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v A marcação de fronteiras entoacionais tem sido associada
a diferentes aspetos gramaticais:
- Ramificação sintática (Nespor & Vogel 1986/2007);
- Efeitos do foco (Truckenbrodt 1999; Selkirk 2005);
- Peso prosódico em termos de extensão ou tamanho dos
sintagmas prosódicos (Hellmuth 2004 para o Árabe do Cairo; Jun
2003 para o Coreano; Frota 2000 para o SEP; Elordieta et al. 2003,
2005 para o Catalão, SEP e Castelhano; Prieto 2005 para o Catalão;
Sandalo & Truckenbrodt 2002 para o Português do Brasil);

- Distribuição dos acentos tonais (Vigário & Frota 2003, Frota &
Vigário 2007 para NEP e SEP; Hellmuth 2004, 2007 para o Árabe do
Cairo).

Variação prosódica no PE:
SEP e NEP
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Fraseamento prosódico (Vigário & Frota 2003; Frota & Vigário 2007)
SEP

≈ Árabe do Cairo

- (SVO) predomina (98%)
- (S)(VO) desencadeado pela
extensão prosódica em nº
de sílabas: torna-se
relevante (40%) com
sujeitos (S) longos
ramificados; predomina nos
S longos com dupla
ramificação (94%)
- Extensão silábica ou
ramificação do objeto (O):
não relevante

NEP ≈ Castelhano

- (S)(VO) predomina, mesmo nos
casos de não-ramificação (53%).
É influenciado por:
- Extensão silábica: S longos nãoramificados (vs. S curtos nãoramificados) >>> (S)(VO)
- Ramificação: S curtos ramificados
(vs. S longos não-ramificados)
favorecem (S)(VO)
≠ SEP
- Extensão do O: O longos
ramificados (vs. O curtos
ramificados) >>> (S)(VO) ≠ SEP

Variação prosódica no PE:
SEP e NEP
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Distribuição de acentos tonais (Vigário & Frota 2003)
SEP

NEP

- apenas 17-27% das σ
- 74% das σ tónicas
tónicas internas ao IP recebem internas ao IP recebem
acento tonal (PA) –
acento tonal – distribuição
distribuição tonal esparsa.
tonal densa.
v As autoras sugerem uma possível relação entre
fraseamento prosódico e distribuição tonal, dado que a
predominância do padrão (SVO) no SEP parece estar
associada à esparsa distribuição tonal (menos sintagmas
>> menos acentos tonais), contrastando com a densa
distribuição tonal no NEP, onde (S)(VO) é favorecido.
Árabe do Cairo: distribuição tonal densa, preferência por (SVO).
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Presente investigação
Enquadramento

v Relação entre fraseamento prosódico e distribuição tonal?
2 propostas
Relação
Não relação
(Vigário & Frota 2003, Frota &

(Hellmuth 2004, 2007)

Vigário 2007)

- línguas e variedades
selecionariam ≠ domínios
de fraseamento para
determinar a distribuição
de acentos tonais.
ex. acentuar todos os IP
no SEP e acentuar todos
os PhP no NEP.

- fraseamento e domínio
para distribuição de
acentos tonais são
dimensões ortogonais
(Árabe do Cairo: 1 PA por
PW como no NEP, mas
sintagmas mais longos
como no SEP).
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Presente investigação
Principais objetivos
v Principais objetivos:
- explorar a relação entre fraseamento prosódico e
distribuição tonal em 2 outras variedades do PE;
- observar se a sugerida dependência entre fraseamento
prosódico e distribuição tonal para o SEP e o NEP se
espraia (ou não) entre variedades do PE;
- contribuir para a caracterização das dimensões da
variação relevantes no sistema entoacional da língua e
entre línguas.

Presente investigação
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NEP

Materiais

v Materiais:
SEP
- 2 variedades centro-meridionais (Alentejo –
Ale – e Algarve – Alg), incluídas no InAPoP Interactive Atlas of the Prosody of Portuguese
(http://www.fl.ul.pt/LaboratorioFonetica/InAPoP/demo/index);

Ale
Alg

- 2 falantes do sexo feminino por variedade, 20-40 anos
- 76 frases SVO (Romance Languages Database – RLD: D’Imperio
et al. 2005; Elordieta et al. 2005), lidas 2x por cada falante
(total=304 frases/variedade), contendo constituintes com
extensão (curtos=3/5 sílabas; longos=5/10/15 sílabas) e
complexidade sintática (presença/ausência de
ramificação nos sujeitos e objetos) variáveis.

Condições de análise

- Sintagmas curtos não-ramificados (3 sílabas)
A loura mirava morenos.
SN
SN
- Sintagmas longos não-ramificados (5 sílabas)
A boliviana falava do namorado.
SN

- Sintagmas curtos ramificados (5 sílabas)
A nora loura falava do namorado.
SN+SAdj

- Sintagmas longos ramificados (10 sílabas)
O boliviano mulherengo memorizava uma melodia.
SN+SAdj
- Sintagmas curtos com dupla ramificação (9/10 sílabas)
A nora morena da velha maravilhava meninos.
SN+SAdj+SP
- Sintagmas longos com dupla ramificação (15 sílabas)
O namorado megalómano da brasileira mirava morenas.
SN+SAdj+SP
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Resultados

Padrões de fraseamento prosódico
v Fraseamento prosódico dominante
Ale

≈ NEP

Alg

≈ SEP

Figura 1 – (S)(VO) em frases com S nãoramificados. ‘A loura mirava morenos’.

