
Faculdade de Letras 
da Universidade de Lisboa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prosódia 
Seminário de pós-graduação em Linguística 

 
 
 

Relatório 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Sónia Frota 
Junho, 2010 



                                                                                                             



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Relatório elaborado para a admissão 
a provas de agregação, nos  termos 
do disposto na al ínea b )  do ar t igo 
5. º ,  e da alínea b) do nº 2 do artigo 8.º, 
do Decreto-Lei n.º 239/2007, publicado 
no Diário da República, 1.ª série, N.º 
116, de 19 de Junho de 2007. 



                                                                                                             



Índice 
 
 
1.    Introdução 
1.1. O objecto do Relatório 
1.2. A estrutura do Relatório 

7
7
9

2. O ensino da Prosódia no Departamento de Linguística  
Geral e Românica 

10

3. O seminário de Fonética: Prosódia 
3.1. A pós-graduação em Linguística 
3.2. Integração do seminário de Prosódia na pós-graduação 
3.3. Objectivos do seminário 

15
15
18
19

4. O programa do seminário de Prosódia 
4.1. Programa 
4.2. Bibliografia geral 
4.3. Considerações sobre o programa e bibliografia 
4.4. Planificação das matérias 

20
21
22
26
27

5. Os métodos de ensino 
5.1. Metodologias e recursos 
5.2. Avaliação 

28
28
30

6. Os conteúdos e seu desenvolvimento 
6.1. Noções fundamentais de prosódia 
6.2. Constituintes prosódicos 
6.3. Ritmo 
6.4. Melodia 
6.5. Prosódia e significado 
6.6. Prosódia e aquisição da língua 

31
31
35
43
51
64
72

7. Anexo: Bibliografia alargada 
 

83

 
 



                                                                                                             

 
 
 
 



Prosódia                                                                                                                         7 

 
4. O PROGRAMA DO SEMINÁRIO DE PROSÓDIA 
 
 
Nesta secção, são apresentados o programa, a bibliografia geral e a planificação 
das matérias por horas lectivas. O programa proposto está pensado para 45 
horas lectivas de tipo teórico-prático/seminário, de acordo com o Relatório de 
Adequação de Mestrado, de 2006, e as Normas Regulamentares do 
Doutoramento em Linguística, de 2007. Sempre que possível, pretende-se que 
entre 3 a 5 horas lectivas sejam preenchidas com conferências proferidas por 
especialistas na área. 
 
 
4.1. PROGRAMA 
 

SEMINÁRIO DE FONÉTICA: PROSÓDIA 
Programa 

 
 
1. NOÇÕES FUNDAMENTAIS DE PROSÓDIA  
1.1. Organização das sequências linguísticas em constituintes prosódicos: a 

estrutura prosódica 
1.2. Organização rítmica e organização melódica: proeminência, ritmo e 

entoação 
 
2. CONSTITUINTES PROSÓDICOS  
2.1. Domínios prosódicos no Português 
2.2. Sobre a natureza da estrutura prosódica 
2.3. Como definir um domínio: constituintes e níveis 
 
3. RITMO  
3.1. Noções de ritmo 
3.2. Diferentes abordagens do ritmo: entre a fonética e a fonologia 
3.3. Espaço rítmico: classes ou contínuo? 
3.4. Analisar o ritmo na produção e percepção: o caso do Português 
3.5. Correlações e explorações: fonologia, léxico e evolução do ritmo 
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4. MELODIA  
4.1. Melodias das línguas: línguas tonais e línguas entoacionais 
4.2. Fonética e fonologia da entoação 
4.3. Analisar a entoação: o caso do Português 
4.4. Variação entoacional: variedades do Português e línguas românicas 
 
 
5. PROSÓDIA E SIGNIFICADO  
5.1. Prosódia e processamento da língua por adultos 
5.2. Prosódia e processamento da língua por bebés e crianças 
 
6. PROSÓDIA E AQUISIÇÃO DA LÍNGUA  
6.1. Ritmo e aquisição da língua 
6.2. Aquisição da entoação 
6.3. Desenvolvimento prosódico 
 
 
4.2. BIBLIOGRAFIA GERAL 
 
Referências Bibliográficas que acompanham o programa do seminário e que 
constituem o núcleo da bibliografia fundamental de suporte desse programa: 
 
Andrade, E. & M. C. Viana. (1989). Ainda sobre o acento e o ritmo em 

português. Actas do IV Encontro da Associação Portuguesa de 
Linguística. Lisboa: APL, 3–15. 

Arvaniti, A. (2009). Rhythm, Timing and the Timing of Rhythm. Phonetica 66, 
46-63. 

Choi, Y. & R. Mazuka. (2003). Young Children’s Use of Prosody in Sentence 
Parsing. Journal of Psycholinguistic Research, Vol. 32, No. 2. 

Christophe, A., S. Peperkamp, C. Pallier, E. Block & J. Mehler (2004). 
Phonological phrase boundaries constrain lexical access I. Adult data. 
Journal of Memory and Language 51: 523-547. 

Cruz, M. (2009). Gaguez: em busca de um padrão prosódico e entoacional. MA 
Dissertation, Universidade de Lisboa. 

Dauer, R. (1983). Stress-timing and syllable-timing reanalyzed. Journal of 
Phonetics 11, 51-62. 

Dauer, R. (1987). Phonetic and Phonological Components of Language 
Rhythm. In Proceedings of the XIth International Congress of Phonetic 
Sciences, 268-274. 
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Delgado Martins, M. R. (2002). Fonética do Português: Trinta anos de 
investigação. Lisboa: Editorial Caminho.  

D’Imperio, M., G. Elordieta, S. Frota, P. Prieto & M. Vigário. (2005). 
Intonational Phrasing in Romance: The role of prosodic and syntactic 
structure. In S. Frota, M. Vigário & M. J. Freitas (eds) Prosodies. 
Phonetics & Phonology Series. Berlin: Mouton de Gruyter, 59-97. 

Elordieta, G., S. Frota & M. Vigário. (2005). Subjects, objects and intonational 
phrasing in Spanish and Portuguese. Studia Linguistica 59 (2-3), 110-
143. 

Falé, I. & I. H. Faria. (2006). Categorical Perception of Intonational Contrasts in 
European Portuguese. Speech Prosody 2006. Dresden, Germany, 69-72. 

Frota, S. (2000). Questões de associação e alinhamento tonal: implicações para 
uma teoria da entoação. In R. V. Castro & P. Barbosa (eds) Actas do XV 
Encontro Nacional da Associação Portuguesa de Linguística. Coimbra: 
APL, Vol.1, 513-532. 

Frota, S. (2000). Prosody and focus in European Portuguese. Phonological 
phrasing and intonation. New York: Garland Publishing. 

Frota, S. (2002). Tonal association and target alignment in European Portuguese 
nuclear falls. In C. Gussenhoven & N. Warner (eds) Laboratory 
Phonology 7. Berlin / New York: Mouton de Gruyter, 387-418. 

Frota, S. (2002). Nuclear falls and rises in European Portuguese: a phonological 
analysis of declarative and question intonation. Probus 14, 113-146. 

Frota, S. (2003). Núcleos e Fronteiras: uma análise fonológica da interrogativa 
no Português Europeu. In I. Castro & I. Duarte (eds) Razões e Emoção. 
Miscelânia de estudos em homenagem a Maria Helena Mira Mateus. 
Lisboa: Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 327-345. 

Frota, S. (2004). Constituintes prosódicos (introdução, sintagma fonológico, 
sintagma entoacional). In M. H. Mateus, A. M. Brito, I. Duarte, I. H. 
Faria, S. Frota, G. Matos, F. Oliveira, M. Vigário, A. Villava. Gramática 
da Língua Portuguesa, 6ª edição revista e aumentada. Lisboa: Caminho, 
1059-60,1066-1076. 

Frota, S. (in press). The Intonational Phonology of European Portuguese. In 
Sun-Ah-Jun (ed.) Prosodic Typology II. Oxford: Oxford University 
Press, Chapter 2. 

Frota, S. (in press). Prosodic structure, constituents and their representations. In 
A. Cohn, C. Fougeron & M. Huffman (eds) Handbook of Laboratory 
Phonology. Oxford. Oxford University Press, Chapter 9. 

Frota, S, C. Severino & M. Vigário. (2009). Syntactic disambiguation: the role 
of prosody. Workshop on Prosody and Meaning, Barcelona. 

Frota, S., M. D’Imperio, G. Elordieta, P. Prieto & M. Vigário. (2007). The 
phonetics and phonology of intonational phrasing in Romance. In P. 
Prieto, J. Mascaró & M. J. Solé (eds) Prosodic and Segmental Issues in 
(Romance) Phonology. John Benjamins (Current Issues in Linguistic 
Theory), 131-153. 
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Frota, S. & M. Vigário. (1995). The intonation of one European Portuguese 
infant: a first approach. In  I.H. Faria & M.J. Freitas (eds) Studies on the 
Acquisition of Portuguese. Lisboa: APL/Colibri, 17-34 

Frota, S. & M. Vigário. (2000). Aspectos de prosódia comparada: ritmo e 
entoação no PE e no PB. In R. V. Castro & P. Barbosa (eds) Actas do XV 
Encontro Nacional da Associação Portuguesa de Linguística. Coimbra: 
APL, Vol.1, 533-555. 

Frota, S. & M. Vigário. (2001). On the correlates of rhythmic distinctions: the 
European/Brazilian Portuguese case. Probus 13, 247-273. 

Frota, S. & M. Vigário. (2007). Intonational Phrasing in two varieties of 
European Portuguese. T. Riad & C. Gussenhoven (eds) Tones and 
Tunes. Vol. I. Berlin: Mouton de Gruyter, 265-291. 

Frota, S. & M. Vigário. (2008). Early intonation in European Portuguese. Third 
Conference on Tone and Intonation (TIE3), Lisboa. 

Frota, S., M. Vigário & F. Martins. (2002a). Discriminação entre línguas: 
evidência para classes rítmicas. In Actas do XVII Encontro da APL. 
Lisboa: APL/Colibri, 189-199. 

Frota, S., M. Vigário & F. Martins. (2002b). Language Discrimination and 
Rhythm Classes: Evidence from Portuguese. In Proceedings of Speech 
Prosody 2002, Aix en Provence, 315-318. 

Frota, S. & N. Matos. (2009). O tempo no tempo: um estudo do 
desenvolvimento das durações a partir das primeiras palavras. In A. Fiéis 
& M. A. Coutinho (eds) Textos Seleccionados. XXIV Encontro Nacional 
da Associação Portuguesa de Linguística. Lisboa: APL/Colibri, 281-
295. 

Gout, A., A. Christophe & J. Morgan. (2004). Phonological phrase boundaries 
constrain lexical access II. Infant data. Journal of Memory and Language 
51: 548-567. 

Gussenhoven, C. (2004). The Phonology of Tone and Intonation. Cambridge: 
Cambridge University Press. 

Hayes, Bruce & Aditi Lahiri (1991). Bengali Intonational Phonology. Natural 
Language and Linguistic Theory 9: 47–96 

Höhle, B. (2009). Bootstrapping mechanisms in first language acquisition. 
Linguistics 47-2, 359-382. 

Jordão, R. (2009). A estrutura prosódica e a emergência de segmentos em coda 
no PE. Um estudo de caso. MA Dissertation, Universidade de Lisboa. 

Jun, S-A. (ed.) (2006). Prosodic Typology. The Phonology of Intonation and 
Phrasing. Oxford: Oxford University Press. 

Ladd, D. R. (1996). Intonational Phonology.  Cambridge: CUP. (2nd edition, 
2008) 

Ladd, D. R. (2000). Bruce, Pierrehumbert, and the elements of Intonational 
Phonology. In M. Horne (ed.) Prosody: Theory and Experiment (Studies 
presented to Gösta Bruce). Dordrecht: Kluwer, 37-50. 

Mehler, J. & M. Nespor (2002). Linguistic rhythm and the acquisition of 
language. In A. Belleti (ed.) Structures and beyond. Oxford: Oxford 
University Press, Vol.3, 213-222. 
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Mehler, J., P. Jusczyk, G. Dehaene-Lambertz, N. Bertoncini & C. Amiel-Tison. 
(1988.) A percursor of language acquisition in young infants. Cognition 
29: 143-178. 

Millotte, S., R. Wales & A. Christophe (2007). Phrasal prosody disambiguates 
syntax. Language and Cognitive Processes 22 (6): 898-909 

Nazzi, T., J. Bertoncini & J. Mehler (1998) Language discrimination by 
newborns: towards an understanding of the role of rhythm. Journal of 
Experimental Psychology: Human Perception and Performance 24 (3): 
756-766.  

Nespor, M. (1990). On the rhythm parameter in phonology. In I. Roca (ed.) 
Logical Issues in Language Acquisition. Dordrecht: Foris, 157-175. 

Nespor, M. & I. Vogel. (1986). Prosodic Phonology. Dordrecht: Foris. (2nd 
edition 2007, Mouton). 

Nespor, M., M. T. Guasti, & A. Christophe. (1996). Selecting Word Order: The 
Rhythmic Activation Principle. In U. Kleinhenz (ed.) Interfaces in 
Phonology. Berlin: Akademie Verlag, 1-26. 

Prieto, P., L. Aguilar, I. Mascaro, F. J. Torres & M. Vanrell. (2007). CatToBI. 
http://seneca.uab.es/atlesentonacio/

Ramus, F. & J. Mehler (1999) Language identification with suprasegmental 
cues: A study based on speech resynthesis. JASA 105: 512-521.  

