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 1. Introdução 

• 1.1. Fraseamento prosódico

• 1.2. Fraseamento prosódico no Português

• 1.3. As construções em análise 

 2. Objectivos

 3. Metodologia

• Apresentação do corpus (tarefas e sujeitos)

• Procedimentos (segmentação e etiquetagem)

• Análise

 4. Resultados

• Porto e Évora

 5. Conclusões
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 1. Introdução

1.1. Fraseamento prosódico

• Organização das sequências de fala estabelecendo grupos de

unidades (Shattuck-Huffnagel & Turk 1996; Nespor & Vogel

2007; Wagner & Watson 2010)

• Evidência para a estrutura prosódica das línguas: domínio

segmental (sândi) e suprassegmental (proeminência, ritmo,

entoação) (Nespor & Vogel 2007, Ladd 2008, Frota 2012)

1.2. Fraseamento prosódico no Português Europeu (PE) (Frota 

2000, 2014; Elordieta et. al 2005; Vigário & Frota 2007; Cruz 

2013)

• na variedade standard (SEP) – (SVO)/(S)(VO) [nº de sílabas]

• Braga (NEP) – (S)(VO) 

• Castro Verde (Ale) – (S)(VO)

• Albufeira (Alg) – (SVO)

• Parentéticas e tópicos formam tipicamente sintagmas 

entoacionais (IP) independentes (Frota 2000, 2014)



 Introdução

 Objectivos

 Metodologia

 Resultados

 Conclusões

Fraseamento prosódico em Português: parentéticas e tópicos

1.3. As construções em análise 

• Parentéticas:

 Caracterização prosódica: 

• domínios entoacionais próprios (Nespor & Vogel 

2007)  sintagma entoacional (IP)

• reduplicação do contorno entoacional (Ladd 2008; 

Astruc-Aguilera & Nolan 2007)

 Caracterização sintáctica: 

• expressões linearmente presentes no enunciado, 

que podem ser estruturalmente independentes 

(Dehé & Kavalova 2007; Colaço & Matos 2008)
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1.3. As construções em análise 

• Parentéticas no PE:

 Enunciado com parentética interna: 3 IPs, definidos pelo 

contorno L*+H H% L*+H H% H+L* L% (Frota 2000, 

2014)

 Repetição do contorno entoacional L*+H H% 

(parentética e constituinte à sua esquerda)

 Bloqueio de sândi entre fronteiras de IP -> formação de 

IPs distintos

 Ocorrência de fenómenos de sândi entre a parentética e 

um dos constituintes à sua direita ou à sua esquerda 

(extensão do constituinte) -> IP composto (Ladd 2008; 

Frota 2000, 2014)
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1.3. As construções em análise 

• Tópicos:

 Entidade sobre a qual se fornece informação, se pede 

informação ou se age em relação a ela (Gundel, 1988)

 Inglês Americano: Tópico contrastivo e foco: L+H*; 

tópicos: L*+H, com fronteira predominantemente L% 

(Hedberg & Sosa, 2007)

 Italiano: Informação nova (periferia esquerda) - contorno 

ascendente; Informação dada (nas duas periferias) - tons 

baixos (Frascarelli & Interhölzl 2007)

 Formam um IP independente (Nespor & Vogel 2007)

• Tópicos no PE:

 Estruturalmente independentes (Duarte 1987) 

 Domínio entoacional próprio – IP (Frota 2000)

• Tópicos iniciais: L*+H H% H+L* L%, H+L* L% H+L* L% 

• Tópicos finais: H+L* H/L%, H+L* L% 

 Fala espontânea (Mata et al. 2014):

• Tópicos não estão associados a apenas um tipo de 

contorno entoacional: L+H* e H* com valor contrastivo

em Topicalização e Deslocação à Esquerda de Tópico

Pendente (cf. Duarte 1987, 2003)
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 2. Objectivos

• Estudo no âmbito do InAPoP – Interactive Atlas of the Prosody of

Portuguese (PTDC/CLE-LIN/119787/2010, financiado pela FCT) 

(http://www.fl.ul.pt/LaboratorioFonetica/InAPoP/)

• Levantamento, descrição e análise do fraseamento entoacional de 

enunciados com parentéticas e tópicos em duas variedades do 

Português Europeu, faladas no Porto (Por) e em Évora (Eva) –

variedades setentrional e centro-meridional (Cintra 1971; Segura & 

Saramago 2001)

http://www.fl.ul.pt/LaboratorioFonetica/InAPoP/
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 2. Objectivos

• Verificar até que ponto existe variação prosódica no Português 

Europeu, no que diz respeito à produção de enunciados com 

parentéticas e tópicos, estando estes já estudados no SEP (Frota 

2000, 2014), Ale e Alg (Cruz 2013)

• Caracterizar o sistema entoacional das variedades em análise, no 

que diz respeito à produção de enunciados com parentéticas e 

tópicos e estabelecer uma análise comparativa inter variedades.
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 3. Metodologia

 Dados recolhidos in loco

 Corpus (Frota 2000): enunciados com construções 

parentéticas e tópicos (não contrastivos, elicitados a partir de 

contextos dados ao falante), previamente utilizado para o SEP

 Total de 16 enunciados com parentéticas
• Exemplo: As alunas, até onde sabemos, obtiveram boas avaliações.

