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Introdução

Frequência no input
– Investigação recente tem mostrado a relevância,

para a aquisição da língua, da frequência de
unidades e padrões no input (Roark & Demuth 2000)

– Na aquisição da fonologia, vários estudos 
apontam para uma correlação entre frequência
de unidades e padrões fonológicos no input e a
sua ordem de emergência e/ou frequência nas 
produções das crianças (Ingram 1988, Demuth &
Johnson 2003, Levelt & Van de Vijver 2004, os artigos 
compilados em Demuth 2006, entre outros)
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Introdução

Que frequência?
– Computar a frequência no input: sobre o 

vocabulário (listagem de palavras únicas – types) 
ou sobre a ocorrência de todas as instâncias das 
palavras (tokens) > esta questão não foi ainda 
tratada sistematicamente na literatura sobre 
aquisição e desenvolvimento da fonologia

– Estudos disponíveis são baseados ora em dados 
de dicionários/léxicos (types, e.g. Monin, Loevenbruck &
Beckman 2007), ora em corpora (tokens, e.g. Prieto
2006); poucos estudos confrotam types e tokens
(Marchman & Plunkett 1989)
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Introdução

Types e tokens nas línguas
– Valores de frequência em type e token numa mesma língua 

podem divergir e nem todas as unidades/padrões 
fonológicos variam igualmente (e.g. Leung & Law 2004,
Cantonês de Hong Kong; Ota 2006, Japonês)

– Para o PE, há poucos dados disponíveis na literatura (cf. 
Viana et al. 1996). O caso das palavras submínimas:
0,4% (Vigário 2003, type)
7% (Vigário, Frota & Martins 2006, token)
Nas produções das crianças, emergem cedo e mantêm-se
frequentes após o estádio inicial (como no Francês vs. Inglês,
diffs atribuídas às difs frequências no input: Demuth & Johnson
2003, Vigário, Freitas & Frota 2006) > frequência em token
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Introdução

Objectivos
Contributo para a compreensão 
da importância da frequência 
em types e tokens, na aquisição
de diferentes aspectos da 
fonologia > debate sobre o
papel da frequência e discussão 
sobre Teorias da aquisição 
baseadas na GU vs. computação 
estatística
Contributo para o conhecimento
de dados de frequência type e 
token para unidades e padrões 
fonológicos do PE

Estrutura
1. Metodologia
2. Resultados

- Formatos de palavra
- Padrão acentual 
- Tipos silábicos
Posição na palavra e acento

- Segmentos
Posição na sílaba

- Ponto de Articulação
Posição na palavra e acento

3. Discussão e Conclusão
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Metodologia

Input
Corpora (secção da FrePOP)
Corpus de c.250.000 pals
- discurso espontâneo (Português 
Falado anos 90, CLUL; parte do corpus 
CRPC, CLUL; parte do corpus CORP-
ORAL, ILTEC; parte do corpus C-
ORAL-ROM, CLUL)

Tokens: 240.767 Types: 16.702
PWs: 173.355 Clíticos: 72.525
Síl: 447.331 Seg: 933.411

Ferramenta: FreP (Martins, Vigário
& Frota 2009, v.2) Extracção de
frequência em tokens e types, da 
palavra ao traço

Dados das criancas
Disponíveis na literatura:
Formatos de palavra (Vigário et 

al. 2006)
Padrão acentual (Frota & Vigário

2008, Correia 2008)
Tipos silábicos (Frota et al. 2005,

Freitas et al. 2006)
Segmentos na sílaba (Freitas

1997, Jordão 2009)
Ponto de Articulação (Costa et al. 

2007)

Fiabilidade 99.5% (76.000)
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Diferenças entre token e type:
– Afectam todos os formatos
– <3, token > type
– =>3, token < type

2/3 dos types têm 3 ou mais 
sílabas, mas as palavras mais 
frequentes têm 1 ou 2 sílabas
Monossílabos e palavras 
submínimas não tem expressão 
nos types
É a frequência baseada em
tokens que se correlaciona 
directamente com os dados das
crianças (CS)

77

Resultados: formatos de palavra

Word Shapes: Token and type frequency vs. Child Speech

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

0,35

0,4

0,45

0,5

1:CV 1 2 3 >3
word shapes

%

token
type
CS

Confirmam-se os dados de token
para o input em Vigário et al. 2006, 
agora computados num corpus 10x
maior
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Resultados: acento

Apenas a frequência em
token permite explicar os
dados de CS 

Stress patterns: Token and Type frequency
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stress pattern

%

token
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Stress in 1 & 2 PWs: Token frequency

Penult
Fin
Mono

Stress in 1 & 2 PWs: Type frequency

Penult
Fin
Mono

CS: dificuldade inicial em produzir o padrão
acentual de acordo com o alvo (Correia
2008, Frota & Vigário 2008); acerto emerge
mais cedo para o acento final do que para
o penúltimo (Frota & Vigário 2008)
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Resultados: acento

