+F0 
SEP-Alg vs. –F0 SEP-Alg) [+F0 SEP-
Alg vs. –F0 SEP-Alg: t(38)=-.07, p=.
948]     
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Sumário e discussão 

v Produção: 
-  propriedades rítmicas: ritmo misto no Ale (silábico na 

dimensão de %V e acentual na dimensão de ΔC) = SEP, 
ritmo acentual no Alg (nas dimensões de %V e ΔC) 

-  comparação de corpora distintos: não tem efeito nos 
resultados da análise acústica, mas a organização em 
classes rítmicas torna-se mais clara 

-  medidas de análise acústica: Varcos não permitem obter 
resultados semelhantes aos de %V, ΔC, Δ%V (≈ Arvaniti 
2009, 2012a; Arvaniti & Ross 2010) 

-  ausência de diferenças duracionais significativas entre 
variedades >> não discriminação entre variedades (?) 

-  integração de Ale e Alg nas classes rítmicas: Ale -> ritmo 
misto; Alg -> ritmo acentual 
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Sumário e discussão 

v Percepção: 
-  participantes discriminam o SEP do Ale e do Alg 
-  não há diferenças significativas entre as percentagens de 

discriminação e TR médios num e noutro casos  
 
-  pista no sinal acústico que conduz os participantes à 

discriminação entre variedades: F0?  
-  % discriminação e TR médios quando F0 é preservado 

não diferem significativamente da % discriminação e TR 
médios quando F0 é aplanado 

-  duração e F0 não são pistas usadas para a discriminação 
entre variedades: que outra pista no sinal poderá estar a 
ser captada e interpretada pelos participantes? Vel. disc?  
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