Figura 2 – (SVO) em frases com S nãoramificados. ‘A loura mirava morenos’.

(S)(VO) prevalece (66%), até
com S não-ramificados (51%)

(SVO) domina (65%). Padrão em
casos de S não-ramificados (85%)
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Resultados

Padrões de fraseamento prosódico por condição
v Ramificação: no Ale, como no Alg, S curtos ramificados
são mais frequentemente agrupados num único IP (S)
(VO) do que S longos não-ramificados. No entanto, a
ramificação parece ter um papel mais relevante no Alg do
que no Ale.
Ale
Alg
S longos não-ramificados

63%

25%

S curtos ramificados

94%

72%

NEP

SEP

S longos não-ramificados

56%

4%

S curtos ramificados

69%

4%

Tabela 1 – Papel da ramificação no
padrão de fraseamento (S)(VO) –
variedades centro-meridionais.

Tabela 2 – Papel da ramificação no
padrão de fraseamento (S)(VO) –
NEP e SEP. Dados de Frota & Vigário
2007).

v No Ale e no Alg, como no NEP, embora num grau
≠ SEP
variável, a ramificação é um fator relevante.
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Resultados

Padrões de fraseamento prosódico por condição

Ale

Alg

Figura 4 – (S)(VO) em frases com S curtos
Figura 3 – (S)(VO) em frases com S longos
não-ramificados. ‘A Boliviana mimava velhinhas’. ramificados. ‘A mulher loura maravilhava
velhinhas lindas’.

14

Resultados

Padrões de fraseamento prosódico por condição
v Extensão em nº de sílabas:
- Ale: extensão (juntamente com ramificação) é um fator
relevante.
- Alg: ramificação é o fator relevante (a extensão só se
torna relevante em casos de S ramificados).
Ale
Alg
No SEP, apenas as frases
com S longos ramificados
S curtos não-ramificados 38%
6%
são agrupados num só IP
S longos não-ramificados 63% 25%
- (S)(VO).
S curtos ramificados

94%

72%

S longos ramificados

95%

89%

≈ NEP

≠ SEP

Tabela 3 – Papel da extensão no
padrão de fraseamento (S)(VO) –
variedades centro-meridionais.
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Resultados

Distribuição tonal: relação com os padrões de
fraseamento?
v Como no NEP, e diferentemente do SEP, o Ale e o Alg
apresentam uma distribuição tonal densa: 100% de PA/
PW no Ale; 87% de PA/PW no Alg (ver InAPoP online).
v Se no Ale fraseamento e densidade tonal parecem estar
relacionados (como sugerido por Vigário & Frota 2003 para o NEP
e o SEP), no Alg salienta-se uma densa distribuição tonal,
mas a preferência por (SVO).
≈ Árabe do Cairo

(S)(VO)

100%

(SVO)

87%

Tabela 4 – Fraseamento prosódico e
densidade tonal nas variedades do PE.
Dados do NEP e do SEP extraídos de Vigário &
Frota (2003) e Frota & Vigário (2007). Dados
da densidade tonal do Ale e do Alg extraídos do
InAPoP e de Cruz (em curso).

Ale

Alg
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Figura 5 – Distribuição tonal densa
Figura 6 – Distribuição tonal densa, mas
associada ao fraseamento (S)(VO). ‘A Boliviana fraseamento (SVO). ‘A Boliviana manuseava liras
levava liras na mala.’
na mala.’

SEP

Figura 7 – Distribuição tonal
esparsa associada ao fraseamento
(SVO). ‘A Boliviana levava liras na
mala.’
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Sumário e discussão
v Fraseamento prosódico (por condição):
Condição
NEP
Ramificação
Extensão (S)(VO) (SVO)
S curto 50% 50%
Não-ramificado
S longo 56% 44%
S curto 69% 31%
Ramificado
S longo 63% 37%
S curto 83% 17%
2x Ramificado
S longo 71% 29%

SEP
(S)(VO) (SVO)
0% 100%
4%
96%
4%
96%
40% 60%
67% 33%
94%
6%

Ale
(S)(VO) (SVO)
38% 63%
63% 38%
94%
6%
95%
5%
88% 13%
79% 21%

Alg
(S)(VO) (SVO)
6%
94%
25% 75%
72% 28%
89% 11%
79% 21%
71% 29%

Tabela 5 – Fraseamento prosódico por condição (ramificação e extensão), nas
variedades do PE. Dados do NEP e do SEP extraídos de Vigário & Frota (2003) e Frota & Vigário
(2007).

- (S)(VO) predomina no NEP e Ale, enquanto no SEP e no
Alg (SVO) é preferido.
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Sumário e discussão
v Distribuição tonal relacionada com fraseamento?
- Ale e Alg apresentam uma densa distribuição tonal
(quase 1 PA/PW), como no NEP (contra 17-27% PA/PW
no SEP).
SEP
NEP
Ale
Alg

Esparsa distr. tonal

(SVO)

Densa distr. tonal

(S)(VO)

Densa distr. tonal

(SVO) ≈ Árabe C.

(Hellmuth 2007)
v Estes resultados mostram que:
- Fraseamento e densidade tonal são fatores importantes
para a caracterização de um sistema entoacional;
- As 2 dimensões podem variar independentemente entre
línguas e também entre variedades de uma língua.
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