Apenas a frequência em
token permite explicar os
dados de CS

Stress patterns: Token and Type frequency
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Stress in 1 & 2 PWs: Token frequency

Penult
Fin
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Stress in 1 & 2 PWs: Type frequency

Penult
Fin
Mono

Papel crucial das PWs de 1 sílaba > padrão
final (Frota et al. 2006): complexidade de tipos 
silábicos em monossílabos idêntica à presente 
em posição final; 26% de proclíticos, sendo que
a sequência proclítico+mono > acento final



Resultados: tipos silábicos 
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CS: 
CV, V > (C)VN > (C)VG > 

(C)VC

Token: CV>V>CVC>CVN>CVGN>CCV
Type: CV>CVC>CVN>V>CCV>CVGN

Token mais próximo de CS: mas CV,V e 
CVN/G antes de CVC?

Frota et al (2005) e Freitas et al. 
(2006) explicam a emergência de V e 
CVN/G pela interacção frequência (só
tokens)  e posições proeminentes 

Factor acento: Promove (C)VG e 
(C)VN se considerarmos os tokens



Resultados: tipos silábicos 
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As margens de PW como posições proeminentes (Vigário 2003): 
90% das sílabas V em posição inicial (incluindo proclíticos) > tokens
50%-60% das sílabas CVG(N/C) em monossílabos acentuados > tokens

[contra apenas 20% para CVC em ambos os casos] 

A frequência em tokens nas posições prosodicamente proeminentes 
prediz o padrão de emergência do CS (confirma e estende resultados 
anteriores) 



Resultados: segmentos
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Frequências em token e type apresentam a mesma distribuição

CS: Oclusivas > fricativas, líquidas (ataque não ramificado – Freitas 1997)

Esta ordem de emergência é predita pela frequência (token e type)
CS: /S, l, R/  Em ataque: S > l, r  (Jordão 2009)

Em coda:  S > l > r (Freitas 1997)    
S > l,r     (Jordão 2009)

                     

2 Cs mais 
frequentes

Não é predito pela 
frequência !



Resultados: segmentos na sílaba
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Distribuição de /S, l, R/ na sílaba: token e type apresentam o mesmo padrão

Os dados de frequência não se correlacionam com a ordem de 
emergência em ataque (l>r>S vs. S>l,r); a predição que fazem para a 
coda é S>r>l ou S>l,r , parcialmente verificada (S>l>r ou S>l,r)
O caso do /S/: a 2ª C +frequente na língua ocorre em coda >90%; mas 
emerge primeiro em ataque (Freitas 1997, Jordão 2009)
O caso do /R/: a C + frequente distribui-se pelas 3 posições; mas emerge
em ataque>coda>ataque ramificado (Freitas 1997, Jordão 2009)



Resultados: segmentos na sílaba
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Distribuição de /S, l, R/ na sílaba: token e type apresentam o mesmo padrão

Ataque simples: l>r>S vs. S>l, r
Coda: S>r>l ou S>l,r vs. S>l>r mas S>l,r

O caso do /S/: >90% coda vs.  emerge primeiro em ataque
O caso do /R/: 3 posições vs. ataque>coda>ataque ramificado Interacção entre 

estrutura e frequência, 
a explorar



Resultados: ponto de articulação

CSCS
EstEstáádio em que a posidio em que a posiçãção inicial o inicial éé

autonomizada: Labial e Dorsal autonomizada: Labial e Dorsal 
((vsvs. *Dorsal no Holand. *Dorsal no Holandêês, s, 
atribuatribuíído do àà distribuidistribuiçãção noo no
inputinput))
FrequFrequêência na produncia na produçãção:o:

PosiPosiçãção inicial: L>C>Do inicial: L>C>D
MedialMedial e Final: C>L>D ou C>L,De Final: C>L>D ou C>L,D

FrequFrequêência nos alvos:ncia nos alvos:
PosiPosiçãção inicial: L>C,Do inicial: L>C,D
PosiPosiçãção medial: C>L>D ou C>L,Do medial: C>L>D ou C>L,D
PosiPosiçãção final: C>L>Do final: C>L>D

(Costa et al. 2007)(Costa et al. 2007)
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Frequências em token e type
apresentam a mesma 
distribuição: C > L > D           
(L e D muito próximos)



Resultados: ponto de articulação
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Diferentes distribuições para L e D
vs. C segundo a posição; 
Diferenças entre token e type

L e D destacam-se em posição 
inicial na frequência em token
(ocorrem maioritariamente nesta 
posição vs. C): L>D>C                      
D destaca-se nos monossilabos

Diferentes distribuições para L e D
vs. C segundo acento+posição; 
Grandes diferenças token / type

L e D destacam-se em posição 
acentuada inicial (token)

