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Sabe-se que a localização de fronteiras entoacionais está
de alguma maneira relacionada com a localização de
fronteiras sintácticas (Selkirk 1986, Nespor & Vogel 1986). 
A teoria da hierarquia prosódica capta esta relação:
– princípios de mapeamento sintaxe-fonologia + restrições de

natureza fonológica >> predição de padrões preferenciais de
fraseamento entoacional na produção e na compreensão
(Selkirk, 2000; Watson & Gibson, 2005; for Romance languages,
Elordieta et al., 2005; Frota et al., 2007).

Entre os factores fonológicos com um papel no 
fraseamento: ramificação fonológica, tamanho, peso,
posição estrutural do constituinte na árvore prosódica, 
velocidade de fala, etc (Ghini 1993; Jun 1997, 2003; Hellmuth
2004; Frota 2000; Elordieta et al. 2005, Frota et al. 2007, entre outros).

IntroduIntroduçãçãoo



OsOs constituintes constituintes φφ e Ie I em Portuguem Portuguêês s 

Construção do sintagma fonológico (φ):
– Cabeça lexical (Lex) + todos os elementos à esquerda dentro da 

Projeção máxima de Lex + o sintagma seguinte que é complemento de
Lex, contendo apenas uma PW (Frota 2000, Tenani 2002). 

– No PB, diferentemente do PE, o φ é caraterizado pela ocorrência regular 
de um acento tonal em seu elemento mais proeminente (Frota & Vigário, 
2000; Tenani, 2002).

Construção do sintagma entoacional (I): 
- Todos os φs em uma sequência que não esteja incorporada estruturalmente 

à árvore sintáctica, ou toda sequência de φs adjacentes pertencentes a 
uma frase raiz é mapeada em Is (Frota 2000). 

– Em PB & PE: um contorno nuclear e uma potencial pausa; em PB: 
ocorrência preferencial de um tom L+H* associado à primeira sílaba 
acentuada de I, independentemente de esta sílaba ser ou não a mais 
proeminente de φ; em PE: alongamento pré-fronteira (Frota 2000, 2003; 
Tenani, 2002; Vigário 2003; Moraes 2007; Serra 2009).



(1) Captar a relação entre fronteiras prosódicas, tal como 
estabelecido pela teoria da hierarquia prosódica, e a
percepção de rupturas na fala espontânea e na leitura; 

(2) Testar os efeitos do ranqueamento de fronteiras 
sintácticas e de distância prosódica entre fronteiras na 
percepção de rupturas;

(3) Descrever as características fonético-fonológicas das
fronteiras prosódicas (ocorrência e duração da pausa, de
alongamento silábico e de variação de F0; inventário de tons e 
a forma como eles são realizados);

(4) Determinar, através de um modelo de análise estatística, 
as pistas mais relevantes para a percepção de fronteiras 
prosódicas na fala espontânea e na leitura.

ObjectivosObjectivos



Novos dados para a discussão sobre fraseamento 
prosódico: dados do Português do Brasil

Contribuição para o conhecimento sobre a
localização das fronteiras prosódicas e para o
entendimento de como elas são realizadas e
percebidas

Contribuição para o conhecimento sobre diferenças 
prosódicas (fraseamento prosódico e os diversos 
tipos de pistas de fronteiras) nos estilos de fala 
espontâneo e lido (Blaauw 1994, 1995, Jurafsky 2008)

ContribuiContribuiçõções principais paraes principais para aa áárearea



CorpusCorpus: 5 trechos de fala espontânea (FE) e 5 trechos de
leitura (LE) com cerca de 2 minutos cada.

FalantesFalantes:: Produção - 5 falantes do sexo feminino.
Percepção -11 ouvintes (ambos os sexos).

Estudantes universitários, nascidos no Rio de Janeiro, 22-38 anos.

ProcedimentosProcedimentos:
(1) Produção – Entrevistas (FE); Leitura de trechos das

entrevistas (LE). Foi anotado o fraseamento prosódico em 
φs e Is de todos os trechos selecionados (para o
português, Frota 2000, Tenani 2002, Fernandes 2007), para 
definir a localização prevista das fronteiras prosódicas.

MetodologiaMetodologia



ProcedimentosProcedimentos:

(2) Percepção
– Os juízes assinalaram as fronteiras prosódicas 

percepcionadas em cada trecho de fala; 
– As fronteiras foram marcadas em folhas de papel 

contendo a transcrição ortográfica de cada trecho, sem 
qualquer tipo de pontuação;

– A fim de testar consistência, os juízes fizeram o mesmo 
teste em 2 sessões (para cada sessão os trechos de fala 
foram apresentados em ordem diferente); 

– O teste foi precedido por um treino. Nas instruções, dizia-
se que qualquer tipo de *ruptura* deveria ser marcada.

