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Resumo  

Vários estudos sobre a caracterização dos padrões temporais têm revelado a 

existência de diferenças específicas entre línguas no discurso adulto. Alguns estudos 

realizados para a fala infantil parecem também revelar a presença da especificidade da 

língua, desde cedo, no desenvolvimento linguístico. 

Este trabalho centra-se na observação do desenvolvimento dos padrões 

temporais no Português Europeu, tendo em conta dois objectivos: (i) contribuir para o 

debate acerca do peso relativo de factores biológicos e da língua nativa, aferindo 

semelhanças e diferenças entre línguas, e (ii) contribuir para o estudo da emergência da 

estrutura prosódica na produção. 

Recorrendo à base de dados LumaLiDaAudy (Laboratório de Fonética, 

CLUL/FLUL) - constituída por registos áudio diários, em situação naturalista e 

foneticamente transcritos, da fala de uma criança portuguesa, falante nativa do 

Português Europeu – analisámos uma secção dos dados referentes aos períodos de 1;01, 

1;04, 1;06, 1;08-1;09, 2;02, 2;03-2;04, correspondentes aos seguintes pontos no 

desenvolvimento lexical (Word Points): WP 10-20 (1;01, 1;04 e 1;06), WP>20 (1;08-

09) e WP50 (2;02, 2;03-2;04). O período de 1;01 precede a produção de palavras 

dissilábicas, que ocorre a partir de 1;04; os períodos anteriores a 2;02 precedem a 

produção de enunciados de duas ou mais palavras, que ocorre a partir de 2;02.  

Foram medidas as durações de cada sílaba, palavra e enunciado, com base na 

análise acústica de espectrogramas e formas de onda, através do programa 

SpeechStation2. Codificámos cada sílaba relativamente à sua posição na palavra e no 

enunciado, cada palavra face ao número de segmentos e número de sílabas na palavra e 

cada enunciado face ao número de palavras, de sílabas e de segmentos no enunciado. Os 

dados foram tratados estatisticamente pelos programas SPSS 16.0 e Statistica 5.1, 

através da análise de correlações e de variância. 

Os resultados obtidos vêm reforçar a tese da descontinuidade no 

desenvolvimento, uma vez que apontam para dois momentos distintos de reorganização 

temporal (1,04 e 1;08-09), o 1º relacionado com a palavra e o 2º com o enunciado; os 

resultados concorrem, também, para a evidência do peso da língua nativa na aquisição, 

uma vez que descrevem o desenvolvimento de padrões de duração no sentido do 
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Português adulto, apresentando diferenças em relação aos dados reportados para outras 

línguas. Finalmente, os nossos resultados deste trabalho contribuem para o 

entendimento do desenvolvimento da estrutura prosódica, corroborando a Hipótese 

Harmónica de Desenvolvimento da Estrutura Prosódica, na produção.  

 

Palavras-Chave: padrões de duração, aquisição, prosódia, palavra, enunciado.
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Abstract 

Several studies on the description of temporal patterns in adult speech reveal 

language specific differences. Some studies on infant speech also point to the presence 

of language specific properties from early on in linguistic development. 

This thesis examines the development of temporal patterns in European 

Portuguese, with two main goals: (i) to contribute to the debate on the relative 

importance of biological factors and the native language, by discussing similarities and 

differences between languages; (ii) to contribute to the study of the emergence and 

development of prosodic structure in production. 

 Our empirical database is LumaLiDaAudy (Phonetics Laboratory, 

CLUL/FLUL), a database composed of phonetically transcribed daily audio recordings 

of a Portuguese child’s speech, native speaker of European Portuguese (recorded in a 

naturalistic environment). For this study a section of the data was analyzed comprising 

the age periods of 1;01, 1;04, 1;06, 1;08-1;09, 2;02, 2;03-2;04, which correspond to the 

following points of lexical development (Word Points): WP 10-20 (1;01, 1;04 and 

1;06), WP>20 (1;08-09) and WP50 (2;02, 2;03-2;04). 1;01 precedes the production of 

dissyllabic words, which occur from 1;04 onwards, while the age periods prior to 2;02 

precede the production of utterances of two or more words, which occur from 2;02 

onwards. 

 The duration of each syllable, word and utterance, was measured by means of 

the acoustic analysis of spectrograms and waveforms, using the SpeechStation2 

software. Each syllable was coded for its position in the word and utterance. Each word 

was coded for the number of segments and number of syllables it contains, and each 

utterance was coded for the number of words, syllables and segments. The data was 

handled statistically by the SPSS 16.0 and Statistica 5.1 software programs, by means of 

correlation analysis and ANOVA. 

 The results obtained support the thesis of discontinuity in development, since 

they point to two distinctive moments of temporal reorganization (1;04 and 1;08-09); 

the first moment is associated with the word and the second with the utterance. The 

results also confirm the importance of language specific properties (i.e. of the native 

language) in acquisition, as they describe a development pattern towards adult 
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Portuguese, showing differences when compared with the data reported for other 

languages. Lastly, the results also contribute to a better understanding of the 

development of prosodic structure in production, confirming the Unfolding Hypothesis 

of the Development of Prosodic Structure. 

 

Key-words: duration patterns, acquisition, prosody, word, utterance. 
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1. Introdução 
 

O presente trabalho nasce da necessidade de compreender o desenvolvimento 

dos padrões de duração na aquisição da língua, sendo que, até onde nos é dado a saber, 

o desenvolvimento dos padrões temporais no Português Europeu (PE) não tem sido alvo 

de estudo.  

A presente investigação enquadra-se numa investigação mais vasta, sobre a 

aquisição da prosódia, articulando, através de uma mesma base empírica, padrões 

temporais, entoação, desenvolvimento silábico e estrutura prosódica (Frota & Vigário, 

2008; Jordão & Frota, 2008; Frota & Matos, 2009 e Jordão, 2010), beneficiando o 

presente trabalho da integração de resultados da análise de diferentes áreas do 

desenvolvimento prosódico.1   

Relativamente os factores de distinção prosódica entre línguas, destacamos o 

comportamento dos padrões temporais, i.e., a realização duracional de unidades 

linguísticas e a sua relação dentro de determinado domínio. Desta forma, sabemos que 

na fala adulta o alongamento final de domínio prosódico não é universal (Oller & 

Smith, 1977; Nathani et al., 2003) e que a extensão segmental que realiza esse 

alongamento é variável (Frota, 2000; Byrd et al., 2006). De referir ainda a 

existência/inexistência de redução da duração silábica em função do número de sílabas 

num determinado domínio, como sendo específica da língua (Oller, 1973; DeBoysson-

Bardies, 1981) e de diferenças rítmicas, sendo o ritmo entendido como uma organização 

temporal global da língua (Ramus et al., 1999; Frota & Vigário, 2001). 