Ramus, F. M. Nespor, & J. Mehler, (1999). Correlates of linguistic rhythm in 
speech. Cognition 73, 265-292. 

Selkirk, E. (2000). The interaction of constraints on prosodic phrasing. In M. 
Horne (ed.) Prosody: Theory and Experiment (Studies presented to 
Gösta Bruce). Dordrecht: Kluwer, 231-261 

Selkirk, E. (2005). Comments on Intonational Phrasing in English. In S. Frota, 
M. Vigário & M.J. Freitas (eds) Prosodies. Berlin: Mouton de Gruyter, 
11–58. 

Sudooff, S., D. Lenertová, R. Meyer, S. Pappert, P. Augurzky, I. Mleinek, N. 
Richter & J. SchlieBer. (2006). Methods in Empirical Prosody Research. 
Berlin & New York: Mouton de Gruyter. 

Viana, M. Céu & S. Frota. (2007). Towards a P_ToBI. 
http://www.fl.ul.pt/dlgr/SonseMelodias/P-ToBI/P-ToBI.htm 
(collaborators: I. Falé, F. Fernandes, I. Marcarenhas, A. I. Mata, H. 
Moniz & M. Vigário). 

Vidal, M. M. & S. Frota (2007). Influência da Entoação na Compreensão do 
Discurso em Crianças com Desenvolvimento Normal e Atraso de 
Desenvolvimento da Linguagem. Re(habilitar) 4/5, 35-64. 

Vigário, M. (1997). Processos de desambiguação prosódica em estruturas com 
advérbios de exclusão. In A. Brito et al.  (eds.). Sentido que a vida faz. 
Estudos para Óscar Lopes. Porto: Campo das Letras, pp. 855-868. 

Vigário, M. (2003) Prosody and sentence disambiguation in European 
Portuguese. Catalan Journal of Linguistics 2 (Special Issue on Romance 
Intonation, editado por P. Prieto), 249-278. 

http://seneca.uab.es/atlesentonacio/
http://www.fl.ul.pt/dlgr/SonseMelodias/P-ToBI/P-ToBI.htm


12                                                                                                          Sónia Frota                                            

Vigário, M. & S. Frota. (2003). The intonation of Standard and Northern 
European Portuguese. Journal of Portuguese Linguistics 2-2 (Special 
Issue on Portuguese Phonology edited by W. L. Wetzels), 115-137. 

Vigário, M., S. Frota & M. J. Freitas. (2003). From signal to grammar: Rhythm 
and the acquisition of syllable structure. Proceedings of the 27th Annual 
Boston University Conference on Language Development. Dommerville, 
Mass.: Cascadilla Press, 809-821. 

 
 
 
 
4.3. CONSIDERAÇÕES SOBRE O PROGRAMA E A BIBLIOGRAFIA 
 
O programa encontra-se organizado em seis módulos. O primeiro constitui uma 
introdução à Prosódia, em que são apresentadas as noções básicas necessárias ao 
desenvolvimento dos conteúdos presentes nos cinco módulos seguintes.  

Os módulos dois, três e quatro são respectivamente dedicados aos 
constituintes prosódicos, ao ritmo e à melodia. Apesar de formarem módulos 
autónomos, esta apresentação sequencial favorece a compreensão da 
organização sonora da linguagem como uma estruturação em constituintes que 
se manifesta em diversos domínios da matéria sonora, desde os fenómenos de 
sândi, às relações de proeminência e fenómenos rítmicos e à distribuição dos 
eventos tonais que compõem as melodias. A estrutura interna de cada um dos 
três módulos parte de uma abordagem de nível introdutório e da aplicação de 
instrumentos elementares de análise prosódica para a problematização de 
questões específicas e a exploração de potenciais caminhos para a construção de 
respostas aos problemas e hipóteses levantados. Neste percurso, a caracterização 
da prosódia do Português, num contexto de comparação entre línguas, 
desempenha um papel especial. 

Os dois últimos módulos do programa, também autónomos entre si, 
pressupõem todavia os conhecimentos e competências anteriormente adquiridos. 
Nestes dois módulos, constituência prosódica, ritmo e entoação são trabalhados 
na perspectiva do processamento da língua (módulo 5) e da aquisição da língua 
(módulo 6). No primeiro caso, salienta-se o papel da prosódia no processamento 
lexical e sintáctico. No segundo caso, realça-se o contributo da prosódia para a 
aquisição de diferentes unidades e estruturas linguísticas, a par da caracterização 
do próprio desenvolvimento prosódico. Aqui, como anteriormente, faz-se 
especial referência a estudos sobre o Português. 
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Atravessa todo o programa uma forte componente experimental, pois 
pretende-se, de acordo com os objectivos do seminário (ver secção 3.3), uma 
compreensão activa do componente prosódico da linguagem, através do 
domínio de métodos e técnicas de estudo da prosódia e da sua aplicação em 
pequenos projectos de investigação. 
 A bibliografia geral apresentada obedece a três critérios fundamentais, 
acompanhando as linhas de organização do programa acima descritas: (i) a 
inclusão de bibliografia de nível introdutório e de nível intermédio e avançado; 
(ii) a selecção de textos que privilegiam a caracterização prosódica do Português 
no quadro da comparação entre línguas, juntamente com textos sobre línguas 
diversas, em ambos os casos fazendo recurso a um quadro teórico homogéneo e 
utilizando metodologias experimentais; (iii) a acessibilidade dos textos, 
especialmente através de recursos bibliográficos on-line. A bibliografia geral é 
disponibilizada no ano anterior ao do funcionamento do seminário, juntamente 
com o programa. 
 No decurso do funcionamento do seminário, para cada módulo do 
programa são indicadas referências bibliográficas específicas. Estas referências, 
na sua maior parte, constam da bibliografia geral inicialmente disponibilizada. 
Todavia, podem surgir novos textos a indicar ao longo do seminário que, pelo 
seu carácter extremamente específico orientado para determinada matéria, ou 
por terem sido recentemente produzidos/publicados, ou por corresponderem a 
interesses particulares de alunos, não foram incluídos na bibliografia geral. 
Entenda-se, pois, a bibliografia como um espaço com abertura e flexibilidade, 
ajustável a necessidades conjunturais. No final do seminário, é fornecida aos 
alunos uma bibliografia alargada (em Anexo). 
 
 
4.4. PLANIFICAÇÃO DAS MATÉRIAS 
 
A distribuição dos conteúdos programáticos por horas lectivas de tipo teórico-
prático/seminário segue o seguinte plano: 
 
Conteúdos   Horas 

lectivas
1. NOÇÕES FUNDAMENTAIS DE PROSÓDIA  
1.1. Organização das sequências linguísticas em constituintes 

prosódicos: a estrutura prosódica 

3
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1.2. Organização rítmica e organização melódica: proeminência, 
ritmo e entoação 

 
2. CONSTITUINTES PROSÓDICOS  
2.1. Domínios prosódicos no Português 
2.2. Sobre a natureza da estrutura prosódica 
2.3. Como definir um domínio: constituintes e níveis 
 

6 

3. RITMO  
3.1. Noções de ritmo 
3.2. Diferentes abordagens do ritmo: entre a fonética e a fonologia 
3.3. Espaço rítmico: classes ou contínuo? 
3.4. Analisar o ritmo na produção e percepção: o caso do Português 
3.5. Correlações e explorações: fonologia, léxico e evolução do ritmo 
 

9 

4. MELODIA  
4.1. Melodias das línguas: línguas tonais e línguas entoacionais 
4.2. Fonética e fonologia da entoação 
4.3. Analisar a entoação: o caso do Português 
4.4. Variação entoacional: variedades do Português e línguas 
românicas 
 

9 

5. PROSÓDIA E SIGNIFICADO  
5.1. Prosódia e processamento da língua por adultos 
5.2. Prosódia e processamento da língua por bebés e crianças 
 

6 

6. PROSÓDIA E AQUISIÇÃO DA LÍNGUA  
6.1. Ritmo e aquisição da língua 
6.2. Aquisição da entoação 
6.3. Desenvolvimento prosódico 
 

7~9 

Conferências (módulos 2 a 6) 3~5 
Total de horas lectivas 45 
  

As horas lectivas atribuídas a cada módulo variam em 6 a 9 (isto é, 2 a 3 
sessões de 3 horas cada), à excepção do primeiro módulo de introdução geral ao 
seminário. As horas efectivas atribuídas ao módulo seis dependem da integração 
no programa de duas ou três conferências na área de especialidade do seminário 
(ver secção 3.2 e introdução à secção 4). Estas conferências podem contribuir 
para qualquer um dos módulos dois a seis do programa. Excepto no caso das 
conferências e dos ajustes de horário que elas possam implicar, as horas lectivas 
são organizadas em sessões de 3 horas, ao longo do semestre. 
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5. OS MÉTODOS DE ENSINO 
 
5.1. METODOLOGIAS E RECURSOS 
 
Em conformidade com os objectivos do seminário, explicitados na secção 3.3, o 
ensino articula a apresentação de conteúdos e sua problematização e discussão 
com a exemplificação da utilização de métodos e técnicas experimentais de 
estudo da prosódia e o exercício da sua aplicação. As sessões do seminário 
funcionam assim combinando os formatos de conferência (exposição, 
problematização, discussão) e de workshop (propostas, exemplificação, 
exercícios, aplicação a novos casos, discussão). 
 Os conteúdos de cada módulo são perspectivados como o resultado de 
questões de investigação e discutidos como despoletadores de novas questões. 
Assim, os alunos são conduzidos a assumir as perspectivas do investigador – 
como aquele que coloca as questões e traça um percurso experimental na busca 
das respostas – e do utilizador do conhecimento científico, o profissional que no 
desempenho da sua actividade necessita de conhecimento especializado e do 
domínio de métodos e técnicas de análise produtoras de informação específica. 
Esta abordagem visa promover o desenvolvimento das competências necessárias 
à produção de investigação autónoma na área da prosódia e/ou à prática de 
actividades que exigem conhecimentos especializados nesta área.  
 A concretização das formas de ensino que acabei de expor exige a 
disponibilização de recursos vários, particularmente nos domínios do suporte 
informático e laboratorial. Todas as sessões do seminário implicam a utilização 
de equipamento multimédia – computador, projector vídeo, sistema de som –, 
exigindo uma sala preparada para este efeito. Programas de análise e síntese de 
fala, bem como de apresentação de estímulos para tarefas de percepção, são 
utilizados tanto na exemplificação de casos de estudo, como nos exercícios 
realizados. Destacam-se, em particular, os seguintes programas: Praat, 
desenvolvido por Paul Boersma e David Weenink (Institute of Phonetic 
Sciences, University of Amsterdam), e de distribuição gratuita 
(http://www.praat.org/); SpeechStation2, da Sensimetrics 
(http://www.sens.com/), existente no Laboratório de Fonética e Baby Lab; 
SuperLab Pro, da Cedrus (http://www.superlab.com), também disponível no 
Laboratório de Fonética e Baby Lab; Habit (http://habit.cmb.ucdavis.edu/), de 

http://www.sens.com/
http://www.superlab.com/
http://habit.cmb.ucdavis.edu/
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distribuição gratuita. São ainda recursos utilizados os sistemas de anotação 
prosódica ToBI, adaptados a diferentes línguas: http://www.ling.ohio-
state.edu/~tobi/ame_tobi/ , http://prosodia. upf.edu/cat_tobi/en/ , http://www.fl. 
ul.pt/dlgr/SonseMelodias/P-ToBI/P-ToBI.htm .  
 O suporte laboratorial do seminário é garantido pelo Laboratório de 
Fonética e Baby Lab, tendo os alunos acesso a todos os equipamentos 
disponíveis, bem como a corpora e bases de dados, e beneficiando da orientação 
prática de doutorandos e bolseiros de investigação associados ao laboratório. 
 