MetodologiaMetodologia



Localização e duração das pausas silenciosas;
Padrões de alongamento pré-fronteira na palavra nuclear: 
duração relativa das sílabas tônica e postônica em relação à
pretônica (em %);
Variação de F0 na palavra nuclear: medidas de F0 obtidas no 
PIM da sílaba, permitiram calcular a variação de F0 entre sílaba 
tônica e pretônica, e a variação de F0 entre sílaba postônica e
tônica (%);
Tipo e frequência dos contornos nucleares (acento tonal e 
tom de fronteira);
Tamanho dos constituintes com fronteira (não)percepcionada;
Distância entre fronteiras (não)percepcionadas em número de 
sílabas e de palavras prosódicas (PWs);
Tipo e frequência do nível de fronteira sintáctica das rupturas 
percepcionadas e não percepcionadas

Análise estatística: ANOVAs e Modelo de regressão logística 
binária (SPSS 14.0)

MetodologiaMetodologia:: medidas observadas medidas observadas 



Fronteiras percepcionadas = Contextos com 
rupturas assinaladas por, no mínimo, 8 juízes no 
teste de percepção. 

Propriedades das fronteiras previstas E percebidas 
como fronteiras entoacionais (Is).

Propriedades das fronteiras previstas mas NÃO
percebidas.

Propriedades das fronteiras percebidas mas NÃO
previstas como Is.

ComparaComparaçãção: o: fraseamento previsto e  fraseamento previsto e  
fraseamento percepcionadofraseamento percepcionado



ResultadosResultados ee DiscussDiscussãão o 
Estatuto prosódico das rupturas percebidas

Rupturas prosódicas
percepcionadas ocorrem 
maioritariamente na fronteira
de I, nos dois estilos de fala.

Mais Is previstos são 
percepcionados como rupturas 
em LE do que em FE. A
análise estatística indica que a
probabilidade de percepção de
uma fronteira em LE é superior
em 64% em relação à FE.

Distribuição das fronteiras de φ percebidas 
e não percebidas por estilo de fala

Fronteiras de φ
percebidas

Fronteiras de φ
não percebidas Total

LE 2 (0,5%) 436 (99,5%) 438
FE 10 (2,3%) 428 (97,7%) 438

Total 12 (1,4%) 864  (98,6%) 876



ResultadosResultados ee DiscussDiscussããoo
Propriedades das fronteiras: a pausa silenciosa
– A principal pista para a percepção de uma ruptura é a

presença da pausa, em todos os falantes e nos dois estilos de
fala. 

– Uma fronteira prosódica é significativamente mais provável de 
ser percepcionada na presença de uma pausa (probabilidade 
7.3 vezes maior de percepção da ruptura).



ResultadosResultados ee DiscussDiscussããoo
Propriedades das fronteiras: a pausa silenciosa
– As pausas são mais longas em fronteiras de Is percebidas

(todos os falantes e nos dois estilos de fala). 
– A probalidade de percepção de uma fronteira na presença de 

uma pausa mais longa é significativamente maior (por cada unidade 
de aumento de duração da pausa, a probabilidade aumenta 226 vezes).

– Tanto a presença quanto a maior duração da pausa mostram-se 
como preditores fortíssimos para a percepção de fronteiras.



ResultadosResultados ee DiscussDiscussããoo

Propriedades das fronteiras: o alongamento silábico e a
variação de F0 pré-fronteira

Alongamento silábico e variação de F0 em fronteiras de I:
variam de falante para falante.
A maior parte do alongamento dá-se na sílaba tônica (como já
notado por Moraes 1995, para o PB, e por Frota 2000, para o PE). O
alongamento pode ser uma pista para a percepção,
dependerndo do falante (Fal 1, FE). Em geral, há maiores 
constrastes de alongamento entre fronteiras percebidas e não 
percebidas em FE.
As variáveis do alongamento silábico e variação de F0
não se mostraram significativas estatisticamente.



Propriedades fonPropriedades fonééticasticas ee fonolfonolóógicasgicas dasdas fronteiras fronteiras 
preditaspreditas e (e (nnããoo)) percepcionadaspercepcionadas:: contornos nuclearescontornos nucleares

H+L* L% é o contorno mais comum nos dois estilos, entretanto
com diferentes frequências (LE > FE). 

