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Enquadramento
Características prosódicas do SEP: 
Fraseamento

� Sintagma Entoacional (IP) – constituinte mais robusto da 
hierarquia prosódica (Vigário 1998, Frota 2000, 2003), sendo o 
domínio de:

- fenómenos de sandhi (vozeamento de fricativas, queda - fenómenos de sandhi (vozeamento de fricativas, queda 
de vogais, etc.)

- alongamento pré-fronteira

- a fronteira é locus para potencial inserção de pausas

- domínio da melodia mínima:

apenas a cabeça de IP tem de receber acento tonal –
acento nuclear (NPA) – e apenas a fronteira direita de IP 
requer marcação tonal – tom de fronteira final 

- o início de IP pode ser marcado por um tom H



Enquadramento
Características prosódicas do SEP: 
Fraseamento e Entoação

- mapeamento dos IPs (sintaxe-prosódia): sujeito, verbo e 
objecto são agrupados num só IP [(SVO)], excepto 
quando os sujeitos são longos (+ de 8 sílabas), 
formando um só IP [(S)(VO)] – Elordieta et al. 2005.formando um só IP [(S)(VO)] – Elordieta et al. 2005.

- densidade tonal: apenas 17-27% das PWs internas a IP 
são portadoras de acento tonal (Vigário & Frota 2003).

- tipologia dominante dos acentos nucleares no Português 
Europeu Standard (SEP):

Tabela 1 – Declarativa e Interrogativa: contornos nucleares (neutra e focalizada) no SEP 
(Frota 2002).



Enquadramento
Variação prosódica

� Outras línguas:

- Variação entoacional: tem sido objecto de estudo em 
várias línguas, com importantes consequências para o 
conhecimento da estrutura e da tipologia entoacionais conhecimento da estrutura e da tipologia entoacionais 
(trabalho acerca das variedades do Sueco por Bruce e 
colaboradores, Projecto IVie para o Inglês Britânico, 
Atlas Entoacional do Catalão por Prieto e colaboradores, 
inter alia).

� Português Europeu (PE):

- Estudos incipientes: além do padrão, apenas uma 
variedade do Norte (região de Braga) foi prosodicamente 
analisada por Vigário & Frota (2003) - NEP.



Enquadramento
Variação prosódica

� As autoras compararam o NEP e o SEP, mostrando que:

- as duas variedades são entoacionalmente distintas 
(embora o foco estreito esteja por analisar no NEP);

- o fraseamento entoacional é outra dimensão em 
variação: no NEP, as declarativas formam 
maioritariamente 2 IPs [(S)(VO)];

- existe uma semelhança prosódica entre o NEP e o 
Castelhano (e outras línguas Românicas). 

Tabela 2 – Declarativa e Interrogativa: contornos nucleares no NEP.



Objectivos

� Principais objectivos:

- fornecer uma descrição da entoação...
... das declarativas (neutras e focalizadas)

... das interrogativas absolutas (neutras e focalizadas)... das interrogativas absolutas (neutras e focalizadas)

... das interrogativas parciais 

2 variedades do Sul (ALE – Alentejo e ALG – Algarve); 

- analisar a percepção, por parte de ouvintes do SEP, do 
tipo frásico (declarativa vs. interrogativa) e do 
significado pragmático (neutra vs. focalizada) de frases 
produzidas por falantes do ALE e do ALG.



Metodologia
Produção

� Informantes:

- 2 falantes do sexo masculino -> ALE

- 2 falantes do sexo feminino -> ALG

Corpus :

25-35 anos

� Corpus (Frota 2000; D’Imperio, Elordieta, Frota, Prieto & Vigário 2005):
34 frases (33 IPs/85 PhPs), repetidas 3x (blocos
apresentados de forma randomizada), controladas em
termos de: 

- tipo frásico (declarativas, interrogativas absolutas e parciais);
- significado pragmático (neutras vs. focalizadas);

- extensão (nº de sílabas);

- posição do acento na palavra nuclear.



Metodologia
Produção

� Relativamente à extensão das declarativas:

Tabela 3 – Extensão das 
declarativas, neutras e focalizadas

� Parâmetros de análise:

- tipologia dos contornos nucleares (ALE e ALG);

- distribuição de acentos tonais por tipo frásico;

- eventos tonais específicos da variedade.

declarativas, neutras e focalizadas
(S->short; L->long;                   
bold->constituinte focalizado).



Metodologia
Percepção

� 29 frases (excluindo qu-) submetidas a apreciação (3x)

� 13 informantes do SEP participaram em 2 tarefas:

Tarefa 1:Tarefa 1:

- de duas hipóteses (A ou B), escolher o contexto escrito 
mais adequado à frase ouvida, sendo que um contexto 
implica que a frase que se ouve seja neutra; o outro 
contexto implica que a frase ouvida seja focalizada.

Tarefa 2:

- pergunta directa: A (declarativa), B (interrogativa), C (Não sei)



Resultados
Produção – tipologia dos contornos nucleares

Declarativa neutra ALGALE

Figura 1 - Declarativa neutra (sujeito longo) 
no ALE (D). O namorado megalómano da
brasileira mirava morenas. 

ALE -> L* Li (= NEP)

Figura 2 - Declarativa neutra (sujeito longo) 
no ALG (C). O namorado megalómano da
brasileira mirava morenas. 

ALG -> (H+)L* Li 
(≠ SEP e ≠ NEP)



Resultados
Produção – tipologia dos contornos nucleares

Interrogativa absoluta neutra ALGALE

SEP

Figura 4 – Interrogativa absoluta neutra no 
ALG (H). Ela foi ver o mar?

Figura 3 – Interrogativa absoluta neutra no 
ALE (N). Ela foi ver o mar?