5.2. AVALIAÇÃO 
 
De acordo com o Regulamento de Estudos pós-graduados da UL 
(http://www.fl.ul.pt/lex/regulamento_pg.pdf ), a avaliação do seminário é 
expressa no no intervalo de 10 a 20 valores da escala inteira de 0 a 20. Os 
alunos podem optar por um de dois modelos de trabalho final de seminário: (i) a 
realização de um trabalho de investigação de carácter exploratório (estudo 
piloto) ou (ii) a apreciação crítica de um artigo sobre um estudo experimental. 
Os alunos que pretendem concluir o ciclo de estudos com a elaboração de uma 
dissertação de natureza científica ou de um trabalho de projecto original são 
incentivados a optar pelo modelo (i). O modelo (ii) é direccionado para alunos 
que pretendem realizar um estágio de natureza profissional e respectivo relatório 
(ver Normas regulamentares do mestrado Linguística, http:/www.fl.ul.pt/ 
dlgr/pt/ensino/ciclo2/programas/0_Mestr_Ling_Regulamento.doc). 
 O tema do trabalho de investigação de carácter exploratório poderá ser 
escolhido entre os temas de trabalho apresentados pela docente ao longo do 
semestre, ou proposto pelo aluno. Para a escolha do tema, são ponderados o seu 
interesse para o projecto de investigação pessoal do aluno, a exequibilidade do 
trabalho no tempo disponível (habitualmente cerca de 5 semanas), os recursos e 
o apoio necessários à execução do trabalho. O trabalho deve ser individual, 
original e especialmente realizado para o seminário, podendo todavia integrar 
um projecto de investigação pessoal já em curso, especialmente no caso dos 
estudantes de doutoramento. A orientação do trabalho cabe à docente do 
seminário, podendo membros da equipa do Laboratório de Fonética e Baby Lab, 
também sob sua orientação, apoiar o aluno na realização do trabalho. 

http://www.ling.ohio-state.edu/%7Etobi/ame_tobi/
http://www.ling.ohio-state.edu/%7Etobi/ame_tobi/
http://prosodia.%20upf.edu/cat_tobi/en/
http://www.fl.ul.pt/dlgr/SonseMelodias/P-ToBI/P-ToBI.htm
http://www.fl.ul.pt/dlgr/SonseMelodias/P-ToBI/P-ToBI.htm
http://www.fl.ul.pt/lex/regulamento_pg.pdf
http://www.fl.ul.pt/dlgr/pt/ensino/ciclo2/programas/0_Mestr_Ling_Regulamento.doc
http://www.fl.ul.pt/dlgr/pt/ensino/ciclo2/programas/0_Mestr_Ling_Regulamento.doc
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 Dada a sua natureza de estudo piloto, o trabalho deve explorar uma 
abordagem experimental do tema escolhido, com uma recolha de dados de 
dimensão pequena mas suficiente para problematizar o sucesso da abordagem 
utilizada e abrir caminhos de investigação futura. Numa fase intermédia da 
realização do trabalho, este é apresentado e discutido oralmente. O formato final 
do trabalho é o formato de um artigo com o número máximo de 15 páginas. A 
avaliação do trabalho é feita com base nos seguintes parâmetros: enquadramento 
do tema na literatura da especialidade, mérito da abordagem experimental 
escolhida, domínio dos métodos e técnicas experimentais, capacidade de 
analisar os dados e extrair implicações dos resultados dessa análise. 
 No que respeita ao modelo (ii), o artigo a apreciar é escolhido a partir de 
uma lista apresentada pela docente. O formato final da apreciação crítica é o de 
um parecer com o número máximo de 8 páginas. Da apreciação crítica a 
elaborar pelo aluno devem constar: um resumo do artigo, a discussão da sua 
relevância face ao enquadramento na literatura em que se situa, a pertinência 
das questões de investigação que examina, a propriedade da metodologia 
utilizada para esse efeito e a importância dos resultados obtidos e suas 
implicações para estudos posteriores.  
 A avaliação do seminário corresponde à avaliação obtida no trabalho 
final. 
 
 
6. OS CONTEÚDOS E SEU DESENVOLVIMENTO 
 

Nenhum vento sopra a favor 

de quem não sabe para onde ir 

Séneca 

Things should be made as simple  

as possible,  

but not any simpler. 

Albert Einstein

 
Para cada módulo do programa do seminário de Prosódia, apresenta-se um 
sumário das matérias abordadas, indicam-se potenciais linhas de investigação e 
listam-se referências bibliográficas específicas. Como referido anteriormente 
(secção 4.3), a estrutura interna de cada módulo parte de uma abordagem de 
nível introdutório para a problematização de questões particulares de 
investigação. Neste percurso, a caracterização da prosódia do Português 
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(variedade standard, falada na região de Lisboa), num contexto de comparação 
entre línguas, desempenha um papel especial. 
 
 
6.1. NOÇÕES FUNDAMENTAIS DE PROSÓDIA 
 
1. NOÇÕES FUNDAMENTAIS DE PROSÓDIA  
1.1. Organização das sequências linguísticas em constituintes 
prosódicos: a estrutura prosódica 
1.2. Organização rítmica e organização melódica: proeminência, 
ritmo e entoação 

 
O primeiro módulo do programa constitui uma introdução à Prosódia, 

em que são apresentadas as noções básicas necessárias ao desenvolvimento dos 
conteúdos presentes nos cinco módulos seguintes. 
 O papel desempenhado pela estrutura prosódica enquanto elemento 
organizador das sequências de fala encontra-se bem estabelecido na literatura. A 
estrutura prosódica agrupa fragmentos da cadeia falada em constituintes 
prosódicos hierarquicamente organizados, delimitados por fronteiras e 
caracterizados por proeminências de diferentes níveis (Figura 1). 

  Figura 1. Exemplificação de estrutura prosódica, da sílaba 
  ao sintagma entoacional. 
 
Os constituintes prosódicos são marcados por constelações de propriedades, que 
constituem a maior fonte de evidência empírica para a estrutura prosódica. Entre 



Prosódia                                                                                                                         19 

estas propriedades, contam-se os fenómenos que mostram que a realização de 
segmentos (ou de tons, no caso de línguas tonais) é afectada pela estrutura 
prosódica: fenómenos de sândi (1a), fenómenos de reforço inicial de 
constituinte (1b), ou de alongamento final de constituinte (Figura 2). Também 
os fenómenos rítmicos são sensíveis à estrutura prosódica: por exemplo, a forma 
como situações de antagonismo acentual motivadas pela proximidade de duas 
sílabas proeminentes são resolvidas (ou não) depende da organização prosódica 
das duas sílabas num mesmo constituinte ou em constituintes diferentes (2). 
Tanto a realização dos eventos tonais que fazem a entoação de uma sequência 
de fala, como a sua distribuição reflectem a estrutura prosódica: por exemplo, a 
altura relativa de um tom depende da sua realização dentro de um mesmo 
constituinte dos tons precedentes, ou como o tom inicial de um novo 
constituinte prosódico (3), e certos padrões de ocorrência de eventos tonais são 
indicadores do tipo de estrutura prosódica da sequência de fala a que se 
associam (4). 
 
(1) a. [ a[z] angolana[z] ofereceram especiaria[z]  [ç S] jornalista[S] ]I  
 b. [ a[z] angolana[z] ofereceram especiaria[S] ]IP [ [awS] jornalista[S] ]I 
 

Figura 2. Alongamento final em fronteira de sintagma 

  
 * b. * * 

40

45

50

55

60

σ 
...

]ω
 %

MV SF CF

Speakers

Test-word 1A 

_ ]φ

_ ] Ι

fonológico e sintagma entoacional, na palavra 
progressiva. Duração média da sílaba tónica e pós-tónica 
em relação à duração da palavra, para 3 informantes 
(Frota 2000, p.192) 
 

(2) a. * *
  * * *  * * 
  * * *  * * 
  [thirteen     men] φ Tennessee]φ won 
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(3)    o 

            
o          

o
                   o    

      o 
 ] 

) uma grande subida dos preços 

> [uma grande subida]φ [dos preços]φ 
  

A implementação de propriedades rítmicas e melódicas mostra que a 

  

               
 [    ]   [   
    H    H   H  H H 
 
(4
  T T    T 
   T    T  
 * T     T  > [uma grande subida dos preços]φ 
 
 
estrutura prosódica tem um papel relevante para a organização rítmica e 
entoacional das línguas. A estrutura prosódica estabelece a cadeia de 
proeminências e as fronteiras disponíveis como pontos de associação de eventos 
tonais. Os eventos tonais de tipo culminativo, ou acentual (acentos tonais), 
ligam-se a elementos da cadeia de proeminências, designadamente a cabeças 
dos constituintes prosódicos, contribuindo para a realização dessas 
proeminências. Os eventos tonais de tipo demarcativo, ou de fronteira, ligam-se 
às margens dos constituintes prosódicos (Figura 3). A estrutura entoacional 
relaciona-se, assim, com a organização em constituintes prosódicos. 
 

Figura 3. Estrutura prosódica e eventos tonais. 
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 As propriedades que assinalam a estrutura prosódica são usadas no 

ibliografia específica

processamento lexical, na desambiguação sintáctica (ver módulo 5), ou na 
identificação de unidades morfossintácticas e de unidades fonológicas no 
processo de aquisição da língua (ver módulo 6).  
 
B  

 and focus in European Portuguese. Phonological phrasing 

Ladd, D

.2. CONSTITUINTES PROSÓDICOS 

. CONSTITUINTES PROSÓDICOS  
tuguês 

ica 
e níveis 

O módulo dois do programa é dedicado ao estudo de constituintes 

 

constituintes (5b). 

 
rota, S. (2000). ProsodyF

and intonation. New York: Garland Publishing. Chap. 1. 
Frota, S.. (2004). Constituintes prosódicos (introdução, sintagma fonológico, sintagma 

entoacional). In M. H. Mateus, A. M. Brito, I. Duarte, I. H. Faria, S. Frota, G. 
Matos, F. Oliveira, M. Vigário, A. Villava. Gramática da Língua Portuguesa, 
6ª edição revista e aumentada. Lisboa: Caminho, 1059-60,1066-1076. 
. R. (1996). Intonational Phonology.  Cambridge: CUP. (2nd edition, 2008). 

Chap. 1-2. 
Nespor, M. & I. Vogel. (1986). Prosodic Phonology. Dordrecht: Foris. (2nd edition, 

2007, Mouton). Chap. 1-2. 
 
 
6
 
2
2.1. Domínios prosódicos no Por
2.2. Sobre a natureza da estrutura prosód
2.3. Como definir um domínio: constituintes 
 
 
prosódicos. São particularmente considerados os constituintes acima da palavra, 
dada a sua relevância para os fenómenos rítmicos e entoacionais, e a língua em 
análise para este estudo de constituintes prosódicos é o Português Europeu. 
 Partindo da abordagem da fonologia prosódica, em que os constituintes
prosódicos resultam da aplicação de mecanismos de interface entre 
morfossintaxe e fonologia modulada por restrições de natureza puramente 
fonológica, é apresentada a construção dos constituintes sintagma fonológico (φ 
e sintagma entoacional (I) em diversas línguas. Esta construção é reveladora dos 
dois grandes princípios de organização prosódica das sequências de fala: o 
princípio demarcativo, que se manifesta através de um mapeamento orientado 
para as margens de constituintes (5a); e o princípio do agrupamento, que se 
manifesta através de um mapeamento orientado para as relações existentes entre 
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(5) a. Alinhame

margens de um
nto entre as margens de um dado constituinte sintáctico e as 

 dado constituinte prosódico 

 i:ni {Direita, XP} 

 constituintes adjacentes 
ompl odifi

 
 

eza fonológica que operam sobre os 
onstituintes prosódicos dizem respeito aos factores tamanho, peso, balanço e 
s)sim

  (Ghini 1993)  
{Direita, XP} ( ω ω ω ω ω  ) φ   

ω  )φ 

φ  (

 e.g. sintagma fonológico 
Japonês {Esquerda, XP} Chi Mw

b. Relação entre cabeças e
(cabeça/c emento, cabeça/m cador, etc) 

e.g. sintagma fonológico 
Papago, Chichewa {Wrap, XP} 

 
 Tipicamente, as restrições de natur
c
(a etria, como ilustrado em (6).  
 
(6) Sintagma fonológico: Italiano

   ( ω ω )φ   (  ω   )φ  ( ω 
  )φ  (   )φ  (  ( ω ω ω  ω ω  )φ 
   ( ω ω )φ    ( ω  ω ω  )φ 

 φ    (   ∗( ω ω )  ω  ω  )  ω  ) φ
  )

 
   ∗( ω ω ω  φ      

)φ   (

  (

(  ω ω  ) φ 
   ∗( ω   ω ω  ω  )φ  ( ω  )φ 

   ∗( ω  )φ   ( ω  )φ   ( ω  ω  )φ  ω  ) φ

ológico e do 
sintagm  entoacional no Português Europeu e são descritas as propriedades 
fonétic

e uma cabeça lexical, agrupando a cabeça e todos os 
elemen

 

 
Neste quadro, é estudada a formação do sintagma fon
a

as e fonológicas que assinalam estes constituintes. Para ambos os 
constituintes, mostra-se a relevância do princípio de agrupamento e o efeito de 
restrições fonológicas. 

A formação do sintagma fonológico no PE refere o domínio sintáctico 
da projecção máxima d

tos no seu lado não recursivo num mesmo φ. Este φ pode ainda conter 
um constituinte sintáctico seguinte pertencente ao mesmo domínio, se este 
constituinte não tiver condições para formar um φ por si só. Tais condições são 
fonologicamente determinadas por uma restrição de tamanho mínimo, segundo 
a qual um φ deverá conter mais material do que uma palavra prosódica. O 
elemento mais proeminente de φ é a sua última palavra prosódica, ou seja, a 
cabeça prosódica situa-se à direita do constituinte, como na generalidade das 
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línguas com a ordem sintáctica cabeça-complemento. A demonstração empírica 
desta análise assenta em evidências duracionais ligadas a fenómenos rítmicos 
(Figura 4), em evidências segmentais resultantes da (não)aplicação de sândi 
vocálico também devido a restrições rítmicas (7) e em evidências entoacionais 
de distribuição de acentos tonais (ver (4) acima). 
 
 
 

Figura 4. O sintagma fonológico e o alongamento da 1ª de duas 
sílabas tónicas adjacentes, numa situação de antagonismo acentual, 
dentro de um mesmo φ. [       ] 

 
(7) Vog de φ a 

negrito 
ais afectadas a sublinhado, sílaba tónica em maísculas, cabeça 

[ o dançaRIno ] φ [ Ama ] φ [ a bailarina russa ] φ   
*dançarinama (<dançarino+ama) 

[ o bailaRIno ] φ [ ANda SEMpre ] φ [ de limusine preta ] φ    

 
emarcativo no mapeamento, quer 

leccionando a margem direita quer seleccionando a margem esquerda (ver 
respect

okbailarinanda (<bailarino+anda) 

A aplicação do princípio d
se

ivamente (8a) e (8b) ), resulta numa estrutura prosódica que não permite 
dar conta das propriedades fonéticas e fonológicas acima descritas.1 Na 
                                                 
1 Importa notar que, em linha com o observado para outras línguas românicas, as cabeças 
lexicais apenas contam como cabeças prosódicas quando na sua posição não marcada (no caso 
do adjectivo, quando no lado recursivo – ver Nespor & Vogel 1986). 
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ilustração em (8), a organização prosódica não marcada corresponde a (8a) em i. 
e a (8b) em ii., ou seja, corresponde a um padrão de agrupamento de N e A, 
separadamente de PP. 