 Existe algum consenso na literatura quanto às dimensões de variação e à não 

universalidade de determinados padrões temporais. Porém, os estudos realizados em 

torno do desenvolvimento dos padrões duracionais no processo de aquisição têm 

mostrado pontos de vista divergentes, revelando-se os seus resultados de interpretação 

complexa e deixando em aberto duas das questões basilares em debate: 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  

1	  O trabalho que apresentamos desenvolveu-se no âmbito dos projectos FreP (Padrões de Frequência na 
Fonologia do Português – Investigação e Aplicações PTDC/LIN/7036/2006) e DEPE (Desenvolvimento 
da Estrutura Prosódica e Entoação PTDC/CLE-LIN/108722/2008). 
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- O papel relativo das bases biológicas, designadamente de fenómenos motores e 

de maturação neuro-muscular, e da especificidade da língua em aquisição (Robb & 

Saxman, 1990; Nathani et al., 2003 vs. Snow, 1994; Vihman et al., 2006); 

- O processo de desenvolvimento da estrutura prosódica, nomeadamente, o papel 

das influências bottom-up e top-down na produção vocálica (Nathani et al., 2003). 

Assim, almeja o nosso trabalho analisar o desenvolvimento dos padrões 

temporais do PE, com dois objectivos nucleares: 

 contribuir para o debate acerca do peso relativo de factores biológicos e da 

língua nativa, aferindo semelhanças e diferenças entre línguas; 

 contribuir para o conhecimento da emergência da estrutura prosódica na 

produção, em particular no que respeita ao Enunciado2 e à Palavra Prosódica. 

Esta tese organiza-se em 5 capítulos. Segue a Introdução o capítulo 2, onde é 

feita a revisão da literatura de especialidade, olhando para o desenvolvimento 

linguístico e níveis de maturação (2.2) e para os trabalhos desenvolvidos acerca dos 

padrões duracionais, quer como indicadores do desenvolvimento linguístico (2.3.1), 

quer apontando para a importância do Alongamento Silábico Final (2.3.2), ou como 

indicador patológico (2.3.3). Terminamos este capítulo com uma súmula (2.4) dos 

principais tópicos analisados. 

No capítulo 3 descrevemos os procedimentos metodológicos adoptados neste 

estudo, começando por apresentar o corpus (3.2), seguindo-se a análise acústica (3.3), o 

tratamento de dados (3.4) e a análise estatística (3.5). 

No capítulo 4 apresentamos a análise e interpretação dos resultados tendo em 

conta a duração e número de unidades (4.2), a duração silábica e posição prosódica 

(4.3), duração silábica e acento (4.4) e, por fim, a evolução global da duração silábica 

(4.5). Em (4.6) apresentamos um sumário com os principais resultados e as respectivas 

interpretações. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  

2 Neste trabalho, os níveis prosódicos Enunciado (E) e Sintagma Entoacional (IP) são coincidentes, i.e., 
não há Enunciados com mais de um Sintagma Entocional.  
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Na secção 5 procedemos à conclusão dos resultados tendo em conta os dois 

objectivos centrais do trabalho. 
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2. Estado da Arte 

2.1. Introdução 

Este capítulo inicia-se com um breve enquadramento de como decorre o 

desenvolvimento linguístico, tendo como base algumas predições sobre os níveis 

maturacionais (2.2). Porque o presente trabalho se centra, essencialmente, no 

desenvolvimento dos padrões de duração, torna-se necessário explorar os trabalhos que 

se dedicam ao estudo dos padrões duracionais (2.3). No ponto 2.3.1, perspectivamos o 

desenvolvimento linguístico tendo por base os padrões duracionais. Porque cada língua 

apresenta características que influenciam as durações das produções, a secção 2.3.2 é 

dedicada ao Alongamento Silábico Final. Por fim, entendemos, mais a título ilustrativo, 

mostrar como a duração pode ser um indicador patológico (2.3.3). 

2.2. Desenvolvimento linguístico e níveis de maturação 

A contextualização do presente trabalho passa, também, pela referência a 

comportamentos de maturação linguística, entendidos não só no desenvolvimento 

biológico, como também no desenvolvimento fisiológico. Esta contextualização é 

especialmente relevante no que concerne aos pré-estádios do desenvolvimento 

linguístico. 

Locke (2004) descreve o desenvolvimento do discurso, mostrando que a 

produção silábica está relacionada com constrições labiais e de língua, assim como a 

descida mandibular. Explica ainda quais os órgãos e mecanismos motores que actuam 

no aparecimento dessa característica humana. Aquando do nascimento da criança há um 

conjunto de movimentos vestigiais que se tornarão, mais tarde, essenciais à produção 

discursiva, como por exemplo, a evolução dos movimentos de sucção para movimentos 

de mastigação e, posteriormente, para o babbling. Os movimentos dos maxilares 

envolvidos nestes dois últimos mecanismos começam a desenvolver-se, ao mesmo 

tempo, em acuidade, permitindo produzir sons com carga linguística. Muitos destes 

movimentos ou acções encontram-se presentes nos contactos sociais de primatas, como 
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por exemplo, os cliques de língua e de lábios, entendidos, neste contexto, como formas 

de tratamento, de saudação e de cópula. 

Diz o autor: if we are to understand how the infant comes to control the organs 

of speech, we may need to consider the processes by which pre-existing movements – 

that is, actions that are linked in evolution and development to an “original” function – 

become available for other uses (p. 177). 

A produção discursiva das crianças desenvolve-se quando os órgãos, 

convencionalmente usados para esse propósito, passaram alguns meses ao serviço de 

objectivos não-discursivos, ou seja, a mandíbula e a língua para comer, o sistema 

respiratório para respirar e a laringe em signaling (p. 179). Assim, os atributos naturais 

do discurso são produto de movimentos que não são específicos deste mas de um 

sistema não-linguístico de som, que opera de acordo com princípios físicos. Desta 

forma, o uso de movimentos similares no babbling e na fala reflecte a codificação das 

propriedades sonoras humanas na linguagem, ou seja, a linguagem acomoda a sua 

forma dos movimentos orais que são expressos audivelmente no babbling.  

Em relação às características presentes no babbling, refere o autor que, em geral, 

as crianças vocalizam mais quando estão sozinhas do que na companhia de um adulto. 

Este efeito começa por aparecer às 18 semanas, atingindo o máximo nas 38 semanas, 

quando 90% das crianças começam a vocalizar. Entram em declínio nas 48 semanas, 

quando as vocalizações em ambientes solitários continuam a exceder as vocalizações na 

presença da mãe ou de um estranho.  

Caracterizando o babbling, refere Locke um estudo feito por Barlow (1977), 

onde foi detectada, nas produções do babbling, uma predominância de oclusivas 

vozeadas, fechamentos anteriores e sequências silábicas iniciadas por obstruintes. 

No que se cinge ao desenvolvimento cognitivo associado à produção de 

babbling, devemos ter em conta os seguintes dados: crianças que começaram a 

vocalizar depois dos 10-12 meses manifestaram, mais tarde, problemas no 

desenvolvimento, inclusive desordens sensoriais, cognitivas e linguísticas, em relação a 

crianças que começaram a vocalizar mais cedo. Também foi visto que crianças que 

começaram a vocalizar mais tarde revelaram um vocabulário expressivo, aos 18, 24 e 30 

meses, mais baixo do que aquelas que começaram a vocalizar na altura esperada (Oller 

et al., 1998, 1999). 
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Estes estudos demonstram que os sistemas neuronal e vocal, requeridos para o 

babbling e para o discurso, parecem ser largamente partilhados, pelo menos no início 

das produções. Assim, o pico da produção do babbling é tomado como um indício da 

proximidade de produção discursiva. 