Fronteira de I com ruptura 
percebida, Fal 3 – LE

[a gente podia ter ficado 
mais um pouquinho] I

LE



Análise fonológica: Contornos Nucleares
Núcleos descendentes/baixos & fronteiras baixas predominam em LE
(contra os resultados anteriores para a leitura de frases isoladas – Frota 
et al. 2007); em FE a distribuição de núcleos descendentes/baixos e
ascendentes/altos, e de fronteiras baixas/altas é balanceada.
O tipo de acento tonal não mostrou efeito significativo para a predição da 
percepção de fronteira; a probabilidade de percepção de fronteira é
significativamente maior perante L%, aumentando 2.8 vezes em relação
a H% (Modelo de Regressão Logística Binária)

Fronteira de I com ruptura 
percebida, Fal 1 – LE / FE
[foi um período muito ruim 
pra mim] I                       

LE

FE



ResultadosResultados ee DiscussDiscussããoo
Propriedades fonéticas e fonológicas: Tamanho do I 

Nº de sílabas já havia sido apontado 
como relevante para a formação de Is
no PE (Elordieta et al 2005)

Nº de PWs já havia sido apontado 
como relevante para a formação de Is
no Castelhano e Árabe Egipcío
(Elordieta et al 2005, Hellmuth 2004)

Is percebidos são maiores que Is
não percebidos, em todos os falantes
e estilos, em número de sílabas e em 
número de PWs, mas só tamanho 
em PWs é significativo .

Por cada PW a mais no I, a
probabilidade de percepção é 1.4
vezes maior.

LE

FE



ResultadosResultados ee DiscussDiscussããoo
Propriedades fonéticas e fonológicas: distância prosódica

A distância entre fronteiras percepciondas é maior do que entre 
percepcionadas e não percepcionadas (todos os falantes, nos dois 
estilos), em número de sílabas e em número de PWs. 

As variáveis relacionadas com distância prosódica não puderam ser usadas como
preditores no modelo estatístico, porque apenas ocorrem quando há percepção de 
(pelo menos uma) fronteira.

LE

FE

LE

FE
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ResultadosResultados ee DiscussDiscussããoo
Relação entre fronteira prosódica e fronteira sintáctica

A maior parte das fronteiras de I percepcionadas ocorre em limite de frase,
nos dois estilos de fala.

A fronteira de S é percepcionada, robustamente, como sendo o local de 
uma fronteira prosódica (Collier & ‘t Hart 1975, Cole 2008), sugerindo que o
mapeamento previsto (fronteira S>fronteira I) tem um papel importante na 
produção e na percepção de fronteiras
A probabilidade de percepção de fronteira decresce 65% de S, FP, T para 
ED, Xné (I não obrigatório)  e decresce 74% para XP, FI, C (não Is)

LE FE



Variáveis significativas para a predição da 
percepção de ruptura

ResultadosResultados ee DiscussDiscussããoo



ResumoResumo

• Fronteiras percepciondas ocorrem em fronteira de I,
independentemente de estilo de fala.

• Mais Is previstos NÃO percepcionados em FE (63% vs. 36%)
• Propriedades dos Is preditos percepcionados / não percepcionados:
1. A pausa é a pista mais forte (2 estilos): explica 87% dos resultados 

perceptivos
2. Alongamento e variação de F0 na tónica são factores dependentes

do falante (1º + FE; 2º + LE), não estatisticamente significativos
3. Contornos nucleares: mais contornos descendentes em LE; mais 

variação (em número de dados, não em tipo) em FE; tipo de tom de
fronteira é um preditor da percepção

4. Is maiores são mais robustamente percebidos, nos dois estilos (PWs)
6. A maior distância entre Is promove a percepção de uma ruptura, nos 

dois estilos 
7. O tipo de fronteira sintáctica destaca S nos dois estilos; preditor da 

percepção (S, FP e Top>> restantes (mapeamento previsto)



ConclusConclusããoo
• FE apresenta maior variação na relação entre fraseamento 
previsto, percepcionado e produzido (como esperado). Entretanto 
essa variação surge da distribuição dos mesmos tipos de pistas,
que desempenham um papel similar nos dois estilos. A
distribuição mais dispersa de pistas pode ser um importante fator 
para o menor índice de percepção de fronteiras previstas em FE.

• Diferentemente do que atestam outros trabalhos (Howell & Kadi-
Hanifi 1991, Blauuw 1994), os dados do PB não apresentam 
diferenças marcadas entre os estilos de fala (como pausas 
fundamentalmente em FE ou em loci diferentes, ou tendência 
para produzir mais constituintes num estilo do que no outro).

• Em PB, o fraseamento previsto de I mostrou-se robusto nos dois 
estilos: 87% de todos os Is preditos foram realizados como tal 
(94% in LE; 81% in FE); somente 1,4% de φs previstos foram 
percepcionados como rupturas e realizados como Is (0,5% em 
LE; 2,3 em FE).

Os ouvintes baseiam-se numa mesma gramática para a 
percepção de fronteiras, independentemente do estilo, 
reflectindo factores gerais sintáctico-fonológicos de 
fraseamento prosódico



Obrigada!Obrigada!
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