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Descodificar o somDescodificar o som

�� Como encontramos as palavras e distinguimos Como encontramos as palavras e distinguimos 
frases no frases no contínuo sonorocontínuo sonoro? ? ((= = som da fala)som da fala)

�� Na fala, as pistas para as palavras são diferentes da Na fala, as pistas para as palavras são diferentes da �� Na fala, as pistas para as palavras são diferentes da Na fala, as pistas para as palavras são diferentes da 
escrita.escrita.

A Catarina pediu dois livrosA Catarina pediu dois livros

acatarinapediudoislivrosacatarinapediudoislivros

Consegues descobrir as palavras aqui?Consegues descobrir as palavras aqui?

FalaFala



O que estudar?O que estudar?

�� UmaUma forma de forma de perceberperceber queque pistaspistas utilizamosutilizamos parapara
encontrarencontrar as as palavraspalavras nana falafala é é estudarestudar frasesfrases
ambíguasambíguas. (. (== frasesfrases queque podempodem terter maismais de um de um 
significadosignificado))significadosignificado))

�� ElasElas sãosão um um bombom indicadorindicador parapara percebermospercebermos queque
pistaspistas seguimosseguimos..

�� Como Como nãonão falamosfalamos comocomo robôsrobôs, , brincamosbrincamos com a com a 
falafala comocomo se fosse se fosse umauma músicamúsica. A . A estaesta musicalidademusicalidade
chamamoschamamos de de PROSÓDIAPROSÓDIA. . 

EstaEsta é é umauma boa boa pistapista!!



O que estudamos?O que estudamos?

�� No No LaboratórioLaboratório de de FonéticaFonética, , 
entre entre muitasmuitas outrasoutras actividadesactividades, , entre entre muitasmuitas outrasoutras actividadesactividades, , 
observamosobservamos a a importânciaimportância dada
PROSÓDIAPROSÓDIA parapara descodificardescodificar o o 
somsom e o e o seuseu conteúdoconteúdo..

�� EstaEsta acçãoacção de de descodificaçãodescodificação fazfaz
parte do parte do processamentoprocessamento dada
linguagemlinguagem..



Como Observamos?Como Observamos?

�� Existem várias formas de observarmos o papel Existem várias formas de observarmos o papel 
da prosódia no processamento da linguagem. da prosódia no processamento da linguagem. 

�� Algumas até podes experimentar com os teus Algumas até podes experimentar com os teus �� Algumas até podes experimentar com os teus Algumas até podes experimentar com os teus 
amigos como um jogo.amigos como um jogo.

Vejamos alguns exemplosVejamos alguns exemplos



Sabes o que eu disse?  Sabes o que eu disse?  

Inventa frases com palavras que possam ter mais de um 
sentido. Diz uma das opções e pede-lhes que escrevam  
e completem o que ouviram numa folha de papel. 

Exemplo: Comi um crepe com gelado.

FraseFrase 11

FraseFrase 33

FraseFrase 55

FraseFrase 22

FraseFrase 44

Frase 6Frase 6

Exemplo: Comi um crepe com gelado.
Comi um crepe congelado.

Vamos experimentar?



A qual te referes?A qual te referes?

Outra tarefa mais complexa é a 
Leitura do Movimento dos Olhos ou Eye Tracking

Exemplo 1Exemplo 1

RTPA_fraseRTPA_frase
completa.avicompleta.avi

Exemplo 2Exemplo 2

RTPA.aviRTPA.avi



O O queque descobrimosdescobrimos atéaté agora?agora?

�� Quanto Quanto maiormaior for a marcação prosódica, maisfor a marcação prosódica, mais

facilmente reconhecemos as fronteiras das palavras.facilmente reconhecemos as fronteiras das palavras.

�� É preciso de um É preciso de um número mínimo de sílabas número mínimo de sílabas no no �� É preciso de um É preciso de um número mínimo de sílabas número mínimo de sílabas no no 
início de uma frase para descodificar as pistas da início de uma frase para descodificar as pistas da 
Prosódia (=>a 6 sílabas)Prosódia (=>a 6 sílabas)

�� Há preferência para percepcionar Há preferência para percepcionar palavras inteiraspalavras inteiras
em oposição a palavras “partidas”.em oposição a palavras “partidas”.

Ex.: Ex.: investigador investigador okok -- investiga dor investiga dor XX



O O LABORATÓRIO DE FONÉTICA LABORATÓRIO DE FONÉTICA DA DA 
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PARA SABERES MAIS SOBRE NÓS, VISITAPARA SABERES MAIS SOBRE NÓS, VISITA--NOS EM:NOS EM:

HTTP://WWW.FL.UL.PT/LABORATORIOFONETICA/INDEX.HTM HTTP://WWW.FL.UL.PT/LABORATORIOFONETICA/INDEX.HTM 
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