Locke demonstra também que o pico do babbling ocorre ao mesmo tempo de 

outros comportamentos, como o gatinhar. Este facto torna-se evidente através da 

observação de duas classes de comportamentos manuais: uma relacionada com a 

emergência dos movimentos rítmicos das mãos e a outra relacionada com o alcance de 

uma mão, i.e., com a possibilidade das crianças agarrarem coisas. 

Se o discurso é encarado como uma habilidade motora, então o desenvolvimento 

ocorre como resposta à experimentação e maturação. Relacionado com este último 

fenómeno – a maturação –, há a evidência de que nos 5-6 meses após o nascimento, a 

criança possui uma ramificação dendrítica nas áreas gestual e vocal do hemisfério 

esquerdo, maior do que nas áreas correspondentes do hemisfério direito. Isto sugere que 

a produção de sons silábicos é possível graças a este desenvolvimento. 

Enquanto Locke (2004) se centra, essencialmente, nos aspectos biológicos do 

discurso, Moore (2004) debruça-se sobre o desenvolvimento fisiológico deste, 

começando por referir que a emergência da produção do discurso, em crianças, implica 

a obtenção de uma larga variedade de capacidades de desenvolvimento que incluem, 

entre outras, capacidades cognitivas, perceptuais, sociais, linguísticas e de proficiência 

fisiológica. De todas estas áreas do desenvolvimento do discurso, o desenvolvimento 

fisiológico parece ser aquela que está menos descrita e compreendida. 

Assim, numa primeira abordagem ao tema, o autor refere-se ao desenvolvimento 

motor do discurso como sendo um limitador durante os períodos iniciais da emergência 

das verdadeiras palavras. Desta forma, a coordenação dos sistemas respiratório, 

fonatório e articulatório apresenta, nesta fase inicial, desafios com os quais a criança 

ainda não se deparou. Uma larga variedade de comportamentos motores orais, vocais e 

não-vocais são exibidos, tipicamente, aos 11 meses de idade, não implicando 

especificações temporais e espaciais, na ordem daqueles que são específicos do 

discurso. 

Muitas das características, propriedades e capacidades incorporadas nos modelos 

dos adultos pura e simplesmente não existem ou não estão disponíveis nos modelos das 

crianças. Como por exemplo, o rápido aumento da massa mandibular durante o período 
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inicial da aquisição do discurso, que induz as crianças a adoptar um outro tipo de 

comportamentos discursivos. Também as cordas vocais parecem carecer de 

propriedades biomecânicas e elásticas que permitem a modulação da intensidade de F0, 

presente no discurso dos adultos. Para além da quantidade de massa mandibular e das 

características das cordas vocais, também o sistema respiratório das crianças é 

totalmente diferente do dos adultos. Esta diferença é geralmente atribuída à falta de 

elasticidade da caixa torácica e à orientação horizontal das costelas. Assim, as crianças 

são obrigadas a uma respiração infra-diafragmática, dependendo da força muscular o 

controlo do fluxo de ar e do volume dos pulmões. 

Na observação do relacionamento entre comportamentos discursivos e 

não-discursivos, o autor avalia o controlo mandibular em relação aos processos de 

mastigação, sucção, deglutição e de oscilações do maxilar, bem como comportamentos 

respiratórios. Nas comparações entre aqueles comportamentos é encontrada uma 

partilha de diversas áreas, por exemplo, os mecanismos neuronais, subjacentes a muitos 

comportamentos não-discursivos, são encontrados tanto nos modelos humanos como 

nos modelos de animais, sendo, no caso daqueles, extensíveis à produção discursiva: 

Behavioral commonalities across speech and non speech behaviors can be 

taken to suggest that these specific neural mechanisms are shared across 

behaviors. These commonalities may also be taken to suggest shared 

ontogenetic and phylogenetic pathways across behaviors (p. 195). 

No que se refere às primeiras observações fisiológicas das produções 

discursivas, diz o autor que estas se focam, primeiramente, nos sistemas mais acessíveis 

(mandíbula, lábios, sistema respiratório) e são realizadas em adultos. Contudo, os 

estudos feitos em torno de sistemas amadurecidos não fornecem informações sobre o 

desenvolvimento dos mesmos. Assim, através de técnicas não-invasivas, observam-se, 

mais tarde, os movimentos labiais e mandibulares, bem como os de coordenação 

respiratória, de fonação, fechamento bilabial e velofaríngeo, em crianças. 

Nos estudos mandibulares e labiais, é referido que a mandíbula desempenha um 

papel primordial no suporte do desenvolvimento de vocalizações discursivas e não-

discursivas. Um estudo desenvolvido pelo autor (Moore & Ruark, 1996), acerca da 

activação de padrões musculares para o discurso mostra, através da análise de 

electromiogramas – EMG –, que esta activação exibe uma maior estabilidade na 
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emergência discursiva do que em comportamentos como a mastigação, sucção e outros 

movimentos do maxilar, em crianças com 15 meses de idade. 

Num outro estudo, Green et al. (2000) quantificam as contribuições da 

mandíbula e dos lábios inferior e superior no fechamento oral, demonstrando que o 

maxilar desempenha um papel importante nas primeiras produções discursivas, 

diminuindo a sua influência com o desenvolvimento mas mantendo sempre uma 

importância relativa neste fechamento. Através da observação cinestésica percebe-se 

que o maxilar é, inicialmente, o articulador responsável pelo fechamento oral sendo 

depois, em idade adulta, “substituído” pelo lábio inferior. 

Em relação aos movimentos respiratórios e fonatórios, o autor faz referência a 

um estudo onde se comparam as vocalizações de adultos com as de crianças com 6 

meses de idade. Para tal, são realizadas gravações cinestésicas das médias respiratórias 

de 10 crianças e 13 adultos, durante a respiração de descanso e durante as vocalizações. 

Os resultados mostram que tanto a respiração de descanso como a de discurso são 

dominadas pela expansão e compressão da caixa torácica. As crianças revelam uma 

maior variedade em ambas as respirações e através dos sujeitos, sendo que cada criança 

mostra apenas um padrão de respiração tanto para o discurso como para o descanso. 

Por fim, o autor sublinha que o desenvolvimento da produção discursiva não é 

contínuo, exibindo descontinuidades nos relacionamentos de desenvolvimento 

coordenativo entre articuladores, sendo estas descontinuidades consistentes com 

perspectivas de sistemas dinâmicos.	  

A sectorização dos diferentes estádios de desenvolvimento linguístico, durante o 

período da aquisição da língua materna (L1)3, não é uma área consensual na literatura. 

Diferentes categorizações e argumentações são utilizadas, dependendo do foco do 

estudo e da organização do mesmo.  

Lenneberg (1967) afirma que a capacidade das crianças de adquirir uma língua é 

uma consequência da maturação, porque os marcos da aquisição linguística estão 

normalmente interligados com outros marcos que são, geralmente, atribuídos à 

maturação física, nomeadamente coordenação motora. Esta sincronia é preservada, 

mesmo que o desenvolvimento maturacional tenha abrandado, nas diferentes formas de 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  

3L1, Língua Primeira ou Língua Materna por oposição a L2, Língua Segunda ou Língua Não Materna. 
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retardação mental. Refere ainda o autor que não há evidências de que o treino intensivo 

possa produzir estádios avançados do desenvolvimento linguístico, ou seja, um nível 

avançado na linguagem de uma criança que, maturacionalmente, continua a ser um 

bebé.  