 
(8)  [ N [ A ]AP PP ]NP  ii. [ A  N  PP ]NP  

      )
   

 
A formação do sintagma entoacional (I) no PE refere o domínio de uma 

ção em Is no PE dispõe de forte evidência empírica. Vários 
nóme

interpretações ('até ao nono ano' como modificador de 'alunas', ou como 

i.
 (a) (      )φ ( )φ   (         φ  

   ) (b) ( )φ(                φ ( )φ    (  )φ(    )φ  

 
frase raiz, distinguindo todas as expressões não estruturalmente a ela ligadas, 
como expressões parentéticas, tópicos ou outros suplementos.2 Estas últimas 
formam Is independentes, enquanto todos os φs no domínio da frase raiz são 
agrupados num mesmo I. Decorre deste mapeamento que os constituintes 
presentes num mesmo I mantêm entre si uma relação de tipo cabeça-
complemento ou cabeça-modificador. Os sintagmas entoacionais são sujeitos a 
condições fonológicas que interagem com os mecanismos de mapeamento 
produzindo a organização prosódica em Is de uma sequência de fala. Estas 
condições regulam o peso dos Is: constituintes longos tendem a ser divididos; 
prefere-se constituintes balanceados ou o constituinte mais longo à direita. O 
elemento mais proeminente de I é o seu último φ, ou seja, a cabeça prosódica 
situa-se à direita. 
 A organiza
fe nos de sândi aplicam-se no domínio de I (veja-se (1) acima e também 
(9). Este é o domínio do alongamento final pré-fronteira (já ilustrado na Figura 
2) e também do locus de ocorrência de pausa. O sintagma entoacional tem ainda 
uma definição melódica precisa: ele constitui o domínio da melodia mínima, 
dado que apenas a cabeça de I requere obrigatoriamente um acento tonal e 
apenas a fronteira direita de I é obrigatoriamente marcada por um tom de 
fronteira. Na Figura 5, ilustra-se o contraste entre [as alunas] produzido como 
um φ ou como um I, evidenciado pela realização da fricativa e pela curva 
melódica e correspondendo a diferentes estruturas sintácticas com diferentes 

expressão adverbial temporal caracterizadora de toda a acção). 

                                                 
2 Dependendo da abordagem sintáctica seguida, o domínio para a formação de I tem sido 
identificado como Extended Projection of VP ou como Comma Phrase (veja-se, por exemplo, 
Elordieta et al. 2005 ou Selkirk 2005). Segue-se no seminário a abordagem mais clássica, sem 
entrar na discussão da análise sintáctica das diferentes estruturas. 
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(9) a. [ a[z] aluna[z] obtiveram boa[z] avaliaçõe[S] ]I 

b. [ a[z] aluna[S] ]I [ até onde pensamo[S] e sabemo[S] ]I [ obtiveram 
boa[z] avaliaçõe[S] ]I 

 
 

 
 ento em 
Is é document licável pela 
referência do constituinte mais longo à direita. 

I I

 

 

rie s 
acional no 

E. 

 

 

     Figura 5. Evidências segmentais e entoacionais para I. 

O papel das restrições fonológicas na determinação do fraseam
ado em (10): note-se o contraste entre (a'') e (b''), exp

p
 
(10) a. [ O galã andava de porsche ]I     

 a'. [ O galã ]I [ andava de porsche ]I    
a''.* [ O galã andava ]  [ de porsche ]    

 b. [ O poeta cantou uma manhã angelical perturbadora ]I  
b'. [ O poeta ]  [ cantou uma manhã angelical perturbadora ]I I
b''. [ O poeta cantou ]I [ uma manhã angelical perturbadora ]I 

 
O Quadro 1 (extraído de Frota, no prelo) sintetiza as prop dade

fonéticas e fonológicas do sintagma fonológico e do sintagma ento
P



26                                                                                                          Sónia Frota                                            

 

rties Segmental Durational Tonal Prominence 

Quadro 1. Estrutura prosódica do PE: propriedades de φ e I (Frota, no prelo). 

Prope
PhP NO NO NO Rightmost (default) 

el 

PhP heads 
constrain the 
output of vow
sandhi 

 stress Domain for
strengthening 

IP Domain for many 
segmental 
processes 
Domain for 

 
oclitics 

Final 
lengthening 
IP-edge: 
Locus of 

 

Domain for 
pitch accent 
distribution: IP 
heads require a 

lt) 

resyllabification 
Left edge: reduced
forms of pr
are highly 
disfavoured 

pauses pitch accent 
Right edge 
requires 
boundary tone  
Left edge 
optionally 
marked 

Rightmost (defau
Focus prominence 
(not positional) 

  
 

co  

 
Os ca em 

constituintes entoacionais podem ser implementados diferentemente nas 

Figura 6. Organização prosódica em constituintes entoacionais: 
variação entre línguas/variedades. Tamanho (curto/longo) e 

mplexidade (não ramificado, ramificação simples, ramificação
dupla). 

múltiplos factores que regulam a organização prosódi
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gramáticas fonológicas das línguas, mesmo no caso de línguas próximas ou até 
de va

tura prosódica permanecem, 
todavia

da combinação de restrições fonológicas com mecanismos 

te da estrutura morfossintáctica, é pouco profunda. 

riedades da mesma língua. Esta diversidade é ilustrada pelo 
comportamento do Castelhano, Catalão, Italiano, Português Europeu do Norte 
(Braga) e Português Europeu de Lisboa, no que respeita à divisão de uma frase 
SVO em dois constituintes (S) (VO), face a factores como o tamanho em sílabas 
e a complexidade sintáctica e prosódica (Figura 6). 

O quadro de análise em constituintes prosódicos atrás exposto tem dado 
resultados profícuos para o conhecimento da estrutura prosódica das línguas. 
Duas questões essenciais sobre a natureza da estru

, em aberto: existem diferentes tipos de estrutura prosódica ou uma única 
estrutura que governa fenómenos tão variados como os referidos acima?; como 
é definido um constituinte prosódico (existe equivalência entre constituintes e 
níveis na estrutura)? 
 A primeira questão resulta da problematização das diferentes abordagens 
da estrutura prosódica que têm sido propostas na literatura, designadamente uma 
estrutura que resulta 
de interface entre a fonologia e outros componentes da gramática (a linha 
dominante no âmbito da fonologia prosódica), ou uma estrutura que é definida 
exclusivamente com base em fenómenos de entoação ou de proeminência e 
cujos constituintes resultam apenas das propriedades fonéticas e fonológicas que 
os caracterizam (abordagem comum no âmbito dos estudos entoacionais). A 
resposta para esta questão é fundamentalmente empírica e passa pela aplicação 
de paradigmas experimentais em que os diferentes factores são controlados e 
testados e em que mais do que um tipo de propriedade marcadora da estrutura 
prosódica é examinado. 
 A segunda questão resulta da problematização da ausência de 
recursividade na estrutura prosódica. Na maioria das abordagens, a estrutura 
prosódica, diferentemen
Todavia, algumas formas limitadas de recursividade tem sido propostas, 
fazendo com que não exista uma correspondência directa entre níveis de 
constituência prosódica e níveis de fraseamento prosódico. Dado que as pistas 
para a organização prosódica tendem a assinalar diferenças entre níveis, a 
definição dos constituintes prosódicos resulta menos clara. Mais uma vez, a 
resposta exige trabalho experimental direccionado para a procura de diferenças 
de tipo (apontando para categorias prosódicas distintas) versus diferenças de 
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grau (apontando para formas de organização prosódica de instâncias de uma 
mesma categoria). 
 No que especificamente respeita ao PE, é crucial estudar-se a 
organização prosódica em outras variedades para além da variedade standard e 
verificar até que ponto as propriedades caracterizadoras dos sintagmas 
fonológico e entoacional (Quadro 1 acima) têm carácter geral na língua. O caso 
do sintagma fonológico é especialmente relevante, dada a ausência de 
evidências segmentais, duracionais e tonais próprias, que assim caracterizam a 
manifestação subtil deste constituinte no PE quando comparada com outras 
línguas (e.g. Nespor & Vogel 1986, Hayes & Lahiri 1991, Ghini 1993, entre 
outros). 
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6.3. RITMO 
 
3. RITMO 
.1. Noções de ritmo 

es abordagens do ritmo: entre a fonética e a fonologia 
ítmico: classes ou contínuo? 

ar o ritmo na produção e percepção: o caso do Português 
lorações: fonologia, léxico e evolução do ritmo 

dedicado ao estudo do ritmo. São 
 ritmo na 
menos e 

3
3.2. Diferent
.3. Espaço r3

3.4. Analis
3.5. Correlações e exp
 
 O módulo três do programa é 
apresentadas diferentes noções de ritmo, sublinhando-se o lugar do
organização prosódica das línguas e o conjunto variado de fenó
propriedades que podem contribuir para a sensação de ritmo. Trabalham-se 
estudos de produção e percepção do ritmo no Português, num contexto de 
comparação entre línguas. 
 Como vimos no módulo 1, a estrutura prosódica define uma cadeia de 
proeminências, ao mesmo tempo que os domínios prosódicos regulam a 
aplicação de fenómenos rítmicos. Uma noção possível de ritmo é a estruturação 
das proeminências em sequências de fala. Para esta estruturação, contribuem as 
cabeças dos diferentes constituintes prosódicos (Figura 1), desde a sílaba tónica 
da cada palavra prosódica até à cabeça do sintagma entoacional, bem como as 
suas propriedades de implementação fonética (duração, intensidade, 
movimentos de F0 devidos à presença de acentos tonais). Contribuem ainda os 
fenómenos rítmicos que tendem a implementar uma certa alternância entre 
posições fortes e fracas, como os fenómenos de resolução de antagonismo 
acentual (ver (2) e Figura 1 acima) ou os fenómenos de resolução de intervalos 
de sequências átonas (11). Contribuem também os fenómenos de reforço que 
visam garantir a proeminência das cabeças, face às não cabeças, como a 
colocação do constituinte mais pesado no limite direito do sintagma fonológico 
ou do sintagma entoacional (12), ou a existência de restrições de peso na 
diferenciação entre sílaba tónica e sílabas átonas (mesmo em línguas em que o 
peso silábico não constitui um factor relevante para a o acento – 13). Para 
fenómenos deste tipo, o domínio prosódico máximo é o sintagma entoacional 
(I), pois tanto antagonismos como intervalos de sequências átonas não são 
resolvidos se quebrados por fronteiras de I. 
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(11)            * 
    *        * 
    *             *       * 

   *    *   *    *   *   * 
ann on ce  I 

2) ca] φ 
] φ 

3) Sílaba tónica em maiúsculas; sílaba pesada a negrito 

u peso relativos de 
um dad equência, estão propriedades fonéticas e fonológicas. 

onstitui uma pista acústica importante para o acento de 
alavra (Figura 7), bem como para a proeminência de I. A sonoridade dos 
gmen

 
 

 
 [Gi i n  lo da]
 
(1 a. ?*[Maximiliano Ze
 b. [Zeca Maximiliano
 
(1

a. canÇÃO, ÓRfão 
 b. *CRÍticão 
 
 Entre os factores que contam para a proeminência o

o elemento numa s
No PE, a duração c
p
se tos, definida por parâmetros articulatórios e acústicos, contribui para o 
peso (14), tal como a posição relativa da cabeça na sequência (15a) ou o 
tamanho e complexidade fonológicas dos elementos combinados (15b). 

Figura 7. Durações da sílaba e acento. 
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(14) a. ping pong  v
b. tic tac vs. *tac tic 

ilú e Stéfano 
com , se e disseram, [água-pé] vs. 

?*O João comprou, segundo me disseram, [água] 

 ritmo nas línguas é 
com base em unidades 

ócronas. A abordagem tradicional do ritmo assenta na ideia de isocronia e 

onológicos. Esta abordagem deu origem a uma nova 

s.  *pong ping 
 
 
(15) a. Stéfano e Marilú vs. ?Mar
 b. O João prou gundo m
 
 
 Uma outra noção importante para a caracterização do
a isocronia, isto é a sensação de que o ritmo se constrói 
is
propõe três classes rítmicas em função do tipo de isocronia: ritmo silábico, com 
base na isocronia silábica (de que seria exemplo o Italiano); ritmo acentual, com 
base na isocronia entre intervalos acentuais (de que seria exemplo o Inglês); 
ritmo moraico, com base na isocronia entre moras (de que seria exemplo o 
Japonês). A proposta inicial de classes rítmicas parte da intuição linguística, 
dando origem a décadas de estudos fonéticos. Todavia, a existência efectiva de 
unidades isócronas realizadas foneticamente ficou por demonstrar. Numa outra 
linha de estudos, mostrou-se com sucesso que línguas atribuídas a diferentes 
classes são distinguidas perceptivamente, enquanto que línguas atribuídas a uma 
mesma classe não o são. 
 A visão de que as sensações de ritmo, captadas perceptivamente, 
resultam de combinações de propriedades fonológicas e fonéticas tem sido 
dominante nos estudos f
linha de estudos fonético-fonológicos, em que correlatos acústicos para 
propriedades fonológicas e fonéticas são procurados no sinal de fala. Dos três 
grandes tipos de propriedades inicialmente propostos por Dauer (1983, 1987) – 
estrutura silábica, redução vocálica, relação entre entoação e proeminência –, os 
dois primeiros têm merecido particular atenção. A correlação estabelecida entre 
estas propriedades e as classes rítmicas é apresentada em (16). 
 