 Total de 5 enunciados com tópicos: 2 tópicos in situ (inicial e 

final), 2 tópicos  com deslocação à esquerda e 1 tópico  com 

deslocação à direita:
• Tópico in situ inicial: As angolanas, ofereceram especiarias aos 

jornalistas.

• Tópico in situ final: As angolanas ofereceram especiarias, aos 

jornalistas.

• Tópico com deslocação à esquerda: As rosas, as alunas 

ofereceram ao monitor. 

• Tópico com deslocação à direita: Ofereceram especiarias aos 

jornalistas, as angolanas.

 Extensão dos constituintes (nº sílabas): constituintes curtos = 

menos de 5 sílabas; constituintes longos = 5 ou mais sílabas 

(cf. critérios adoptados em Elordieta et al. 2005)
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 3. Metodologia

 Dados da tarefa de Leitura do InAPoP

 6 informantes, sexo feminino, alfabetizados (níveis de 

escolaridade variados), faixa etária 20-45 anos:  3 Por, 3 Eva

 Total de 234 enunciados para análise (171 com parentéticas 

e 63 com tópicos)

 Excluídos: produções agramaticais, leituras não fluentes 

(pausas, hesitações), sempre que afectassem os constituintes 

em análise

 Análise prosódica e entoacional: quadro da fonologia 

prosódica e modelo Métrico-Autossegmental da Fonologia 

Entoacional (Beckman & Pierrehumbert 1986; Nespor & 

Vogel 2007; Ladd 2008; Frota 2000, 2014; entre outros)
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 3. Metodologia

 Anotação de fenómenos de sândi, contornos entoacionais, 

gama de variação de F0

 A anotação em Praat (Boersma & Weenink 2013): 

(i) fiada com anotação tonal (cf. P_ToBI (Frota 2014))

(ii) fiada ortográfica

(iii) fiada para anotação do fraseamento (cf. critérios de 

anotação do InAPoP: 0 = CL, 1 = PW, 2 = PWG, 3 = PhP e 4 

= IP)

Figura 1. Estrutura da textgrid para anotação entoacional e de fraseamento. 

“O músico, após a audição, saltou para a plateia.”, produzido por informante

do Porto.
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 4. Resultados

 Parentéticas

Figura 2. Percentagem de realização do contorno L*+H H% L*+H H% H+L* L% e contorno

alternativo mais frequente, em Por e Eva

 Contorno entoacional mais frequente: L*+H H% L*+H H% H+L* L%
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 4. Resultados

 Parentéticas: L*+H H% L*+H H% H+L* L%

Figura 3. Realização do contorno entoacional em “O músico, após a audição, saltou para a

plateia.”, produzido por informante de Por.

Figura 4. Realização do contorno entoacional em “O galã, ameaçado pelo rival, revelou a sua

identidade”, produzido por informante de Eva.
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 4. Resultados

 Parentéticas: 

Gama de variação local de F0

Quadro 1. Valores da gama de variação Quadro 2. Valores da gama de variação

local de F0 em fronteiras de IP, em local de F0 em fronteiras de IP, em

construções com parentéticas (Por). construções com parentéticas (Eva).

 Valores mais altos em fronteira de 1º IP

 Valores mais baixos em fronteira de 2º IP = Parentética.

1º IP 2º IP 3º IP

57.35 47.60 49.91

1º IP 2º IP 3º IP

47.54 37.54 40.98
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 4. Resultados

 Parentéticas: Gama de variação local de F0 por extensão do 

constituinte

Quadro 3. Valores da gama de variação local de F0 em fronteiras de IP, por 

constituinte, em construções com parentéticas (Por). 

Quadro 4. Valores da gama de variação local de F0 em fronteiras de IP, por 

constituinte, em construções com parentéticas (Eva). 

 Short/Long/Long não apresenta gama de variação menor que

Long/Long/Long, em Porto e Évora

 Parentética curta, em Évora, apresenta valores bastante mais

baixos  domínio composto com o IP seguinte

1º IP 2º IP 3º IP

Long/Long/Long 52.31 45.26 41.62

Short/Long/Long 60.48 47.25 52.80

Short/Short/Long 48.41 42.34 54.42
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 4. Resultados

 Parentéticas: Sândi

 Sândi ocorre no domínio de IP

 Valores superiores de sândi no Por, e decréscimo do sândi no 

2º IP em Eva (confirmando  tendência da parentética para 

formação de domínio composto)

Figura 5. Fenómenos segmentais em Figura 6. Fenómenos segmentais em

fronteira de IP, em construções com fronteira de IP, em construções com

parentéticas (Por). parentéticas (Eva).
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 4. Resultados

 Parentéticas: Pausas

Figura 7. Percentagem de realização pausas em parentéticas, em Por e Eva.   