Vejamos, em relação ao que é dito, o confronto entre os momentos de 

desenvolvimento maturacionais (motor e linguístico), propostos pelo autor, na tabela 1. 

Esta tabela é uma adaptação resumida da original, que podemos encontrar em 

Lenneberg (1967) p. 128-130. (Serve a codificação apresentada, por baixo da idade, 

para situar estes períodos de desenvolvimento maturacional na tabela de comparação 

dos períodos de desenvolvimento, ver Anexo 1). 

Idade	   Desenvolvimento	  Motor	   Desenvolvimento	  Discursivo	  

0;3	  

anos	  

A)	  

Seguram	  a	  cabeça	  quando	  em	  posição	  
adequada;	  
Suporte	  nos	  cotovelos;	  
Mãos	  maioritariamente	  abertas.	  

Menos	  choro	  do	  que	  aos	  0;2	  anos;	  
Quando	  estabelecida	  interacção,	  sorriem	  e	  
emitem	  sons	  vocálicos	  chamados	  cooing,	  tendo	  
estes	  uma	  duração	  de	  15-‐20	  segundos.	  

0;4	  

anos	  

B)	  

Seguram	  a	  cabeça	  sem	  ajuda;	  
Brincam	  com	  as	  mãos.	  

Respondem	  aos	  sons;	  os	  olhos	  procuram	  o	  
falante;	  primeiros	  sons	  de	  gargalhadas.	  

0;5	  

anos	  

C)	  

Sentam-‐se	  com	  apoio.	  
Produção	  de	  alguns	  sons	  consonânticos	  no	  
cooing:	  fricativas	  labiais,	  líquidas	  e	  nasais.	  

0;6	  

anos	  

D)	  

Sentam-‐se	  usando	  os	  braços	  como	  apoio;	  
Conseguem	  equilibrar	  o	  peso;	  
Começam	  a	  agarrar.	  

Cooing	  evolui	  para	  babbling,	  cujas	  produções	  se	  
assemelham	  a	  enunciados	  de	  uma	  sílaba.	  

0;8	  

anos	  

E)	  

Conseguem	  suster-‐se	  ;	  
Agarram	  com	  os	  polegares	  e	  com	  a	  ponta	  
dos	  dedos.	  

Reduplicação	  (repetições	  contínuas);	  
Distinções	  entre	  padrões	  entoacionais.	  

0;10	  

anos	  

F)	  

Gatinham	  eficientemente;	  
Começam	  a	  desviar-‐se;	  
Puxam	  para	  se	  manterem	  na	  mesma	  
posição.	  

Vocalizações	  misturadas	  com	  gurgling	  (borbulhos)	  
ou	  bubble-‐blowing	  (sopro,	  cliques);	  
Tentativas	  de	  imitação	  de	  sons;	  
Início	  da	  distinção	  entre	  as	  palavras	  ouvidas.	  

1	  ano	  

G)	  

Caminham	  apoiando-‐se	  numa	  mão,	  
elevando	  os	  pés,	  joelhos	  e	  mãos;	  
Diminuem	  a	  frequência	  com	  que	  levam	  
objectos	  à	  boca.	  

Repetem	  com	  frequência	  sons	  idênticos;	  
Começam	  a	  emergir	  as	  primeiras	  palavras;	  
Começam	  a	  compreender	  e	  a	  responder	  a	  
algumas	  palavras	  e	  comandos	  simples.	  
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Quadro	  1:	  cronologia	  do	  desenvolvimento	  maturacional	  e	  linguístico,	  proposto	  por	  Lenneberg	  (1967).	  

Nas palavras de Ingram (1989), a necessidade de definir estádio nasce do intuito 

de descrever os acontecimentos ou factos da child language, sendo esses factos 

indispensáveis para a caracterização de estádio.  

Os estádios podem, segundo o autor, ser definidos conforme são afectados por 

um só comportamento - single behaviours, ou por vários comportamentos - sultiple 

behaviours. Assim, no que respeita a estádios de um comportamento, podemos ter 

quatro tipologias de organização: (1) estádio de continuidade, a continuous stage is one 

where a single dimension of behaviour is being observed, and the difference between 

stages is only between the points along the continuum that are being selected for 

observation (p.33); (2) estádio patamar, is one where we build upon the continuity 

requirement that the continuity has been halted. (…) refers to a behavior that is 

permanently halted at a point on the continuum (p.33); (3) estádio de transição, the 

transition requirement restricts ‘stage’ to cases where the behaviour that has plateaued 

1;6	  

anos	  

H)	  

Desenvolvimento	  dos	  movimentos	  de	  
agarrar	  e	  libertar;	  
Caminham	  propulsivamente	  e	  
precipitadamente;	  
Descem	  as	  escadas	  de	  costas;	  
Apresentam	  dificuldade	  em	  construir	  
uma	  torre	  com	  três	  cubos.	  

Repertório	  de	  palavras	  definido	  (mais	  de	  5	  menos	  
de	  50)	  
Aumento	  dos	  números	  de	  sílabas	  no	  babbling,	  
emergência	  de	  padrões	  entoacionais.	  

2	  

anos	  

I)	  

	  

Começam	  a	  correr;	  
Sobem	  e	  descem	  a	  escadas,	  degrau	  a	  
degrau.	  

Vocabulário	  com	  mais	  de	  50	  itens;	  
Começam	  a	  combinar	  espontaneamente	  o	  
vocabulário	  em	  frases	  de	  duas	  palavras;	  
Aumento	  do	  comportamento	  comunicativo	  e	  do	  
interesse	  na	  língua.	  

2;6	  

anos	  

J)	  

Saltam	  com	  ambos	  os	  pés;	  
Mantêm-‐se	  num	  pé	  por	  dois	  segundos;	  
Dão	  passos	  na	  ponta	  dos	  pés;	  
Boa	  coordenação	  das	  mãos	  e	  dos	  dedos;	  
Constroem	  torres	  de	  seis	  cubos.	  

Rápido	  aumento	  do	  vocabulário;	  
Inexistência	  de	  babbling;	  
Produção	  de	  enunciados,	  de	  duas	  a	  cinco	  
palavras,	  com	  intenção	  comunicativa;	  
Produções	  características	  da	  gramática	  infantil;	  
Entendem	  tudo	  o	  que	  lhes	  é	  dito.	  
	  

3	  

anos	  

K)	  

	  

Caminham	  em	  bicos	  dos	  pés	  cerca	  de	  três	  
metros;	  
Correm	  acelerando	  e	  desacelerando	  sem	  
dificuldade;	  
Sobem	  escadas	  com	  dois	  pés;	  
Conseguem	  andar	  de	  triciclo.	  

Vocabulário	  com	  cerca	  de	  1000	  palavras;	  
Complexidade	  gramatical	  de	  enunciados,	  ainda	  
que	  persistam	  alguns	  erros.	  

4	  

anos	  

L)	  

Saltam	  à	  corda;	  apanham	  bolas;	  

Andam	  a	  direito.	  