(16) a. Variedade / complexidade da estrutura silábica 
       +              - 

Acentual   Silábico Moraico  
 b. Redução vocálica 
       +                - 
 Acentual   Silábico Moraico 
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 A busca de correlatos acústicos para estas propriedades, que possam 
r para a explicação dos resu ados p rceptivos de diferenciação rítmica, 

 diferentes 

 Variabilidade de iC     - 
+  Proporção de iV     - 

V 

 ritm a o no â deste enquadramento 
d ional baseada na isocronia, o 

ortuguês do Brasil (PB) tem sido referenciado como possuindo um ritmo 

                                                

contribui lt e
tem dado origem a múltiplas medidas do ritmo, com sucessos
(criticamente revistas em Arvaniti 2009). Todas elas partem da duração de 
intervalos vocálicos (iV) e consonânticos (iC) e medem variabilidade destes 
intervalos num dado domínio, ou a proporção destes num dado domínio.  Se 
parece ser claro que pelo menos algumas destas medidas efectivamente captam 
diferenças rítmicas, também parece ser claro que o espaço rítmico que definem 
nem sempre caracteriza classes rítmicas diferenciadas sugerindo por vezes um 
contínuo rítmico. Veja-se a correlação entre estas medidas e as propriedades em 
(16) acima: 
 
(17) a. Variedade / complexidade da estrutura silábica 
       +  

+ 
            - 

 
 
 b. Redução vocálica 
                   +    - 
 +  Variabilidade de i     - 
 
 O o do Português é aqui analis d mbito 
fonético-fonológico. Na abordagem tra ic
P
acentual, um ritmo silábico ou um ritmo misto, dependendo dos autores e dos 
critérios considerados. Já o PE tem sido caracterizado como tendo um ritmo 
acentual. A abordagem que busca a razão de ser das sensações de ritmo nas 
propriedades presentes na língua e procura correlatos acústicos para essas 
propriedades conduz a resultados diversos. Uma vez controladas as diferenças 
de velocidade de fala, os ritmos das duas variedades apresentam-se 
acusticamente distintos, de acordo com as medidas de variabilidade de iC e de 
proporção de iV3: o ritmo do PE define-se como misto entre acentual e silábico, 
agrupando-se numa dimensão com o Inglês ou o Neerlandês e noutra com o 
Italiano ou o Castelhano; o ritmo do PB define-se como misto entre silábico e 
moraico (Figura 8). Estes resultados são congruentes com as propriedades 

 
3 A variabilidade de iV, tal como noutros estudos para várias línguas, não proporciona 
resultados robustos (e.g. Arvaniti 2009). 
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fonético-fonológicas das duas variedades. Considerando uma mesma estrutura 
silábica fonológica, no PE assiste-se ao apagamento de vogais átonas originando 
sequências de consonantes, enquanto no PB ocorrem fenómenos de 
simplificação silábica como a epêntese ou o apagamento da consoante em coda; 
no existe redução vocálica generalizada, enquanto no BP a redução é limitada; 
no PE, os eventos tonais reforçam a proeminência, enquanto no BP entoação e 
acento são mais independentes. Todavia, a identificação de línguas mistas 
coloca de novo a questão da existência de classes rítmicas ou de um contínuo. 
Por outro lado ainda, a presença de um conflito de classificação entre medidas 
acústicas, levanta a questão de se determinar a sua relevância relativa na 
percepção. 
 

Figura 8. Distribuição de PE e PB no espaço rítmico definido po
variabilidade de iC e proporção de iV, juntamente com
línguas analisadas em Ramus et al. 1999.  

r 
 as 

 
Os trabalhos sobre a percepção do ritmo mostram com clareza que 

propriedad  para a 
discriminaç anco de 

nguas testado permite examinar o estatuto de uma língua acusticamente mista, 
 que

 
es rítmicas são utilizadas tanto por adultos como por bebés
ão entre línguas. A relevância da inclusão do Português no b

lí
em  as medidas acústicas são conflituantes apontando para classificações 
diferentes. No estudo realizado com o Português é também testada a relevância 
da entoação para a discriminação.  
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 Os resultados perceptivos mostram que o PE e o Neerlandês são 
discriminados, do mesmo modo que o Castelhano e o Neerlandês, ou o PB e o 

davia, na experiência em que as quatro línguas/variedades são 
duzidas a duas hipóteses de escolha para os sujeitos, PE e PB não são 
scrim

] 
 
 
iV é um  
A não ere que 
xistirá um ponto crítico na proporção de iV, apontando para uma eventual 

Neerlandês. To
re
di inados, revelando que a distância perceptiva entre PE e PB é inferior à 
distância entre PE e Neerlandês (Figura 9). Quando apenas PE e PB são 
testados, para duas hipóteses de escolha dos sujeitos, continua a não existir 
discriminação salvo na condição em que a entoação é preservada. Conclui-se 
assim que o contributo da entoação para a discriminação rítmica depende das 
línguas, isto é, das propriedades do sistema entoacional das línguas a contrastar, 
sendo especialmente importante no caso do PE e PB, mas quase irrelevante, por 
exemplo, para o PE e o Neerlandês. 
 

Figura 9. Percepção do ritmo do Português (Frota, Vigário & 
Martins, 2002b). [       : N1 , PE1 , C1 , PB1 , N2 , PE 2 , C2 , PB2 

A distinção perceptiva entre PE e Neerlandês sugere que a proporção de 
 parâmetro perceptivamente mais saliente do que a variabilidade de iC.

distinção entre PE e PB (a não ser na condição com entoação) sug
e
fronteira perceptiva talvez próxima da diferença entre ritmo acentual e ritmo 
silábico (Figura 10).  
 
 



Prosódia                                                                                                                         35 

Figura 10. Ritmo: correlatos acústicos e percepção. 

O estudo do ritmo do Português, do ponto de vista da produção e da
ite ilustrar alguns dos procedimentos experime

 
  
percepção, perm ntais utilizados 
m estudos sobre ritmo. Para a produção, ilustra formas de construção de 

corpora equilibra ão, bem como 
 aplicação de critérios de segmentação acústica para a medição de durações no 

 não apenas as 

e
dos e controlados face aos factores em observaç

a
sinal de fala. Para a percepção, ilustra a criação de estímulos manipulados por 
filtragem na frequência e aplanamento tonal, a aplicação de tarefas perceptivas 
de tipo AX e a medição de sensibilidade na discriminação (d'). 
 A investigação apresentada e discutida neste módulo do programa deve 
ser problematizada na sequência da seguinte pergunta fundamental para o 
entendimento do ritmo nas línguas: constitui o ritmo um princípio organizador 
da linguagem, ou trata-se antes de um epifenómeno de outras propriedades das 
línguas? Parece certo que várias propriedades linguísticas, e
fonético-fonológicas e prosódicas referidas anteriormente mas também certas 
propriedades lexicais e sintácticas (ver Mehler & Nespor 2004), se 
correlacionam com diferenças rítmicas sugerindo a análise de que estas derivam 
daquelas. Todavia, também parece não menos certo que evidências para um 
princípio estruturador da linguagem, possivelmente ancorado em princípios 
gerais da organização perceptiva, emergem com frequência agrupando 
estímulos em constituintes de padrão alternante e tendencialmente repetitivo: 
por exemplo, a sequência sonora do som de um relógio é percebida com a 
estrutura (tic tac) (tic tac) (tic tac) e não (tic) (tac tic) (tac tic tac); e a 
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segmentação de note book worm depende, tudo o resto sendo idêntico, do 
padrão alternante gerado nas sílabas anteriores, com L H L H L a favorecer 
(note) (bookworm) e H L H L HL a favorecer (notebook) (worm) (Dilley & 
McAuley 2008). Estão em curso programas de investigação que, pela análise de 
línguas tipologicamente diferentes em relação às formas como codificam 
proeminência e estruturação prosódica, e pela relação que estabelecem com os 
resultados da organização perceptiva de sinais não linguísticos, poderão vir a 
trazer avanços significativos para o entendimento do ritmo na linguagem (e.g. 
Mehler, Nespor e colegas; White e colegas; Arvaniti, entre outros). 
 No caso específico do ritmo do Português, faltam estudos acústicos em 
outras variedades para além da variedade standard, metodologicamente 
comparáveis, que permitam uma visão relacional integrada da estrutura 
prosódica, propriedades rítmicas e entoacionais. No domínio da percepção, seria 
importante testar directamente o par {PE, Castelhano} bem como o par {PB, 
Castelhano}, para determinar se a variabilidade de iC desempenha algum papel 
na discriminação rítmica. Um outro campo de investigação a explorar é o da 
evolução do ritmo, abordado a partir da relação entre PE e PB e 
experimentalmente operacionalizado a partir das correlações atestadas entre 
propriedades rítmicas e propriedades fonológicas e lexicais. 
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6.4. MELODIA 

ODIA
4
4
4.3. Analisar a e
4
 
O módulo quatro do programa centra-se no estudo da melod
constatação de que a melodia desempenha um
apresentada a noção de língua entoacional em contraste com língua to
in
são descritos, no quadro da abordagem autossegmental e métrica da fonologia 
entoacional, e postos em prática através da análise da entoação do Português. 
Trabalham-se as propriedades entoacionais do Português, num contexto de 
comparação entre línguas, com destaque para as línguas românicas. 
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 Na sua dimensão linguística, o papel da melodia nas línguas caracteriza-
se por uma distinção fundamental entre as configurações melódicas que 
determinam significados lexicais e contrastes gramaticais – presentes nas 

s tons de 

Figura 11. Contorno de F0 da sequência 'O MÚsico comPÔS 
uma opeREta. Ela inspiROU-o.' e respectiva análise 
fonológica (sílabas tónicas em maiúsculas). 

línguas tonais – e as configurações melódicas que veiculam significados não 
lexicais e contrastes sintagmáticos – as únicas presentes nas línguas 
entoacionais. Por entoação refere-se, assim, configurações melódicas não 
lexicais de natureza linguística, associadas a significados ao nível frásico, como 
a distinção entre tipos de frase, ou outras distinções pragmáticas e discursivas 
(e.g. actos de fala, estrutura informacional). A entoação é fonologicamente 
formada por uma sequência de categorias tonais e foneticamente representada 
pelo contorno de F0. As categorias tonais relacionam-se com aspectos 
independentes da estrutura prosódica da língua (ver Figura 3 acima). 
 Os eventos tonais da entoação são tons altos (H) ou baixos (L), que 
formam dois grandes tipos de categorias: os acentos tonais, associados a 
elementos proeminentes (cabeças na estrutura prosódica), e o
constituinte, geralmente associados a fronteiras de constituintes prosódicos. 
Veja-se na Figura 11 uma ilustração dos primeiros, identificados com um *, e 
dos segundos, identificados com diacríticos específicos consoante o tipo de 
constituinte a que estão ligados (no caso %, pois trata-se de tons de fronteira de 
sintagma entoacional).  
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Os eventos tonais podem ser simples ou monotonais (como H* ou L%, na 
Figura 11), ou complexos (como H+L*, na Figura 11). 
 Faz ainda parte da organização fonológica da entoação, para além da 
sequência de categorias tonais, a sua estruturação de proeminências: no domínio 
de um sintagma entoacional distinguem-se o acento nuclear (atribuído à cabeça 
prosódica máxima), o(s) acento(s) pré-nuclear(es) (caso existam cabeças 
prosódicas em posição pré-nuclear) e o acento pós-nuclear (atribuído a uma 
cabeça prosódica pós-nuclear). Este último tipo de acento tonal apenas pode 
ocorrer em casos em que a cabeça de I não corresponda à cabeça do sintagma 
fonológico mais à direita, ou seja em casos de proeminência prosódica marcada 
que habitualmente identificam instâncias de focalização prosódica. Esta 
estrutura entoacional está representada em (18a). O exemplo (18b) mostra a 
implementaç la Figura 
12, com um cterística 
do acento pó

uradas) e representação fonética (o contorno de F0) é 
gulada por duas formas de implementação fonética da sequência tonal: a 

 o espraiamento de um tom ao longo da 
resença de um outro tom (ver Figura 13). 

ão desta estrutura entoacional na sequência ilustrada pe
foco prosódico não final. Note-se a redução fonética cara
s-nuclear. 

 
(18) a.     

   s 
 
 
                 w       s    w 
                 T      T    T 
 

           pré-nuclear    nuclear    pós-nuclear   

 b.       

                s 
 

               w        s            w 
   (H*)     H*+L   H+L* 

 
 A relação entre representação fonológica da entoação (sequência de 
categorias tonais estrut
re
interpolação entre dois alvos tonais e
cadeia segmental até à p
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Figura 12. Contorno de F0 da sequência ‘o pinTOR canTOU 
uma maNHÃ angeliCAL’ (sílabas tónicas em maiúsculas), 
om foco em ‘manhã’ (produzida em resposta à pergunta Foi 

 
Juntamente com a implementação fonética tonal por interpolação ou por 
espraimento, a realização efectiva de um tom depende de linhas de referência 
tonal estabelecidas por constituinte prosódico e da posição relativa do tom no 
constituinte face a tons precedentes e subsequentes (ver exemplo (3) do Módulo 

c
uma noite angelical que o artista cantou?) 
 