L e D ocorrem em posições 
proeminentes: PW[ e PW[+acento



Resultados: ponto de articulação

XXV Encontro Nacional da APL, Universidade de Lisboa, 22XXV Encontro Nacional da APL, Universidade de Lisboa, 22--24 Outubro 200924 Outubro 2009 1717

L e D destacam-se em posição 
inicial na frequência em token
(ocorrem maioritariamente nesta 
posição vs. C): L>D>C                      
D destaca-se nos monossilabos

L e D destacam-se em posição 
acentuada inicial (token)

L e D ocorrem em posições 
proeminentes: PW[ e PW[+acento

Distribuição no input (tokens apenas) prediz a disponibilização de L e D 
em posição inicial, com L mais frequente que D (reforça e amplia os 
resultados do input em Costa et al. 2007)
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Frequência:
types ou tokens?

A frequência no input constitui 
um bom preditor dos dados 
de CS para os formatos de 
palavra (emergência e 
frequência na produção), o 
padrão acentual 
(emergência e evolução), os 
tipos silábicos (emergência), 
as grandes classes de 
segmentos (emergência),  
os segmentos em coda 
(emergência) e a aquisição 
do PoA 

Sempre que types e
tokens diferem, o
preditor é tokens:

Formatos de palavra
Acento
Tipos silábicos
Ponto de articulação
Para classes de segmentos e 

segmentos em coda, types
e tokens coincidem

Frequência em tokens é a 
relevante para a aquisição

Resumo e Discussão



Resumo e Discussão

FrequFrequêência e estruturancia e estrutura
Para vPara váários aspectos da rios aspectos da 

fonologia, os dados de fonologia, os dados de 
frequfrequêência relevantes sncia relevantes sãão o 
computados emcomputados em tokenstokens e e 
tendo em conta a estrutura tendo em conta a estrutura 
da lda lííngua, i.e. ngua, i.e. posiposiçõções es 
prosodicamente prosodicamente 
proeminentesproeminentes: tipos : tipos 
silsiláábicos ebicos e PoAPoA

PosiPosiçõções proeminentes es proeminentes 
salientamsalientam--se na percepse na percepçãção o 
e favorecem a apreense favorecem a apreensãão o 
dos elementos que nelas dos elementos que nelas 
ocorrem com frequocorrem com frequêênciancia

Especificidades da lEspecificidades da líínguangua
O papel da frequO papel da frequêência emncia em tokenstokens

acentua a importacentua a importâância da ncia da 
distribuidistribuiçãção de unidades e o de unidades e 
padrpadrõões es efectivamente efectivamente 
presentes presentes nono inputinput, de l, de lííngua ngua 
para lpara líínguangua

Acentua a relevAcentua a relevâância do ncia do usouso da da 
llííngua e do estudo dos ngua e do estudo dos 
posspossííveis veis diferentesdiferentes inputsinputs
numa mesma lnuma mesma lííngua a que ngua a que 
diferentes criandiferentes criançças possam as possam 
estar expostas (diferentes estar expostas (diferentes 
percursos na aquisipercursos na aquisiçãção?)  >> o?)  >> 
implicaimplicaçõções metodoles metodolóógicasgicasXXV Encontro Nacional da APL, Universidade de Lisboa, 22XXV Encontro Nacional da APL, Universidade de Lisboa, 22--24 Outubro 200924 Outubro 2009 1919



Resumo e Discussão

Outras implicaOutras implicaçõçõeses
A relevA relevâância da frequncia da frequêência emncia em

tokenstokens vai no sentido de vai no sentido de 
propostas recentes sobre a propostas recentes sobre a 
representarepresentaçãção do o do 
conhecimento fonolconhecimento fonolóógico gico 
((exemplarexemplar--based modelsbased models) e ) e 
o processo de aquisio processo de aquisiçãção da o da 
linguagem (linguagem (usageusage--based based 
account of language account of language 
learninglearning) ) (e.g.(e.g. PierrehumbertPierrehumbert
2001,2001, BybeeBybee 2003,2003, BybeeBybee &&
McClellandMcClelland 2005), 2005), na sua na sua 
versversãão moderada: o moderada: 
interacinteracçãção com estruturao com estrutura

A explorarA explorar
Outras interacOutras interacçõções entre es entre 

frequfrequêência e estrutura (e.g. ncia e estrutura (e.g. 
estrutura silestrutura siláábica e bica e 
emergemergêência de segmentos)ncia de segmentos)

AnAnáálise sistemlise sistemáática da frequtica da frequêência ncia 
emem typestypes ee tokenstokens para as para as 
unidades e padrunidades e padrõões da es da 
fonologia do PE, em corpora fonologia do PE, em corpora 
diversificados (diversificados (FrePOPFrePOP: : 
3.500.000 palavras + 3.500.000 palavras + 
funcionalidades dofuncionalidades do FrePFreP))

PrediPrediçõções sobre os padres sobre os padrõões na es na 
aquisiaquisiçãção da lo da líínguangua
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