Estabelecimento	  da	  língua;	  
Desvio	  da	  norma	  adulta	  tende	  a	  ser	  mais	  em	  
estilo	  do	  que	  em	  gramática.	  
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is expected to change again at some later time (p.34). Por fim, (4) estádio de aceleração, 

a ‘stage’ is a period of rapid acceleration in the development of a linguistic ability that 

will end in a plateau, i. e., a steady rate of use (possibly final acquisition) afterward (p. 

34).  

Temos, assim, quatro caracterizações possíveis dos processos relacionados com 

estádios afectos a um comportamento, por evolução contínua observada através de 

pontos no tempo, por não evolução, por evolução em transição de patamares de não 

evolução e patamares de evolução acelerada. 

No que diz respeito aos estádios afectos a vários comportamentos, o mesmo 

autor sugere, igualmente, quatro tipo de estádios de desenvolvimento: (1) estádio de 

sucessão, the simplest relation that can hold would be where one behaviour has 

succeeded another (p. 36); (2) estádio da co-ocorrência com um novo comportamento, a 

co-ocurrence requirement, i.e., a requirement that a stage is defined as the point at 

which at least two beaviours exist together (p. 36); (3) estádio da co-ocorrência com um 

comportamento dominante, the name of each stage [(2) ou (3)] can be assigned by 

labeling it according to the dominant or new behaviour that appears (p. 36); (4) estádio 

implicacional ou de princípio, this requirement states that a stage only exists if we 

propose a principle that accounts for the co-ocurrence of the behaviours (p. 36). 

Temos, desta maneira, a explicação da interacção entre alguns comportamentos 

caracterizadores de uma determinada tipologia de desenvolvimento linguístico. Vimos, 

assim, a evolução por sucessões comportamentais, por interacção ou co-ocorrência, 

onde um novo comportamento se alia a outro já adquirido, ou por hierarquização 

comportamental, em que dois comportamentos interagem, sendo que um deles, por ser o 

dominante, acaba por vingar. E, por fim, a existência de dois comportamentos possíveis, 

sendo que um é escolhido em detrimento do outro através do reforço de um 

determinado princípio ou estímulo. 

Depois de explicados quais os tipos de processos que podemos observar, importa 

referir determinados períodos-chave do desenvolvimento linguístico. Note-se, contudo, 

que a maioria dos autores reclassifica alguns dos períodos-chave, de forma a dar total 

cobertura à matéria do seu estudo e, por isso, encontramos a referência a muitos 

períodos cuja extensão é dificil de balizar e que são, também, difíceis de nomear, já que 

os autores alteram tanto balizas quanto designações.  
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No quadro de comparação de períodos de desenvolvimento (ver Anexo 1) 

sintetizamos a informação relativa aos diferentes períodos de desenvolvimento, 

provenientes dos autores consultados para este trabalho, bem como o respectivo 

objectivo do seu estudo. Na primeira coluna temos alinhadas, por ordem cronológica, as 

referências mais importantes de onde extraímos os dados relativos aos períodos de 

desenvolvimento; na coluna seguinte apresentamos o objectivo do estudo do autor, isto 

porque, partindo do princípio de que o objecto e objectivo do estudo poderiam variar, 

então a delimitação temporal das balizas de desenvolvimento sofreria reajustes de autor 

para autor, não coincidindo nas barreiras temporais. Nas colunas seguintes são descritos 

os períodos-chave de desenvolvimento, encontrados em cada autor. Cada barra tem o 

nome do período e a sua delimitação encontra-se ajustada à barra temporal, apresentada 

no fundo do quadro. Veja-se, contudo, que muitos autores apresentam mais do que um 

período estudado no trabalho; assim, podemos encontrar, no mesmo autor, referência a 

vários períodos de desenvolvimento.  

Para evitar a comparação entre balizas temporais dos períodos de 

desenvolvimento da linguagem, sobrepomos a estas as balizas de desenvolvimento 

maturacional descritas em Lenneberg (1967) e apresentadas, de forma adaptada, no 

Quadro 1. Assim, comparamos e sistematizamos a classificação dos diferentes 

períodos-chave do desenvolvimento discursivo com as idades analisadas pelos autores, 

através dos níveis de maturação. Desta forma, é possível aferir, através da análise do 

quadro de comparação de períodos de desenvolvimento, que há uma clara diminuição 

no número de níveis de maturação à medida que a idade aumenta, ou seja, por volta de 1 

ano4 de idade assistimos a um desenvolvimento e amadurecimento em praticamente 

todos os meses, assistindo-se depois a um decréscimo destes, nos anos subsequentes. Os 

marcos destes períodos subsequentes sucedem-se em espaços de tempo de 

aproximadamente 6 meses. 

Também os estádios de desenvolvimento diminuem, a par da diminuição dos 

níveis de maturação. Veja-se o número de estádios de desenvolvimento linguístico e o 

número de níveis de maturação, durante o primeiro ano de vida, e compare-se os 

mesmos, durante os nove anos seguintes – há uma redução drástica no número de 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  

4 Entenda-se “por volta de um ano” como uma delimitação permeável, ou seja, a evolução de muitos 
destes períodos atravessa esta barreira temporal e outros nem chegam a alcançá-la.  
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estádios de desenvolvimento e de níveis de maturação, por oposição ao aumento no 

tempo de duração de cada um deles. 

Este decréscimo de níveis e de estádios pode ser relacionado com o que até aqui 

é dito acerca do desenvolvimento maturacional: a teia sináptica começa a amadurecer a 

par de um fixamento das redes neuronais, proporcionando uma sedimentação no 

conhecimento adquirido e começando a notar-se a entrada num período estável na 

aprendizagem. Porém, esta progressão não se desenvolve abruptamente, as evoluções 

prolongam-se durante vários meses e/ou até vários anos e só terminam num estádio 

mais avançado do desenvolvimento maturo-discursivo. 

Herschensohn (2007) apresenta um trabalho onde descreve o modo como se 

processa e desenvolve a aquisição de determinadas competências linguísticas. A autora 

começa por apresentar um conjunto de teorias de desenvolvimento linguístico – 

interaccionista, nativista ou inatista, associativista – com o objectivo de compreender 

qual ou quais os processos que estimulam a aquisição de L1. São referidos, ao longo do 

trabalho, diversos estudos que se focam na descrição do comportamento na aquisição 

em algumas áreas da Linguística, como por exemplo, Fonologia, Lexicologia, Sintaxe e 

Morfologia. Acerca da primeira, foca-se a autora na discriminação fonética, ou seja, na 

desconstrução do sistema sonoro do ambiente linguístico em que se insere a criança. 

Começa, a criança, por discernir os diferentes sons que a rodeiam, atribui, mais tarde, 

significado a estes, tenta depois aproximar a produção ao que ouviu. Explica, também, a 

autora a importância da prosódia ou de factores suprassegmentais (estrutura silábica, 

acento, entoação e ritmo) na discriminação, por parte das crianças, da sua língua nativa 

em relação a outras línguas, uma vez que desde muito cedo estas são capazes de 

estabelecer uma distinção com base nas propriedades acima enumeradas, dado que a 

prosódia ou os factores suprassegmentais fornecem os meios necessários para combinar 

fonemas em palavras e palavras em enunciados. 