Figura 13. Relação entre representação fonológica e 
representação fonética da entoação 
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1): um tom não inicial é realizado num nível mais baixo que o tom precedente 
(relação de downstep); um tom inicial de constituinte é realizado num nível mais 
alto que os tons imediatamente precedentes de outro constituinte (relação de 
reset); um tom de fronteira final retoma a linha de referência do constituinte 
prosódico que assinala (relação de upstep). Assim, a altura fonética de um tom é 
relativa e contextualmente determinada. 
 Na dimensão temporal, a sincronização entre as categorias tonais e a 
cadeia segmental em que elas se realizam é não apenas determinada pela 
associação fonológica de um evento tonal a uma dada posição prosódica (cabeça 
ou fronteira), mas também pela coordenação fonética entre alvo tonal e 
elemento segmental, como ilustrado na Figura 13. Esta coordenação pode 
assumir a forma de alinhamento tardio ou de alinhamento inicial, factor fonético 
dependente d nteiras 
rosódicas, de ura do evento tonal. Na 

e vários outros factores como a proximidade de fro
outros eventos tonais, ou a própria estrutp

Figura 11, apresenta-se uma ilustração do alinhamento tardio típico do tom 
asterisco no acento tonal H+L* no PE, em relação à sílaba tónica. 
 Para além do alinhamento fonético, a sincronização entre categorias 
tonais e cadeia segmental é ainda caracterizada por fenómenos de acomodação 
tonal. Geralmente, os fenómenos deste tipo descritos nas línguas são 
estritamente de natureza tonal, com línguas a privilegiarem a compressão tonal 
face a uma cadeia segmental curta (como é o caso do Inglês) e línguas a 
privilegiarem a truncação tonal em contexto idêntico (como o Húngaro ou 
Italiano de Palermo). No caso do PE, a acomodação tonal parece fazer-se 
fundamentalmente à custa de fenómenos de natureza segmental, isto é, a cadeia 

gmense tal é estendida para acomodar os tons, seja por alongamento ou epêntese. 
Esta última estratégia é ilustrada na Figura 14. 
 O Quadro 2 sintetiza as dimensões cruciais para a análise da entoação, 
num língua entoacional como o Inglês, o Italiano, ou o Português. A primeira 
dimensão – a relação entre estrutura entoacional e estrutura prosódica – já foi 
explorada anteriormente. O trabalho sobre a entoação do PE efectuado em 
seminário explora fundamentalmente as dimensões dois e três, que constituem, 
com a primeira, o núcleo central da fonologia entoacional de uma língua. 
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Figura 14. Contorno de F0 da sequência ‘Ela FOI VER o MAR?’ (sílabas 
tónicas em maiúsculas). O tom de fronteira é realizado na vogal epentética. 

 
Quadro 2. Dimensões para análise da entoação. 

Estrutura prosódica Constituintes (proeminências e fronteiras) 
Léxico entoacional Inventário de acentos tonais e tons de 

constituintes e respectivos significados 
Domínio relevante para a Constituinte prosódico 
distribuição de acentos tonais 
Restrições distribucionais Restrições sobre a ocorrência/combinação 

de eventos tonais 
Implementação fonética Espraiamento/interpolação, alinhamento, 

linhas de referência, fenómenos de 
acomodação tonal 

 
 

e 

artindo do Quadro 3. Com o recurso à audição da sequência e à representação 
o co gundo 

passo tuais 

Sessões de análise entoacional aplicada são realizadas com materiais do 
PE. O grande objectivo é a caracterização dos principais tipos frásicos e d
algumas distinções pragmático-discursivas, no que respeita ao léxico 
entoacional. Num primeiro passo, a análise centra-se nos contornos nucleares, 
p
d ntorno de F0, elabora-se a transcrição tonal fonológica. Num se

, toda a sequência é analisada, incluindo a parte pré-nuclear e even
questões de fraseamento prosódico e entoacional. 
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Quadro 3. Melodias do 
nucleares mais frequent

Português: trans
es (adaptado de 

crição, realização e significado dos contornos 
Frota, no prelo). 
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 A demonstração de que os eventos tonais, no PE como em outras 
línguas, se comportam como morfemas que codificam informação semântico-
pragmática é ilustrada com dois exemplos: o contraste entre declarativa e 
interrogativa global, em que é o tom de fronteira que carrega a função distintiva 
(Figuras 15a-15b); o contraste entre interrogativa global neutra e interrogativa 
focalizada, em que é o acento nuclear que estabelece a distinção (Figuras 15b-
16). 

Figura 15. Contorno de F0 da sequência ‘o POEta canTOU 
uma maNHÃ angeliCAL’(sílabas tónicas em maiúsculas): 
(a) produzida como uma declarativa; (b) produzida como 
uma interrogativa global. 
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Figura 16. Contorno de F0 da sequência ‘o POEta canTOU 
uma maNHÃ angeliCAL’ produzida como uma interrogativa 
focalizada (no contexto 'Eu li aquele poema mas não me 
recordo que parte do dia o poeta descreve como angelical').  

 

 
A an ída, permite 

verificar que r e um tom 
e fronteira final de I, a que apenas é acrescentado um evento tonal inicial nesse 
esmo domínio (Figura 17). Por outras palavras, o domínio relevante para a 

Figura 17. Contorno de F0 da sequência ‘a LOUra graVAva 
uma meloDIa maraviLHOsa do lagareiro', produzida como 
uma declarativa neutra.  

álise de toda a sequência, parte pré-nuclear inclu
 a melodia no PE é constituída pelo acento tonal nuclea

d
m
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distribuição de acentos tonais no PE é o sintagma entoacional: as palavras 
prosódicas internas a I, mesmo as cabeças de sintagma fonológico (como 
gravava e maravilhosa, na Figura 17), não têm de ser tonalmente acentuadas.  
 As dimensões referidas no Quadro 2 acima são naturalmente também 
dimensões de variação entre línguas e variedades e, portanto, factores a ter em 
conta para a tipologia prosódica. A variação no fraseamento entoacional entre 
línguas românicas, já referida no Módulo 2 (ver Figura 6), exemplifica a relação 
entre estrutura prosódica e estrutura entoacional como uma dimensão de 
variação. No Quadro 4 mostra-se a distribuição de tipos de acentos nucleares no 
constituinte entoacional inicial de uma sequência com subida de continuação, 
entre línguas românicas. Os resultados apontam para dois grupos de línguas, 
consoante a predominância de acentos de tipo ascendente ou de tipo 
descende
 

 L+H* L*+H H+L* L* 

nte. 

Quadro 4. Distribuição de tipos de acentos nucleares (%) 
por língua/variedade e falante (Frota et al. 2007). 

Cat   NM 
         PG 

97 
100 

0 
0 

3 
0 

0 
0 

Sp     LM 
          MR 

27 
5 

73 
95 

0 
0 

0 
0 

SEP   AG 
          MC 

0 
0 

57 
11 

43 
89 

0 
0 

NEP  MI 
          MS 

19 
0 

57 
0 

7 
14 

17 
86 

It       LC 
          LD 

47 
41 

0 
0 

0 
59 

53 
0 

 
 Um outro exemplo de variação entoacional é o caso de diferenças 
sistémicas em que eventos tonais distintos são usados nos mesmos contextos. O 
contraste entre as interrogativas na variedade standard do PE e na variedade do 
norte falada em Braga, ou na variedade meridional falada em Castro Verde 
(Alentejo) é ilustrativo: H+L* é o acento nuclear na primeira e L* o acento 
nuclear n  caracteriza a 
variedad mportamento 

isto. Veja-se o contraste entre a Figura 14 acima (variedade standard) e a 

as segundas; LH% é o tom de fronteira na primeira, L%
e meridional e a variedade do norte apresenta um co

m
Figura 18. 
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Figura 18. Contorno de F0 da sequência ‘Ela FOI VER o MAR?’, produzido 
por um falante da variedade meridional (Castro Verde, Alentejo – Cruz & 
Frota 2010). 

 
 Para além de diferenças no léxico entoacional utilizado, p

omínio relevante para atribuição de acentos t
odem surgir 

diferenças no d onais. Ao contrário 
do EP (variedade standard), que é caract o m istribuição esparsa de 
acentos tonais dado te  o ínio relevante, outras línguas românicas 
apresentam uma distri is rica apontando para constituintes prosódicos 
mais baixos como o rele te. Esse é tam  de outras 
variedades da Portug o a variedade do norte (Braga). Veja-se o 
contraste entre a Figura 17 acima e a Figura 19. 

 19. Contorno de F0 da sequência ‘a LOUra graVAva uma meloDIa 
, produzida por um falante da variedade do norte 

(Braga). 

erizad  por u a d
r I como dom
buição ma
domínio van bém o caso

uês, com

 

Figura
maraviLHOsa do lagareiro'
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 Apesar do ganho em termos de investigação sobre línguas diversificadas, 
metodologicamente comparável, que representou a abordagem autossegmental e 
métrica da fonologia entoacional (e.g. Jun 2005, no prelo), permanecem 
questões fundamentais em aberto na fonologia entoacional que importa discutir 
(ver, a este propósito, Ladd 1996/2008). Uma destas questões diz respeito à 
própria natureza da entoação e à definição das categorias fonológicas da 
entoação. O facto da entoação conter simultaneamente elementos discretos 
(linguísticos) e gradientes (paralinguísticos) dificulta a determinação das 
categorias entoacionais. Por outro lado ainda, a divisão de trabalho entre o que 
pertence à implementação fonética e à representação fonológica das categorias 

 também nem sempre é clara. Veja-se o exemplo do alinhamento 
onal ser 

deter as 
s tonais), fazendo com que uma mesma 

ento on-line, têm 
issores (Sudhoff et al. 2006). 

 No caso específico da entoação do Português, trabalhos experimentais 
orientados para a determinação das categorias entoacionais são, todavia, 
escassos (vejam-se os estudos de Falé & Faria e de Frota). Trabalhos deste tipo, 
bem como estudos de variação entoacional na língua, relacionando produção e 
percepção, são fundamentais para o conhecimento do sistema entoacional do 
Português e para o conhecimento da tipologia prosódica das línguas. 
 
Bibliografia específica

entoacionais
t : a relação temporal entre alvos tonais e a cadeia segmental pode 

minada por factores diversos (como a distância para fronteiras prosódic
ou a presença/ausência de outros evento
categoria tonal possa apresentar alinhamentos diferentes; todavia, algumas 
línguas parecem explorar contrastes de alinhamento associando-os a 
significados distintos, o que sugere a existência de categorias tonais diferentes 
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 conta, bem como estudos de processamcontextual seja tida em
proporcionado resultados prom
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específ

estrutu  o recurso à introdução de 

qual os a essas fronteiras se encontram estruturalmente 
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moveram do interior para o litoral, bloqueando a interpretação de que as 
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OSÓDIA E SIGNIFICADO 
 
5. PROSÓDIA E SIGNIFICADO  
5.1. Prosódia e processamento da língua por adultos 
5.2. Prosódia e processamento da língua por bebés e crianças 

O quinto módulo do programa é dedicado ao contributo da prosódia para o 
cado, na perspectiva do processamento da língua. Destaca-se o estudo de

sequências ambíguas e o papel da prosódia no processamento lexical e 
ico. São apresentados e discutidos trabalhos experimentais que examinam 
stão da segmentação do sinal de fala em palavras e co

sintagmáticos, tanto por adultos como por bebés e crianças. 
Uma das questões centrais para o estudo da linguagem é perceber como 

o contínuo sonoro é segmentado em palavras e unidades sintagmáticas. Uma 

ambíguas ou de frases com ambiguidades temporárias. Estudos de produção de 
frases estruturalmente ambíguas, em diferentes línguas, mostram que em 

ões naturais, quando os falantes não são explicitamente confrontados 
com a ambiguidade, estes enunciados nem sempre são desambiguados. Estes 

dos mostram que a desambigua
quando ela ocorre, existe congruência entre a prosódia produzida 
interpretação pretendida, isto é, os falantes utilizam as configurações prosódicas 

icas que reflectem os significados contrastantes. Veja-se um exemplo de 
desambiguação prosódica na Figura 20. No PE, a desambiguação de enunciados 

ralmente ambíguos é geralmente obtida com
fronteiras de sintagma entoacional, que bloqueiam a interpretação segundo a 

 constituintes adjacentes 
ligados. No exemplo da Figura 20, a fronteira de I em populações (19b) 

ina que a única interpretação possível é aquela em que as populações se 
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populações que são do interior foram para o litoral, interpretação esta apenas 
vel caso não exista fronteira de I a sdisponí eguir a populações (19a).  

ra o litoral' 

 

 
Figura 20. Desambiguação prosódica da sequência estruturalmente 
ambígua 'Deslocaram-se as populações do interior pa
(Vigário 2003). 