ALE -> L* Li
(= declarativa neutra)

ALG -> L*+H HLi
(≠ SEP -> H+L* LHi)



Resultados
Produção – tipologia dos contornos nucleares

Interrogativa parcial ALGALE

Figura 6 – Interrogativa parcial no ALG (H). 
Quando vão ao cinema?

Figura 5 – Interrogativa parcial no ALE (N). 
Quando vão ao cinema?

ALE -> (H+)L* Li
(≠ SEP -> H+L* Li)

ALG -> H+L* Li
(= SEP -> H+L* Li)



Resultados
Produção – tipologia dos contornos nucleares

Declarativa focalizada ALGALE

Figura 8 – Declarativa focalizada no ALG (C). 
A boliviana MEMORIZAVA dilemas.

Figura 7 – Declarativa focalizada no ALE (N). 
A boliviana MEMORIZAVA dilemas.

ALE -> H*+L
(= SEP -> H*+L)

ALG -> H*+L
(= SEP e ALE)



Resultados
Produção – tipologia dos contornos nucleares

Interrogativa absoluta focalizada ALGALE

Figura 10 – Interrogativa absoluta focalizada
no ALG (C). Os rapazes compraram lâminas?

Figura 9 – Interrogativa absoluta focalizada
no ALE (D). Os rapazes compraram lâminas?

ALE -> L*+H HLi
(= SEP e = ALG)

ALG -> L*+H HLi
(= SEP e = ALE)



Resultados
Produção – densidade tonal por tipo frásico

ALGALE

ALE ≈ 1 PA/PW não nuclear
(= NEP e ≠ SEP)

Tabela 4 – Distribuição dos acentos tonais
por tipo frásico, no ALE. PA = exclui PAs 
nucleares e PAs iniciais.

Tabela 5 – Distribuição dos acentos tonais
por tipo frásico, no ALG. PA = exclui PAs 
nucleares e PAs iniciais.

ALG -> distribuição esparsa 
nas interrogativas (= SEP), 
mas densa nas declarativas

(= NEP e = ALE)



Resultados
Produção – eventos tonais específicos

ALGALE

Ausência de (Lp).
ALG = SEP e ≠ ALE

Figura 1 - Declarativa neutra (sujeito longo) 
no ALE (D). O namorado megalómano da
brasileira mirava morenas. 

Evento tonal específico (Lp). 
ALE ≠ SEP e ≠ NEP

Figura 2 - Declarativa neutra (sujeito longo) 
no ALG (C). O namorado megalómano da
brasileira mirava morenas. 



Resultados
Da Produção à Percepção

� Da produção à percepção:
- Declarativa: 

L* Li (ALE)
(H+)L* Li (ALG)

SEP: dificuldade na distinção 
entre decl. e int. absolutas 

- Interrogativa absoluta:
L* Li (ALE)
L*+H HLi (ALG)

- Decl. focalizada:

H*+L (ALE, ALG e SEP)

- Int. absoluta focalizada

L*+H HLi (ALE, ALG e SEP)

entre decl. e int. absolutas 
produzidas no ALE

SEP: dificuldade apenas na 
distinção entre as int. 
absolutas neutras e foc. no 
ALG.



Resultados
Percepção – significado pragmático

� Tarefa 1: neutra vs. focalizada

- as frases neutras são mais facilmente identificadas do 
que as focalizadas (foco não identificado no ALG);

- ambos os significados pragmáticos são mais facilmente 
identificados nas declarativas. 

Tabela 6 - % de respostas correctas dadas por informantes do SEP, na Tarefa 1 
do teste de Percepção. 



Resultados
Percepção – tipo frásico

� Tarefa 2: declarativa vs. interrogativa

- as frases declarativas são mais facilmente identificadas 
do que as interrogativas (problemas com interrogativas 
no ALE);

- o reconhecimento do tipo frásico não é variável em 
função do significado pragmático. 

Tabela 7 - % de respostas correctas dadas por informantes do SEP, na Tarefa 2 
do teste de Percepção. 



Sumário

� Produção (ALE e ALG):
Contornos nucleares por tipo frásico:

Tipo frásico ALE ALG NEP SEP

Declarativa neutra L* Li (H+)L* Li L* Li H+L* Li

Declarativa focalizada H*+L H*+L --- H*+L

ALE ≈ NEP
ALG ≈ NEP/SEP

Densidade tonal por tipo frásico:

- ALE: ≈ 1 PA/PW não nuclear em todos os tipos frásicos;

- ALG: distr. tonal esparsa nas int. e densa nas decl.

Evento tonal específico:

- ALE: Lp (fronteira esquerda do último PhP do IP);

- ALG: ausência de Lp.

Interrogativa absoluta neutra L* Li L*+H HLi L* H- Li H+L* LHi

Interrogativa parcial (H+)L* Li H+L* Li L* Li H+L* Li

Interrogativa absoluta focalizada L*+H HLi L*+H HLi --- L*+H HLi

ALG entre NEP e SEP



Sumário

� Percepção (SEP):

Significado pragmático:

- neutras: mais facilmente reconhecidas do que as 
focalizadas [predito pela produção para o ALG];focalizadas [predito pela produção para o ALG];

- dentro de cada significado pragmático, as declarativas
são mais facilmente identificadas. 

Tipo frásico:

- declarativas são mais facilmente reconhecidas do que as 
interrogativas [predito pela produção apenas para ALE];

- o reconhecimento do tipo frásico não varia em função do 
significado pragmático.



Muito obrigada!Muito obrigada!



� Aos meus informantes do ALE e do ALG (C, H, N e D), 
bem como a todos os participantes nas tarefas de 
percepção.

� Pelos comentários preciosos:
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