Relativamente ao babbling, diz a autora que, durante o primeiro ano de vida, as 

crianças não produzem sons com carga linguística. Por volta dos 6 meses de idade 

começam a produzir sequências compostas por consoante-vogal (CV), num período 

denominado por Reduplicated ou Cannonical Babbling. No período seguinte, 

Variegated Babbling, há uma variedade de consoantes que emergem na corrente 

discursiva. Segundo a autora, a emergência do babbling está mais relacionada com o 

desenvolvimento das áreas cerebrais linguísticas do que com a maturação do tracto 
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vocal. Termina a autora por dizer, em relação ao desenvolvimento fonológico, que as 

crianças nascem com a capacidade de adquirir qualquer sistema sonoro de qualquer 

língua do mundo, começando a ser preparadas para isso durante o período de gestação 

intra-uterino, através do uso da sua sensibilidade inata para o ritmo linguístico na 

percepção da língua materna.  

A aquisição do léxico envolve, segundo a autora, os conceitos de significado e 

de significante, ou seja, o primeiro refere-se à coisa que é significada e o segundo à 

coisa que significa. Assim, vemos envolvido num paradigma linguístico a relação entre 

o próprio objecto e o símbolo acústico pelo qual o nomeamos e que o representa, 

estabelecendo-se uma associação entre som e objecto/referência. Aprender uma palavra 

implica aprender, quando possível, o binómio significação/referência mas também a sua 

representação fonológica e a sua função sintáctica. Segundo a autora, the learner is 

faced with a speech stream that does not segment words into individual units, but 

embeds them in utterances that concatenate words in an uninterrupted flow. (...) on the 

other hand, young children are equipped linguistically, cognitively and socially to pay 

attention to relevant aspects of the environment and the language they hear (p. 37). 

As crianças utilizam pistas prosódicas para as ajudar na segmentação da corrente 

discursiva, pistas semânticas na inferência da sintaxe e pistas sintácticas para as ajudar a 

compreender o significado das palavras. Estas são estratégias de bootstrapping, i.e., o 

processo de extrapolação, pelo qual as crianças adquirem uma determinada competência 

linguística, numa determinada área, que as ajuda na aquisição de uma outra 

competência. Por exemplo, o bootstrappping fonológico ou prosódico ajuda as crianças 

a compreender palavras, a ordem das palavras, os constituintes sintácticos e as 

categorias sintácticas; o bootstrapping semântico utiliza os conceitos gerais de “coisa” e 

de “acção” para determinar a sintaxe, ou seja, a criança consegue inferir noções 

sintácticas, primeiramente, por generalizações da noção semântica de Agente para a 

noção sintáctica de Sujeito, generalizando sujeitos canónicos (agentes) para sujeitos 

não-canónicos; o bootstrapping sintáctico complementa o semântico, no qual a 

informação sobre a estrutura argumentativa dos verbos fornece à criança determinados 

aspectos do significado destes. 

No que se refere à aquisição sintáctica, a autora afirma que as crianças começam 

a preparar o seu percurso no segundo ano de vida, estabelecendo os parâmetros da 

língua nativa na direccionalidade da ordem das palavras e da estrutura morfossintáctica.  
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As crianças começam por produzir as primeiras palavras por volta de 1 ano de 

idade, despendendo os 12 meses seguintes no aumento do seu repertório lexical. Por 

volta dos 2 anos de idade começam a combinar palavras em Enunciados (utterances) de 

duas ou três palavras, sendo estas telegráficas no que se refere ao estilo, muito curtas e 

não se aproximando do alvo por não conterem palavras funcionais ou gramaticais. 

 

Vemos que a aquisição da língua e a consequente emergência do babbling estão 

relacionadas com diversos factores fisiológicos, maturacionais e ambientais; autores 

como Moore (2004) e Locke (2004) olham para o desenvolvimento mandibular como 

uma forte causa para o surgimento do babbling, operando esta evolução fisiológica 

aliada a um conjunto de movimentos vestigiais (sucção > mastigação > babbling) que se 

desenvolvem com o amadurecimento do tracto vocal. Contudo, referem ainda os autores 

a importância da partilha dos sistemas neuronal e vocal no início das primeiras 

vocalizações. Locke (2004) aponta o grande desenvolvimento dendrítico no hemisfério 

esquerdo como um factor de peso na produção dos primeiros sons, iniciando-se o 

babbling por volta das 18 semanas e sendo caracterizado por uma predominância de 

oclusivas vozeadas, fechamentos anteriores e sequências silábicas iniciadas por 

obstruintes; Moore (2004) refere que o aparecimento das primeiras palavras se deve à 

coordenação dos sistemas articulatórios, respiratório e fonatório. Porém, é Herschenson 

(2007) que afirma que o desenvolvimento do babbling está mais relacionado com o 

desenvolvimento das áreas cerebrais do que com processos de maturação do tracto 

vocal. Refere ainda a importância do ambiente linguístico onde a criança se insere, na 

aquisição da língua, bem como das características suprassegmentais da língua nativa, o 

período de gestação intra-uterino e os fenómenos de bootstrapping fonológico, 

semântico e sintáctico, essenciais a uma economia de aquisição linguística. Começam as 

crianças a produzir, aos 6 meses de idade, sequências do tipo CV e mais tarde, com 

cerca de 1 ano de idade, as primeiras palavras; e aos 2 anos, depois de um aumento do 

léxico, assiste-se à produção de enunciados de duas, três palavras. 

Em termos gerais, ao longo desta secção, a aquisição da língua é descrita como 

sendo uma consequência da maturação, envolvendo uma interacção entre marcos de 

aquisição linguística e marcos de maturação física (Lenneberg, 1967), bem como uma 

partilha dos sistemas neuronal e vocal (coordenação entre sistemas respiratório, 

fonatório e articulatório), por um lado, e sistemas cognitivos, perceptuais, sociais e 
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linguísticos, por outro (Lenneberg, 1967; Locke, 2004; Moore, 2004; Herschenson, 

2007). As primeiras produções orais vocais e não vocais manifestam-se aos 11 meses de 

idade e nascem do desenvolvimento da proficiência de um conjunto de movimentos 

vestigiais (mastigação, sucção e babbling) que irão estar presentes nas primeiras 

produções discursivas (Moore, 2004; Locke, 2004). Contudo, isto é possível porque 

todo o tracto articulo-respiratório se modifica, assistindo-se a alterações na massa 

mandibular, cordas vocais e sistema respiratório. 

2.3. Os estudos em torno dos padrões duracionais 

A Duração, como característica inerente ao som, bem como a Frequência e a 

Amplitude, tem sido longamente estudada. Contudo, os estudos em torno do 

desenvolvimento dos padrões de duração durante a aquisição de uma determinada 

língua são, na maioria das vezes, inexistentes ou esparsos.  

De forma a alcançar os objectivos a que nos propomos neste trabalho – estudar o 

desenvolvimento dos padrões de duração na aquisição do Português –, analisamos 

trabalhos que, embora não tratem exactamente o alvo do nosso estudo, são aqui 

explorados em relação aos aspectos mais pertinentes para o objecto de análise. 

2.3.1. Os padrões duracionais como indicadores de desenvolvimento 

linguístico 

É intenção do presente trabalho estudar o desenvolvimento dos padrões 

duracionais. Assim, centrar-nos-emos na duração como indicador de desenvolvimento. 