 
(19) a. [deslocaram-se [as populações [do interior]PP]NP [para o litoral]PP]VP 
     [ [deslocaram-se]φ [as populações]φ [do interior]φ [para o litoral]φ]I 
 b. [deslocaram-se [as populações]NP [do interior]PP [para o litoral]PP]VP 
     [[deslocaram-se]φ [as populações]φ]I [[do interior]φ [para o litoral]φ]I 
 

Este recurso à fronteira de I, e não a uma fronteira prosódica mais baixa 
ou a um outro mecanismo prosódico como a distribuição de acentos tonais, é 
gramaticalmente motivado. Os constituintes agrupados num mesmo I mantêm 
entre si uma relação de tipo cabeça-complemento ou cabeça-modificador, que 
não está disponível entre Is (ver Módulo 2). A opcionalidade da utilização deste 
recurso também é gramaticalmente motivada: esta fronteira de I não resulta 
directamente do mapeamento sintaxe-fonologia, pois em (19) todos os 
constituintes se encontram no domínio da mesma frase raiz, mas da promoção 
de uma fronteira de sintagma fonológico para fins de desambiguação prosódica. 
 Um caso clássico de ambiguidade estrutural é o da ligação local ou não 
local de orações relativas (Figura 21). Estas estruturas de tipo NP1 NP2 RC 
(oração relativa) têm sido extensivamente estudadas em diferentes línguas e 
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recorrendo a diferentes paradigmas experimentais. Os resultados obtidos 
parecem mostrar que as preferências pela ligação local ou pela ligação não local 
ariam de língua para língua, mesmo no caso da leitura silenciosa em que os 

falantes projectam a língua, os resultados 
nte do contraste 

entre estud
confirma

ituintes longos tendem 
a mo ento dos 
constituin
 

Figura 21. Ligação de orações relativas e prosódia. 
 

das línguas românicas, apesar de diferenças prosódicas notórias como o domínio 

v
 a prosódia implícita. Para uma mesm

podem todavia depender da metodologia utilizada, designadame
os off-line e estudos on-line. Os vários trabalhos têm ainda 

do a importância de factores prosódicos, como a extensão dos 
constituintes, para a ligação preferencial da relativa: const

tivar fronteiras prosódicas, afectando as possibilidades de agrupam
tes. 

 Uma questão importante em aberto nesta linha de investigação diz 
respeito às razões que conduzem às diferentes preferências entre línguas, 
designadamente em estudos off-line. A sintaxe, bem como o sistema prosódico 
das línguas e a forma como ambos interagem são candidatos fortes para 
proporcionar uma resposta. Todavia, línguas como o Inglês, o Japonês, ou o 
Mandarim, com diferenças sintácticas importantes (por exemplo, a ordem NP1 
NP2 RC em Inglês vs. a ordem RC NP2 NP1 em Mandarim) e diferentes 
sistemas prosódicos (o Inglês é uma língua entoacional, o Japonês é uma língua 
com acento tonal lexicalmente determinado e o Mandarim é uma língua tonal), 
apresentam a mesma preferência pela ligação baixa. Por outro lado, a maioria 
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de distribuição de acentos tonais, as formas de marcação do sintagma 
fonológico, ou mesmo as formas de implementação da proeminência (com o PE 
e o Francês com propriedades prosódicas diferenciadas entre si e também 
distintas das do Italiano, Castelhano ou Português do Brasil), apresenta a mesma 
preferência pela ligação alta. Abordagens experimentais em que propriedades 
sintácticas e prosódicas, bem como o mapeamento sintaxe-fonologia, sejam 
tidas em conta para cada língua e na comparação entre línguas são certamente 
necessárias para uma melhor compreensão da interpretação destas estruturas. 
 Sequências com ambiguidades temporárias têm apontado para um papel 
relevante da prosódia no processamento. A presença de certas propriedades 
prosódicas condiciona quer o acesso lexical quer o processamento sintáctico, 
antes da ocorrência de outros elementos desambiguadores. A Figura 22 ilustra 
um
assumi

a representação possível do papel da prosódia no acesso lexical, que tem sido 
da em vários estudos.  

Figura 22. Fronteiras prosódicas e acesso lexical. 
 
Em ambiguidades lexicais locais, como as em (20), a ausência de uma fronteira 
prosódica superior ao nível da palavra (20a) introduz atrasos no processamento 
face a sequências semelhantes mas não ambíguas. Pelo contrário, na presença de 
tal fronteira prosódica (20b), o reconhecimento lexical na sequência ambígua e 
na não ambígua efectua-se em tempos idênticos (Christophe et al 2004). 
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(20) a. [un chat grincheux]φ  {chat, chagrin} ≠ [un chat drogue]φ {chat} 
 b. [le gros chat]φ [grimpait…       = [le gros chat]φ [dressait… 
 
Também em casos como em (21), a presença de uma fronteira de φ desambigua 
entre os candidatos lexicais possíveis, mas já a presença de uma fronteira de 
nível de palavra, como em (22), não parece ser suficiente para produzir 
desambiguação (Frota, Severino & Vigário 2009). Este conjunto de resultados 
sugere que o acesso lexical se processa no domínio prosódico do sintagma 
fonológico. 
 
(2 a. [o rolo de fita cola]φ [ficou...  
 b. [o rolo de fita]φ [cola]φ [figuras...  
 
(22) a. [para quem discorrer]φ [sobre este tema... 
 b. [para quem diz correr]φ [dez quilómetros... 
 

1) 

 O estudo do papel da prosódia no processamento lexical é exemplificado 
através de vários paradigmas experimentais, como tarefas de monotorização de 
palavra (Word-monitoring), de detecção de fonema inicial de palavra, ou de 
finalização de sequências incompletas (Completion). 
 A Figura 23 mostra uma representação possível do papel da prosódia no 
processamento sintáctico. Enunciados localmente ambíguos, mas com diferentes 
estruturas prosódicas, produzidos por falantes não conscientes da ambiguidade, 
tendem a ser desambiguados com sucesso pelos ouvintes. As propriedades 
prosódicas que conduzem à desambiguação podem, todavia, diferir entre 
línguas: por exemplo, no Francês a fronteira de sintagma fonológico parece ser 
suficiente (Milotte et al. 2007), enquanto no Português Europeu apenas a 
fronteira de sintagma entoacional produz desambiguação (Frota, Severino & 
Vigário 2009). O mente, um caso 
 o outro. 

s exemplos em (23) e (24) ilustram, respectiva
e
 
(23) a. le petit chien]φ mord la laisse... 
 b. le petit chien mort]φ sera enterré… 
 
(24) a. uma vez chegado o professor]I começaram... 
 b. uma vez chegado]I o professor começou... 
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Figura 23. Fronteiras prosódicas e processamento sintáctico. 

não só um exame mais 
e o Francês se distingue 

laramente do PE, no que respeita à marcação prosódica do sintagma fonológico 

entais off-line e on-line, 
omo 

 1996, Höhle 2009). Apresentam-se aqui dois estudos ilustrativos da 
tilização de pistas prosódicas por bebés e crianças, nos domínios do acesso 

biguidade. 

 
Estas diferenças entre línguas requerem 

detalhado das propriedades prosódicas do input (ond
c
– ver Módulos 2 e 4), mas também estudos entre línguas com metodologias 
exactamente comparáveis. 
 O estudo do papel da prosódia no processamento sintáctico é 
exemplificado através de vários paradigmas experim
c as tarefas de finalização de sequências incompletas, de detecção de 
palavra (Word-detection) e de registo do movimento dos olhos. 
 A exploração de pistas prosódicas para aceder a diversos tipos de 
unidades e estruturas linguísticas não é uma possibilidade exclusiva de falantes 
adultos. A investigação existente indica que o input disponibiliza pistas 
(fonéticas, prosódicas, estatísticas) para fronteira de palavra, tipo de categoria 
de palavras, aspectos diversos da estrutura sintáctica, e que os bebés e crianças 
exploram estas pistas no processo de aquisição e desenvolvimento da língua. O 
papel da informação prosódica neste processo parece ser determinante (Morgan 
& Demuth
u
lexical e do processamento sintáctico da am
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 A importância, para a segmentação do sinal de fala, da presença de uma 
biguidade lexical local é 

xaminada na performance de bebés aprendentes do Inglês e de bebés 
aprendentes do Francês (respectivamente, Gout et al. 2004 e Millotte et al. no 
prelo). Os bebés são expostos a estímulos como os em (25), no quadro da 
aplicação do paradigma experimental do movimento preferencial da cabeça 
(Head-turn preference procedure), na sua variante condicionada. Os resultados 
mostram que aos 10 meses de idade os bebés ingleses já distinguem entre 
monossílabos e dissílabos, enquanto os bebés franceses apenas o fazem aos 16 
meses de idade. Para além de confirmarem, desde muito cedo, uma capacidade 
para a computação de informação prosódica e sua utilização como pista na 
aquisição lexical, estes resultados apontam para diferenças entre línguas (tal 
como no caso dos estudos com adultos). A indicação de que as pistas para 
segmentação de palavra poderão ser mais fortes no Inglês do que no Francês, 
principalmente devido às relações de proeminência entre sílabas e ao padrão 
acentual dom
ondicionar o passo do desenvolvimento da língua. 

 

 bal]φ confère un air solennel au château 

omo os em (26), 

    Kipper-NOM quarto-LOC entra 

fronteira de sintagma fonológico em situações de am
e

inante (ver Módulo 3), sugerem diferenças no input que podem 
c

(25) a. The church with the most paper spires is heavenly 
     The man with the least pay]φ perspires constantly 
 b. La rangée de balcons fait face au cloître du monastère 
     La grande salle de
 
 Num outro estudo, a relevância da prosódia para a segmentação do sinal 
em situações de ambiguidade lexical é estudada com crianças coreanas entre os 
2 e os 5 anos de idade (Choi & Mazuka 2003). Em enunciados c
a posição da fronteira prosódica, a seguir ou antes de ka, é crucial para a 
segmentação lexical. As crianças são expostas a duas imagens diferentes e é-
lhes pedida a escolha da imagem correspondente ao estímulo sonoro. Os 
resultados mostram que as crianças identificam correctamente os itens lexicais, 
não havendo diferença significativa entre a performance de crianças e de 
adultos. 
 
(26) a. Khipher ka ] pang e  tˆl´gayo 'Kipper entra num quarto' 
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 b. Khipher] kapang e   tˆl´gayo 'Kipper entra no saco' 

    Kipper   saco-LOC  entra 
 
 No mesmo estudo é ainda testada a utilização de pistas prosódicas em 
situações de ambiguidade estrutural. Em enunciados como os em (27), a 
presença ou ausência de fronteira prosódica a seguir a kirin determina 
respectivamente a interpretação deste elemento como o sujeito da frase ou como 
parte do objecto. As pistas prosódicas associadas à presença da fronteira são as 
mesmas que caracterizam a situação de ambiguidade lexical. Os resultados 
mostram que crianças até aos 4 anos não conseguem efectuar a desambiguação e 
que crianças de 5-6 anos têm uma performance superior às primeiras mas ainda 
significativamente diferente da dos adultos. 
 
(27) a. kirin ] kwaja  m´g´yo '(A) girafa come (o) bolo' 

   girafa    bolo  come 

 b. kirin kwaja ] m´g´yo '(Alguém) come (o) bolo em forma 
      de girafa' 
 

Estes resultados confirmam a existência de uma capacidade para 
omputar e usar a prosódia e revelam que a diferença entre os casos de 

 a dificuldades no 
de uma língua 

ista prosódico, 
 primeira 

arcam margens de constituintes, a demonstração da utilização destas 

c
ambiguidade lexical e os de ambiguidade estrutural é devida
processamento sintáctico. Tratando-se o Coreano 
tipologicamente diferente do Inglês e do Francês do ponto de v
pois as propriedades que nas últimas assinalam proeminência na
m
propriedades constitui uma evidência para um papel generalizado da prosódia 
no processamento (para além das especificidades das línguas). 
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6.6. PROSÓDIA E AQUISIÇÃO DA LÍNGUA 
 
6. PROSÓDIA E AQUISIÇÃO DA LÍNGUA  
6.1. Ritmo e aquisição da língua 
6.2. Aquisição da entoação 
6.3. Desenvolvimento prosódico 
 
O sexto e último módulo do programa trata do contributo da
a
do próprio desenvolvim
tr
a estudos sobre o Português. 

Existe uma vasta literatura que demonstra empiricam
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crianças estejam equipadas com um mecanismo de processamento do sinal de 
nput) inicialmente sintonizfala (i ado para informação prosódica (e.g Morgan 

prosódi  o sinal de fala em 

processo tornou-se conhecido como 

 

 
 icas mais investigadas, estão as que se relacionam 
om o ritmo, sendo que para o ritmo podem contribuir diversos factores, desde a 

uição dos padrões acentuais e de proeminência a diferentes níveis 
s tonais, a forma acústica como a 

e combinação segmental entre 
o 3). Estudos como o de Nazzi et al. (1998) 

recém-nascidos conseguem discriminar línguas 
s diferentes, mas não línguas agrupadas 

tmicamente na mesma classe. Em (28), apresenta-se uma síntese dos 

1986, Morgan & Demuth 1996, Jusczyk 1997, Höhle 2009). Pistas prosódicas 
associadas a propriedades como o acento, as proeminências e fronteiras 

cas, o ritmo e a entoação ajudam o bebé a segmentar
unidades linguísticas e podem contribuir para a sua categorização.4 Este 

bootstrapping prosódico e tem sido 
investigado como uma das abordagens que visa contribuir para a compreensão 
da aquisição da língua (Figura 24). 

Figura 24. Do sinal para a gramática. 

Entre as pistas prosód
c
distrib
prosódicos, a própria distribuição dos evento
proeminência é realizada, ou os padrões d
consoantes e vogais (ver Módul
demonstram que bebés 
pertencentes a classes rítmica
ri
resultados de estudos de discriminação rítmica com bebés. 

                                                 
4 Ver também o módulo 5 para uma ilustração de como as propriedades prosódicas contribuem 
para a segmentação do input. 
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(28) Tipo rítmico   Línguas  Discriminação 
 Acentual / Silábico 
    

 Inglês/Italiano   √ 
 Inglês/Castelhano  √ 

Figura 25. s. 