 Maior percentagem de inserção de pausas no Porto

 A pausa é menos utilizada como pista para fronteira de IP em 

Eva
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 4. Resultados: 

 Tópicos

Figura 8. Percentagem de realização dos acentos nucleares e tons de fronteira, em tópicos, em 

Por. 

Figura 9. Percentagem de realização dos acentos nucleares e tons de fronteira, em tópicos,

em Eva

 Contornos variam em função da posição do tópico e da região

1. Long_T in situ inicial/Long

2. Long/Long_T in situ final

3. Short_T deslocação à 

esquerda/Long

4. Long_T deslocação à 

esquerda/Long 

5. Long/Long_T deslocação à 

direita.
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 4. Resultados:  Tópicos

Figura 10. Realização do contorno entoacional em “Aos jornalistas, as angolanas ofereceram

especiarias.”, produzido por informante de Por.

Figura  11. Realização do contorno entoacional em “Aos jornalistas, as angolanas ofereceram 

especiarias.”, produzido por informante de Eva. 
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 4. Resultados

 Tópicos: Gama de variação local de F0

Quadro 5. Valores da gama de variação local de F0 em fronteiras de IP, em construções

com tópicos (Por).

Quadro 6. Valores da gama de variação local de F0 em fronteiras de IP, em construções

com tópicos (Eva).

 Tópico curto à esquerda com valores inferiores ao tópico longo, 

especialmente em Eva (o que corrobora a tendência, nesta região, 

para IPs curtos formarem IPs compostos)

1º IP 2º IP

Long_T in situ inicial/Long_const. 88.20 48.63

Long_const./Long_T in situ final 30.13 80.08

Short_T deslocado à esquerda/Long_const. 65.45 48.93

Long_T deslocado à esquerda/Long_const. 80.55 61.28

Long_conts./Long_T deslocado à direita 50.80 36.12

1º IP 2º IP

Long_T in situ inicial/Long_const. 77.42 60.77

Long_const./Long_T in situ final 36.79 43.27

Short_T deslocado à esquerda/Long_const. 28.23 61.17

Long_T deslocado à esquerda/Long_const. 48.32 61.79

Long_conts./Long_T deslocado à direita 42.17 56.63
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 4. Resultados

 Tópicos: sândi

Figura 12. Fenómenos segmentais em                  Figura 13. Fenómenos segmentais em 

fronteira de IP, em construções com tópicos         fronteira de IP, em construções com tópicos 

(Por).                                                                            (Eva).

 Ausência de sândi na fricativa final em fronteira de IP interna ao 

enunciado (em Eva a ocorrência de sândi é superior, na linha da 

maior tendência para a formação de IPs compostos)

1. Long_T in situ inicial/Long                                                

2. Long/Long_T in situ final

3. Short_T deslocação à 

esquerda/Long

4. Long_T deslocação à 

esquerda/Long 

5. Long/Long_T deslocação 

à direita.
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 4. Resultados

 Tópicos: Pausas

Figura 14. Percentagem de inserção de pausas em tópicos, em Por e Eva.

 Maior percentagem de inserção de pausas no Porto

 Apausa é menos utilizada como pista para fronteira de IP 

em Eva, como já visto acima.
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 5. Conclusões

 As construções com parentéticas internas, em Porto e Évora, 

formam tendencialmente 3 IPs, definidos pelo contorno L*+H H% 

L*+H H% H+L* L%, à semelhança do SEP

 A parentética curta, no Porto, tem valores de gama de variação de 

F0 muito próximos da parentética longa; em Eva tem valores 

bastante mais baixos  Isto sugere que a parentética curta, em 

Eva mas não no Porto, tende a formar um domínio composto com 

o IP seguinte

 Verifica-se, em Eva, nestas construções, um efeito da extensão do 

constituinte no fraseamento em IPs

 Construções com tópicos formam 2 IPs; Évora e Porto apresentam 

contornos semelhantes, embora com algumas especificidades

 Sândi bloqueado em fronteiras de IP
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 5. Conclusões

 Os resultados obtidos sugerem que existe variação prosódica 

no Português Europeu, no que diz respeito à produção de 

enunciados com parentéticas e tópicos, estando estes já 

estudados no SEP (Frota 2000, 2014), Ale e Alg (Cruz 2013):

• No Porto: maior inserção de pausas do que em 

Évora; diferença de gama de variação local de F0 

mais alta

• Em Évora: valores da gama de variação de F0 em 

parentética curta sugerem a formação de IP 

composto, à semelhança das variedades centro-

meridionais

• No Porto e em Évora: contorno entoacional dos 

enunciados com parentéticas semelhantes aos do 

SEP; algumas diferenças no contorno entoacional

dos enunciados com tópicos (tópico longo com 

deslocação à esquerda apresenta o contorno L*+H 

H% H+L* L%, no Porto, e L+H* H% H+L* L%, em

Évora)
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 5. Conclusões

 Trabalhos futuros:

 inclusão de outras construções (parentéticas e tópicos)

 factores como a velocidade de elocução

 fraseamento em frases SVO com variação na extensão 

do constituinte 

 outras regiões  

 outras faixas etárias

Análise mais completa do fraseamento prosódico no Português e

sua variação
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