Dado que a duração das sequências produzidas varia em conformidade com o 

amadurecimento linguístico, alguns trabalhos são desenvolvidos tendo em conta, entre 

outros factores, a duração como indicador de desenvolvimento. É o caso do trabalho de 

Stoel-Gammon & Pollock (2008), no qual as autoras fazem uma descrição do 

desenvolvimento vocálico do Inglês, relacionando estádios de aquisição e patologias de 

língua, de forma a descrever toda a evolução vocálica. As observações finais das autoras 

sobre a generalidade das tendências de desenvolvimento do panorama vocálico para o 

Inglês são as seguintes: 
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 - Corner vowels tend to be acquired (i.e., produced correctly) before non-corner 

vowels. 

 - Monophtongs tend to be acquired before diphthongs. 

 - Non-rothic vowels tend to be acquired before rothic vowels. 

 - Vowels in stressed syllables tend to be more accurate than vowels is unstressed 

syllables. 

 - Adultlike timing of stressed vs. unstressed syllables is achieved later than 

adultlike accuracy of segments. 

Para o nosso trabalho é especialmente relevante o último ponto focado, i.e., o 

desenvolvimento mais tardio dos padrões de duração que distinguem sílabas acentuadas 

de sílabas não acentuadas. 

Robb & Saxman (1990) procuram com o seu estudo entender que tipo de 

desenvolvimento caracteriza o discurso das crianças, ou seja, se há uma continuidade ou 

uma descontinuidade do desenvolvimento. Sugerem os resultados uma continuidade no 

desenvolvimento linguístico associada à presença de Alongamento Silábico Final (ASF) 

nas produções analisadas, ainda que o aumento e a diminuição das durações nos 

dissílabos observados não sejam consistentes.  

Nos resultados do trabalho de Snow (1994), após a análise da relação entre 

entoação (queda de F0 em sílabas finais de enunciados declarativos) e timing silábico 

(alongamento final de frases) em nove crianças inglesas com idades compreendidas 

entre os 16 e os 25 meses, nota-se uma mudança no comportamento da duração nas 

produções silábicas, durante o período analisado. Esta mudança ocorre na passagem 

single-word utterance para combinatorial speech e revela-se por uma diminuição de 

duração nas sílabas não finais e um aumento nas finais. Diz ainda o autor que the 

acquisition of final lengthening is associated with child’s linguistic development, 

especially syntax development. This suggests that the child’s awareness of the link 

between phonology and syntax via prosodic features may be a critical part of the 

receptive and/or expressive phases of this important developmental milestone (p. 539).  

Tendo em conta os resultados referidos nos trabalhos de Robb & Saxman (1990) 

e de Snow (1994), podemos notar que, na generalidade, há distinções nos resultados, 

ainda que as idades observadas sejam próximas (dos 11 aos 23 meses de idade nos 

primeiros e 16 aos 25 nos segundos). Assim, no que concerne ao comportamento 
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duracional das sequências silábicas, Robb & Saxman (1990) não encontram 

consistência quer no aumento quer na redução da duração dos dissílabos. Por outro lado, 

Snow (1994) descreve uma diminuição de duração nas sílabas não finais e um aumento 

nas finais, aumento este que pode estar relacionado com o ASF, encontrado em todas as 

idades observadas por Robb & Saxman (1990).  

Em DeBoysson-Bardies et al. (1981) faz-se a análise da organização temporal 

do Late Babbling, duma criança francesa, observando dois aspectos do desenvolvimento 

linguístico: (1) a segmentação temporal em termos de duração silábica e (2) a duração 

das sequências de acordo com os seus contornos entoacionais.   

Com base na observação dos resultados obtidos em dez sessões, descrevem  as 

autoras que, durante as cinco primeiras sessões, as médias das durações silábicas 

mantêm-se estáveis, independentes do tamanho das sequências e do tipo de contornos 

entoacionais. Nas cinco últimas sessões  regista-se um aumento das durações em 

sequências di- e trissilábicas finais, relacionado com contornos ascendentes. 

DeBoysson-Bardies et al. (1981) justificam que o aumento observado está relacionado 

com a mudança na programação do alvo e com determinados constrangimentos 

coarticulatórios que isso envolve. Desta forma, a estrutura temporal do Late Babbling 

serve, segundo as autoras, como indicador da transição do babbling para um 

comportamento articulatório orientado para alvos lexicais.  

Segundo os resultados descritos nos trabalhos realizados para o Inglês, podemos 

verificar que há uma semelhança no comportamento duracional entre os resultados 

obtidos nos trabalhos de Robb & Saxman (1990) e Snow (1994) e os resultados obtidos 

no de DeBoysson-Bardies et al. (1981), na medida em que se verifica um aumento das 

sequências silábicas finais, o que sugere a presença de ASF. Porém, no trabalho de 

Snow (1994) é registada uma diminuição da duração nas sílabas não finais e um 

aumento das finais, ao passo que, no trabalho de DeBoysson-Bardies et al. (1981), 

apenas se regista um aumento das sequências di- e trissilábicas finais associado a 

contornos ascendentes. 

Importa, também, referir o trabalho desenvolvido por Vihman et al. (2006). 

Procuram os autores entender como é que as crianças integram o conhecimento 

perceptivo da prosódia da língua ambiente e dos padrões segmentais na sua experiência 

na produção, através do controlo motor discursivo, para começarem a produzir palavras 

e frases com um ritmo igual ao dos adultos. O babbling dissilábico, palavras e frases 
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identificáveis, de três grupos de cinco crianças, estando cada grupo em fase de aquisição 

no Inglês Americano, Francês ou Galês, são comparadas com dissílabos de adultos, quer 

palavras quer não-palavras. Estes dissílabos são preparados para se parecerem com os 

padrões segmentais produzidos pelas crianças de cada grupo, de forma a controlar os 

efeitos inerentes da duração segmental e a estrutura fonotáctica no estabelecimento de 

comparações entre adulto e criança. 

O levantamento de dados é feito entre dois Word Points (wp), o primeiro 

estabelecido no período de 4 wp e o segundo no de 25 wp. Por wp, entenda-se a altura 

em que a criança começa a produzir, espontaneamente, 4 ou mais palavras identificáveis 

com as dos adultos, isto se nos referirmos ao primeiro período. 

Para este estudo apenas são seleccionadas vocalizações dissilábicas, por duas 

razões. A primeira, porque os dissílabos são a unidade mínima necessária para se 

realizar uma investigação sobre o aumento consonântico intervocálico; a segunda, 

porque só os dissílabos e os monossílabos têm uma taxa elevada de produção nestes 

períodos. No que se refere à extracção de dados dos adultos, são isolados os dissílabos 

que estão separados dos enunciados adjacentes, pelo menos, por 300 milissegundos 

(ms.).  

É então analisado o paradigma VCV (Vogal1 – Consoante – Vogal2) quer em 

crianças quer em adultos. Para os adultos, as medições são realizadas a partir da forma 

/babi/, mostrando estes, nas três línguas analisadas, padrões distintos: o Inglês marcado 

por uma V1 longa; o Francês por uma V2 longa e o Galês por uma C longa. As crianças, 

no mesmo paradigma, revelam uma maior ocorrência de Oclusivas, seguidas das Nasais, 

para o Inglês, e das Fricativas, para o Francês e para o Galês. Relativamente às durações 

das consoantes mediais, as Oclusivas são, em termos médios, as mais longas (173 ms.), 

seguidas pelas Fricativas (148 ms.) e por fim, das Nasais (133 ms.). 