A relação entr s linguísticas tem sido 
xplorada nas abordagens de bootstrapping (Figura 25). Foi proposto, por 
xempl

A correlação existente entre a posição da proeminência de sintagma 

     Russo/Francês   √ 
     Inglês+Neerlandês/ 
     Italiano+Castelhano  √ 
 Acentual / Moraico  Inglês/Japonês   √ 
     Neerlandês/Japonês  √ 
 Acentual / Acentual  Inglês/Neerlandês  X 
 Silábico / Silábico  Castelhano/Catalão  X 
 Acen+Sil / Acen+Sil  Inglês+Italiano/ 
     Neerlandês+Castelhano  X 
 
Estes resultados constituem uma evidência forte de que os bebés estão 
equipados com mecanismos perceptivos especialmente sensíveis a propriedades 
rítmicas do sinal de fala, que permitem a identificação dessas propriedades.  
 

 Do sinal para a gramática: o papel das propriedades rítmica
 

e propriedades rítmicas e unidade
e
e o, que pistas rítmicas estão na base do bootstrapping prosódico da ordem 
de palavras, da segmentação de palavras e sua categorização, ou do tipo de 
reportório silábico (Nespor et al. 1996, Christophe et al. 2003; Jusczyk et al. 
1999, Nazzi et al. 2006, Christophe et al. 2008; Mehler & Nespor 2002, Vigário 
et al. 2003).  

fonológico (inicial ou final) e a ordem sintáctica entre cabeça e complemento 
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nas línguas (ver Módulo 2), permite associar o padrão rítmico em (29a) com a 
ordem cabeça-complemento e o padrão rítmico em (29b) com a ordem 
complemento-cabeça. Trabalhos experimentais demonstram que os bebés têm as 
capacidades perceptivas necessárias para computar estas pistas rítmicas, dado 
que discriminam entre sinais de fala segmentalmente idênticos mas 

om 
uas 

e ritmo acentual, como o Inglês, o Neerlandês ou o Alemão, o padrão trocaico 

ras 
mais longas. Estas correlações permitem gerar as espectativas de segmentação 
do sinal de fala em (30): uma segmentação inicial baseada no acento, ou mais 
propriamente no pé binário trocaico (e com tendência para palavras mais curtas) 
em línguas de ritmo acentual e uma segmentação inicial baseada na sílaba (e 
posteriormente com tendência para palavras mais longas) em línguas de ritmo 
silábico. Estudos experimentais confirmam que bebés ingleses, neerlandeses e 
alemães segmentam precocemente palavras trocaicas (mas não palavras 
jâmbicas) e bebés franceses falham a segmentação de dissílabos, começando por 
reconhecer monossílabos e integrando as duas sílabas numa mesma unidade 
apenas mais tarde (Höhle 2009). 
 
(30) a. Ritmo acentual: [ x x (xs xw) x x ] padrão trocaico >> palavra
          curta 

b. Ritmo silábico [ x x (x) x x x ] sílaba     >> palavra 
         longa 

 

prosodicamente diferentes no que respeita à posição da proeminência de 
sintagma fonológico (e.g. Christophe et al. 2003). 
 
(29) a. [ … (ws)φ  (ws)φ  (ws)φ  … ]I 
 b. [ … (sw)φ  (sw)φ  (sw)φ  … ]I 
 
 As propriedades rítmicas das línguas estão também correlacionadas c
padrões de proeminência ao nível lexical e com tamanho de palavra. Em líng
d
(sw) é dominante, ao contrário do que sucede, por exemplo, no Francês, ou no 
Português Europeu.5 Paralelamente, línguas de ritmo acentual possuem palavras 
mais curtas, enquanto línguas de ritmo silábico ou moraico possuem palav

 
 

                                                 
o Cutler & Carter (1987), cerca de 96% das palavras lexicais do Inglês começam por 

sílaba tónica; 80% das palavras lexicais são monossílabos. No PE, apenas 25% das palavras 
lexicais começam por sílaba tónica; 71% das palavras lexicais possuem 3 ou mais sílabas 
(contagem em types, obtida sobre uma secção da FrePOP – Frota et al. 2010). 

5 Segund
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 O facto de palavras funcionais serem habitualmente itens muito 
frequentes na língua, com forma monossilábica, sem acento e localizados mas 
margens de unidades prosódicas (designadamente de sintagmas fonológicos e 
entoacionais), permite que os bebés possam extrair estas regularidades, 
compil

os e formatos silábicos mais 
imples (Quadro 5). Esta correlação permite que o ritmo ajude a criança a 

o da língua. Por sua vez, o tipo de 
s formatos de palavra, sendo mais um 

ctor a contribuir para as estratégias de segmentação em (30): sistemas 

ando uma lista destes elementos muito frequentes e identificando-os com 
palavras funcionais quando ocorrem nas fronteiras de constituintes prosódicos. 
Vários trabalhos experimentais mostram que os bebés pouco depois do primeiro 
ano são já capazes de identificar categorias de palavras (Christophe et al. 2008). 
 As propriedades rítmicas correlacionam-se ainda com o tipo de 
reportório silábico da língua (ver Módulo 3). As línguas de ritmo acentual 
possuem tipicamente reportórios silábicos vastos, com muitos tipos e grande 
complexidade silábica; pelo contrário, línguas de ritmo silábico tendem a 
possuir reportórios mais pequenos, com menos tip
s
determinar o tipo de reportório silábic
reportório silábico correlaciona-se com o
fa
silábicos complexos possibilitam mais diversidade com menos sílabas, logo 
palavras mais pequenas; sistemas silábicos simples necessitam de mais sílabas 
para realizar contrastes lexicais, logo palavras mais longas (Mehler & Nespor 
2002). 
 
Quadro 5. Propriedades de sistemas silábicos complexos e sistemas silábicos simples 
(Vigário et al. 2003). 

Syllable types English Dutch       Spanish French  EP  
Number 16  19        9  -  6  
Most frequent (%) CV    34 CV     36       CV    58 CV   56  CV    65 

CVC 30 CVC  32        CVC 22 CVC 19  CVC 16 
VC   15 VC     15       CCV   6 V      10  V       11 
V     8 CVCC 6        V     6 CCV   7  CCV   5 
CVCC6 V         2     VC      3 

Closed syllables (%) 56  59        30  26  19  
CC(C) (%) ---  14        ---  ---    6  
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 Estudos do desenvolvimento prosódico infantil, na perspectiva da 
produção e linguisticamente informados, são ainda recentes. No que respeita à 
quisição do sistema entoacional, apenas um pequeno conjunto de línguas foi 

o Po Europ

eerlandês por um desenvolvimento entoacional mais tardio. No primeiro 

Figura 26. Produção de dois chamamentos consecutivos: chamamento 

 
 
 

a
ainda considerado. Os resultados disponíveis apontam para diferenças entre 
línguas, com o Castelhano, o Catalão e rtuguês eu a serem 
caracterizados por um desenvolvimento entoacional precoce e o Inglês e 
N
conjunto de línguas, as crianças mostram dominar um léxico entoacional 
próximo do do adulto, com o uso apropriado das diferentes melodias para 
veicular significados, e mostram ainda um desenvolvimento na produção dos 
padrões de alinhamento e escalonamento tonal, bem antes do início do estádio 
das duas palavras, ou seja, da produção de enunciados com combinação de 
palavras (Snow 2006, Chen & Fikkert 2007, Prieto & Vanrell 2007, Frota & 
Vigário 2008). As Figuras 26 e 27 ilustram o uso apropriado de diferentes 
melodias, por uma criança portuguesa com 20 meses, que inicia o estádio de 
duas palavras aos 26 meses. 
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cantado, seguido de chamamento insistente. 
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Figura 27. Sequência de respostas à pergunta do adulto 'Sabes quem é 
esta?', repetida por este após a primeira resposta da criança: declarativa 
neutra, seguida de declarativa focalizada. 

 
No caso do chamamento, verifica-se a produção pragmaticamente adequada do 
chamamento cantado em primeiro lugar, com a selecção correcta dos tons de 
fronteira que fazem a distinção entre os dois tipos de chamamento. No caso da 
declarativa em resposta à pergunta, verifica-se a produção inicial de uma 
declarativa neutra, substituída para uma declarativa focalizada na resposta à 

nte o 

 
a 
 

 
 

ormas 
mono (e.g. Francês, Português). As 
ropriedades prosódicas de enunciados de uma só palavra e de enunciados 
ultipalavra fornecem pistas para o estatuto prosódico das sílabas (ou pés) e das 

equências de palavras que os constituem (Fikkert 1994, Odorico & Carubbi 

repetição da pergunta por parte do adulto, com um constraste de alinhamento do 
tom H, associado a esta distinção pragmática (ver Módulo 4, designadame
Quadro 3). 

Se parece não existir uma correlação entre desenvolvimento entoacional 
e desenvolvimento sintáctico, os estudos atrás referidos apontam para um
correlação entre desenvolvimento entoacional e desenvolvimento lexical, dado
que o primeiro surge associado a saltos significativos no tamanho do léxico 
produzido. 

Trabalhos sobre o desenvolvimento da estrutura prosódica a partir de 
dados de produção têm também revelado diferenças entre línguas. Destaca-se o
formato das primeiras palavras, com línguas em que o formato de pé binário 
domina (e.g. Inglês, Neerlandês, Japonês) e línguas em que f

ssilábicas monomoraicas prevalecem 
p
m
s

y 
(H

z)

H + L * L % H * + L L %

t a t á t a t á

4 4
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2003, Berens & Gout 2005, Demuth & McCullough 2008). O estudo destas 
istas permite determinar se um dado elemento é ou não tratado como uma 

palavra prosódica, ou como um sintagma entoacional, e se dois ou mais 
elementos se encontram prosodicamente integrados numa mesma unidade, ou 
prosodicamente separados em unidades diferentes. Por outras palavras, um tal 
estudo permite determinar as propriedades da estrutura prosódica dos 
enunciados produzidos e o seu desenvolvimento. Por exemplo, a presença de 
truncamento inicial de palavras dissilábicas no PE, ou a sua produção com duas 
sílabas mas em que cada uma das sílabas apresenta um acento tonal (1PA/syl), 
sugerem fortemente que num estádio inicial a sílaba está a ser tratada pela 
criança como uma palavra prosódica e que a integração de duas (ou mais) 
sílabas na mesma palavra prosódica acontece num estádio posterior, quando 
quer o truncamento quer o acento tonal por sílaba quase desaparecem dando 
lugar a uma sequência de sílabas produzida com um único acento tonal 

isyl_1PA) (Figura 28). 
 

ura 28. Estratégias na produção de alvos dissilábicos: (1) até 

o 4), mostra que estas produções são formadas por sequências de 

p

(d

Fig
1;04; (2) de 1;05 a 1;08. Dados de Luma (Frota 2010). 

 
 De uma forma similar, a ausência de integração prosódica nos primeiros 
enunciados multipalavra, revelada pela presença de pistas como pausas ou reset 
(ver Módul
constituintes prosódicos de uma única palavra (Figura 29) que contrastam com 
sequências de palavras integradas num mesmo constituinte prosódico (Figura 
30). Naturalmente, a ausência/presença de integração prosódica tem 
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consequências não só para o conhecimento do processo de desenvolvimento 
prosódico, mas também para o conhecimento da emergência da sintaxe. 
 

Figura 29. Enunciado 'Mamã, olha', produzido com dois sintagmas 
entoacionais (1;09). 
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Figura 30. Enunciado 'Mamã, olha', produzido num único sintagma 
entoacional (1;11). 
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exemplificativo. Diferentes propriedades rítmicas parecem determinar diferentes 
estratégias de segmentação nas línguas (ver (30) acima) e os formatos de 
palavra inicialmente produzidos parecem correlacionar-se com essas estratégias. 
Todavia, a relação entre unidades de segmentação na percepção, no primeiro 
ano de vida, e as unidades linguísticas da produção inicial, no segundo ano de 

ida, encontra-se por determinar. Nos últimos anos, tem surgido evidência 
crescente para a importância das propriedades do input no processo de 
aquisição. Mas a demonstração de que a segmentação lexical é mais precoce em 
bebés aprendentes do Inglês do que em bebés aprendentes do Francês devido a 
propriedades específicas do input presentes numa língua e ausentes noutra, ou 
de que o desenvolvimento entoacional é mais precoce em bebés aprendentes do 
Catalão ou do Português do que em bebés aprendentes do Inglês ou do 
Neerlandês devido a propriedades do input, encontra-se ainda por fazer. 
 O Português Europeu, neste campo, constitui um importante objecto de 
teste, devido à combinação de propriedades prosódicas que o caracteriza: a 
mistura de elementos rítmicos silábicos e acentuais (ver Módulo 3), a presença 
de elementos entoacionais semelhantes a outras línguas românicas (como o 
acent sença 
espar is – ver Módulo 4). A realização de investigação 
experimental com dados do PE nos domínios da discriminação rítmica por 
bebés poderia pois dar um contributo para o entendimento de quais as 
propriedades rítmicas mais salientes para os mecanismos perceptivos das 
crianças. Também a investigação das estratégias de segmentação lexical em 
bebés aprendentes do PE, em comparação com os estudos já existentes, poderia 
dar um contributo para a associação entre propriedades rítmicas e unidades de 
segmentação inicial nas línguas. A exploração de algumas destas linhas de 
investigação está prevista no âmbito do projecto Development of prosodic 
structure and intonation, presentemente em curso no CLUL. 
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