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Enquadramento
Características prosódicas do PE: 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 PE: Fraseamento 
e Entoação

- mapeamento dos IPs (sintaxe-prosódia): no SEP, 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. No NEP, formando um só IP [(S)(VO)] – Elordieta et al. 2005. No NEP, 
normalmente, sujeito, verbo e objecto são agrupados 
em 2 IPs [(S)(VO)], independentemente da extensão 
silábica (Frota & Vigário 2007).

- densidade tonal: no SEP, apenas 17-27% das PWs 
internas a IP são portadoras de acento tonal; no NEP, 
destaca-se uma distribuição tonal mais densa - 74% das 
PWs internas a IP recebem acento tonal (Vigário & Frota 
2003).



Enquadramento
Características prosódicas do PE: Entoação

- tipologia dominante dos acentos nucleares no SEP e no 
NEP: no SEP predominam contornos entoacionais mais 
complexos (bitonais). No NEP os acentos nucleares são 
maioritariamente monotonais.maioritariamente monotonais.

Tabela 1 – Declarativa e Interrogativa: contornos nucleares (neutra e focalizada) no SEP (Frota 
2002) e no NEP (Vigário & Frota 2003).



Enquadramento
Foco prosódico

Outras línguas:

� O foco pode ser veiculado através de mecanismos 
diferentes, em várias línguas.

Kiss (1995), inter alia, distingue as línguas em que o � Kiss (1995), inter alia, distingue as línguas em que o 
foco ocorre numa posição sintáctica específica (Húngaro, 
Basco, Coreano) daquelas em que os fenómenos 
fonológicos (proeminência, acento tonal, fraseamento 
prosódico) são determinantes para a realização do foco 
(Inglês).

� Línguas muito próximas podem apresentar diferentes 
estratégias fonético-fonológicas de realizar foco (Chen, 

Wang & Xu 2009).



Enquadramento
Foco prosódico

Português Europeu:

� Frota (1993, 2000, 2009) mostra que o foco contrastivo 
é veiculado pela proeminência e pela entoação, mas não 
afecta o fraseamento prosódico:

Figura 1 - Frota 2009.

afecta o fraseamento prosódico:
- é a cabeça do IP, independentemente da posição neste 

constituinte (não final ou tardio);
- é entoacionalmente expresso por um acento tonal 

específico (H*+L – no SEP);
- desencadeia subordinação pós-nuclear dos acentos 

tonais, mesmo quando o núcleo não final está próximo 
da última sílaba tónica do IP;

- opcionalmente, a gama de variação no foco é superior.



Objectivos

� Principais objectivos:
- observar a realização prosódica do foco contrastivo

em 2 variedades do Sul – Algarve (Alg) e Alentejo (Ale);em 2 variedades do Sul – Algarve (Alg) e Alentejo (Ale);

tendo em conta 2 tipos frásicos (declarativas e interrogativas
absolutas);

em 2 estilos discursivos distintos (leitura e role-play);

- comparar com resultados do SEP (recolhidos com base 
nos mesmos corpora);

- contribuir para um projecto amplo sobre variação
prosódica (InAPoP – http://www.fl.ul.pt/LaboratorioFonetica/InAPoP/demo/index.htm).



Metodologia

� Informantes:
- 3 falantes do sexo feminino por região (SEP inclusive)
- 20-45 anos
- gravação vídeo e áudio in loco- gravação vídeo e áudio in loco

� Parâmetros de análise:
- tipologia do acento tonal nuclear (NPA);
- realização (gama de variação) do NPA;
- comportamento pós-foco, em casos de foco não final;

� Todos os informantes realizaram ambas as tarefas 
(leitura e role-play).



Metodologia
Leitura

� Corpus: conjunto de 30 enunciados, seleccionados a 
partir do corpus de Frota (2000), incluindo 11 
declarativas e 19 interrogativas absolutas (15 neutros e 
15 focalizados). 
Desenho experimental: a produção de foco é � Desenho experimental: a produção de foco é 
desencadeada pela apresentação de um contexto 
específico, que antecede a frase.
ex.: C: [Ela disse-me:]

A loura mirava morenos.

C: [A ruiva mirava morenos?]
A loura mirava morenos.



Metodologia
Role-play

� Corpus: adaptação, para o Português, do questionário 
construído no âmbito dos estudos de variação 
entoacional no Catalão (Prieto & Cabré 2007), destinado a 
obter dados semi-espontâneos.obter dados semi-espontâneos.

� Desenho experimental: apresentação oral (com recurso 
ocasional a imagens), por parte do entrevistador, de um 
conjunto de situações. O informante terá de se imaginar 
no contexto dado, sendo levado a produzir um 
enunciado específico.

selecção de 9 enunciados para análise



Resultados
Leitura – tipologia dos contornos nucleares

Declarativa focalizada AlgAle

Figura 3 – Declarativa focalizada no Alg (AA). 
O poeta cantou uma MANHÃ angelical.

Figura 2 – Declarativa focalizada no Ale (BA). 
O poeta cantou uma MANHÃ angelical.

Ale e Alg -> H*+L
(= SEP -> H*+L)

Estratégia: tipologia do contorno 

nuclear (≠ H+L* ou L* - Cruz & Frota 

2010; Frota et al. 2011)



Resultados
Leitura – tipologia dos contornos nucleares

Interrogativa absoluta focalizada

SEP

� Cada variedade usa uma estratégia diferente:
Neutro Foco

contorno 
nuclear

Alg

SEP

Ale

nuclear

fronteira

gama de 
variação



Resultados
Leitura – foco não final

Ale SEP

Figura 4 – Declarativa focalizada no Ale (BA). 
O poeta cantou uma MANHÃ angelical.

Subordinação pós-foco: compressão do H+L* pós-
nuclear, em todas as variedades.

Figura 5 – Declarativa focalizada no SEP 
(Frota 2009). O poeta cantou uma MANHÃ 
angelical.



Resultados
Role-play – tipologia dos contornos nucleares

Declarativa focalizada AlgAle

Contexto: Estás a falar com a Júlia sobre os vossos amigos que vão viver para o estrangeiro. Tu
tens a certeza de que eles vão para Lima, mas a tua amiga teima que vão para Paris. Diz-lhe que
vão para Lima. 

Figura 6 – Declarativa focalizada no Alg (AA). 
(Eles) vão para LIMA..

Figura 5 – Declarativa focalizada no Ale (MJ). 
(Eles) vão para LIMA.

Ale e Alg -> H*+L
(= SEP -> H*+L)

= Leitura: tipologia do contorno 

nuclear.



Resultados
Role-play – tipologia dos contornos nucleares

Interrogativa absoluta focalizada

SEP

� Resultados semelhantes aos da leitura (excepção Ale):
Neutro Foco

contorno 
nuclear

Alg

SEP

Ale

nuclear

contorno 
nuclear

gama de 
variação

foco: Mário

foco: 

presidente

foco: 

presidente



Sumário

� Semelhanças entre estilos discursivos:
- mesmo contorno nuclear específico nas declarativas 

focalizadas, em todas as variedades – H*+L (cf. Frota 2000, Cruz & 

Frota 2010, Cruz & Frota 2011, Frota et al. 2011);

- diferentes estratégias entre variedades, na produção de 
interrogativas absolutas focalizadas;

- gama de variação superior como estratégia de foco, nas 
interrogativas absolutas produzidas no Alg.

Tabela 2 – Foco na Leitura: tipologia entoacional e 
gama de variação (Hz), no SEP, Ale e Alg.

Tabela 3 – Foco no Role-play: tipologia entoacional e 
gama de variação (Hz), no SEP, Ale e Alg.



Sumário

� Diferenças entre estilos discursivos:
- interrogativas absolutas focalizadas no Ale: na leitura, o foco 

é expresso pela fronteira tonal (≠ SEP); no Role-play, toda a 
configuração nuclear muda para exprimir foco (= SEP).

� Subordinação pós-foco (nota): não há, no Role-play, 
contextos de foco não final suficientes para fornecer 
informação acerca do comportamento pós-foco.

Tabela 2 – Foco na Leitura: tipologia entoacional e 
gama de variação (Hz), no SEP, Ale e Alg.

Tabela 3 – Foco no Role-play: tipologia entoacional e 
gama de variação (Hz), no SEP, Ale e Alg.



Conclusão

� O foco prosódico é produzido com configurações 
nucleares distintas entre tipos frásicos e entre 
variedades, à excepção do caso das declarativas 
focalizadas (mesma configuração nuclear entre 
variedades e entre estilos discursivos).variedades e entre estilos discursivos).

� A gama de variação é usada no Alg como estratégia de 
foco, nas interrogativas absolutas, em ambos os estilos 
discursivos.

� O foco pode ser expresso de diferentes formas, numa 
mesma variedade (Ale) e tipo frásico (interrogativas 
absolutas), entre estilos discursivos.



Conclusão

� Estes resultados:
- têm implicações para a compreensão da variação 

prosódica e da tipologia entoacional nas línguas;

- mostram que variedades de uma mesma língua podem - mostram que variedades de uma mesma língua podem 
apresentar estratégias distintas para exprimir foco (na linha 
de Chen, Wang & Xu 2009).

� Linhas de trabalho futuro: 
- verificar se (e como) a percepção por parte de ouvintes 

do PE é sensível às diferentes estratégias usadas entre 
variedades (variação prosódica na percepção);

- analisar o papel que essas diferentes estratégias 
desempenham na gramática prosódica (fonética ou fonologia?).



Muito obrigada!Muito obrigada!
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� A toda a equipa do Laboratório de Fonética & BabyLab 
(CLUL/FLUL)
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