Uma vez que as consoantes produzidas nas sequências dissilábicas podem 

afectar os resultados das comparações linguísticas, os autores limitam as análises 

duracionais às vocalizações com oclusivas. Excluem, também, ditongos e glides, 

optando por limitar as porções vocálicas aos monotongos. Assim, num paradigma V – 

OCLUSIVA – V, os três grupos de línguas mostram, no período de tempo 4 wp, uma V2 

mais longa que V1, sugerindo a presença de ASF. Contudo, em termos de proporção 

duracional, os três elementos analisados não revelam uma forte correlação com a forma 

específica da língua adulta. Considerando cada criança e cada grupo de língua, apenas 
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uma criança americana, duas crianças galesas e três crianças francesas produzem 

sequências idênticas às do adulto correspondente.  

No período de 25wp, todas as produções se aproximam do padrão do adulto da 

língua alvo. Há uma modificação dos padrões duracionais de cada grupo, as V1 das 

crianças americanas tornam-se mais longas e as C mais curtas; as V1 das crianças 

francesas tornam-se mais curtas e as V2 mais longas e, por fim, as V1 das galesas 

tornam-se mais curtas, enquanto C e V2 mais longas. Terminam os autores por afirmar, 

em relação à comparação das produções das crianças com os adultos das respectivas 

línguas, para o paradigma V-O-V, nos dois períodos de tempo analisados que: 

(1) At the 4 wp children could not be readily assigned to the appropriate 

language group on the basis of the way their rhythmic pattern apportioned length V-

Stop-V. All three groups seemed to show final vowel lengthening, also seen in the adult 

languages. As a group the French children appeared relatively more homogenous and 

adult-like than the American and Welsh children, but the difference was not significant. 

(2) By the later developmental point there was progress toward the adult model 

in all groups. 

(3) Inter-group differences were found in the extent to which the children 

succeeded in matching adult rhythmic patterning. Both the French and the Welsh 

children generally conformed relatively closely to the adult pattern by 25 wp. In 

contrast, the American children remained more variable and less closely matched to the 

adult models.   

Nos dois períodos observados por Vihman et al. (2006) podemos ver que, em 

termos da evolução dos padrões de duração nas três línguas descritas, há uma 

aproximação nas produções das crianças à respectiva língua alvo. Assim, no primeiro 

período observado (4 wp), as três línguas mostram uma V2 mais longa que V1 

(sugerindo presença de alongamento vocálico final) no paradigma V-O-V, mudando o 

seu comportamento duracional no segundo período observado (25 wp). Desta forma, 

para o Inglês, a V1 torna-se mais longa e C mais curta; para o Francês V1 torna-se mais 

curta e a V2 mais longa; por último, o Galês mostra uma redução da V1 e um aumento 

da O e da V2.  

Relacionando os resultados observados por Vihman et al. (2006) com os estudos 

anteriormente descritos sobre o Inglês, podemos constatar que, no primeiro período em 
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análise no estudo daquelas (4 wp), os resultados são coincidentes com os de Robb & 

Saxman (1990), na medida em que é detectado um alongamento final, e com os de 

Snow (1994), uma vez que há um aumento na duração das sílabas finais, sugerindo a 

presença de ASF. Contudo, os resultados do segundo período em análise mostram 

divergência nos resultados, ou seja, Robb & Saxman (1990), ainda que observando o 

comportamento dos dissílabos, não apontam nenhum aumento ou redução da duração 

destes; por outro lado, Snow (1994) mostra haver uma diminuição na duração das 

sílabas finais e um aumento das finais. Vihman et al. (2006), por sua vez, mostra a 

existência de uma redução da consoante no paradigma V-O-V, não fazendo nenhuma 

referência ao comportamento da V final. 

Em relação ao Francês, os resultados descritos tanto por DeBoysson-Bardies et 

al. (1981) como os de Vihman et al. (2006) são semelhantes, na medida em que, no 

estudo das primeiras, há um aumento dos di- e trissílabos finais e no de Vihman et al. 

(2006) há um aumento da V2 e uma redução da V1. 

Os resultados para o PE e para o Inglês são divergentes no que respeita à relação 

entre desenvolvimento prosódico e desenvolvimento sintáctico, como poderemos 

confirmar através da comparação dos resultados posteriormente descritos. 

Também relacionado com questões rítmicas e de duração, ainda que observando 

os resultados de adultos, surge o trabalho de Ramus et al. (1999), centrado no estudo da 

diferenciação rítmica das línguas. Começam os autores por referir que há diferenças 

prosódicas entre línguas, por exemplo, o Espanhol e o Italiano são descritas como 

pertencendo ao grupo das línguas com ritmo de ‘metralhadora’, enquanto o Inglês e o 

Alemão são descritas como pertencendo ao grupo das línguas com ritmo ‘Morse’. As 

diferenças entre cada grupo são marcadas pela regularidade dos intervalos 

estabelecendo uma organização temporal, i.e., no Espanhol e no Italiano essa 

regularidade é marcada através da sílaba; no Inglês e no Alemão a marcação é feita pelo 

acento. Este tipo de especificação leva à renomeação da tipologia rítmica, passando 

cada grupo a designar-se por ritmo silábico e ritmo acentual, respectivamente.  

Línguas Germânicas, Eslavas e Arábicas são, segundo a tipologia acima 

apresentada, agrupadas no grupo de línguas de ritmo acentual, sendo o discurso dos seus 

falantes segmentado através de Pés. Por outro lado, línguas Românicas são inseridas no 

grupo das línguas com ritmo silábico, cuja segmentação discursiva é feita com base na 

sílaba. Uma outra categoria é proposta para classificar línguas como o Japonês e o 
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Tamil (língua falada no Sul da Índia), as línguas de ritmo moraico ou tonal, 

desempenhando a mora o papel principal na segmentação discursiva. 

Referem ainda os autores que, através da dicotomia entre ritmo acentual e ritmo 

silábico, se pode explicar o modo como as crianças aprendem parte da fonologia da sua 

língua nativa, levantando a hipótese de a tipologia rítmica estar correlacionada com as 

unidades de segmentação discursiva numa qualquer língua. Também é visto que as 

crianças usam o ritmo para discriminar línguas de diferentes tipologias rítmicas, uma 

vez que aquelas, incluindo recém-nascidos, conseguem discriminar frases provenientes 

da sua língua materna e frases de línguas com outras classes rítmicas, sugerindo, assim, 

que o ritmo desempenha um papel fundamental na percepção discursiva das crianças. 

Contudo, um outro tipo de línguas é descrito pelos autores – línguas intermédias. 

As características destas línguas não correspondem, totalmente, nem às características 

das línguas de ritmo acentual nem às de ritmo silábico, sendo descritas como línguas do 

tipo acentual e silábico, como é o caso do Catalão e do Polaco. A primeira tem a mesma 

estrutura silábica e complexidade que o Espanhol, devendo por isso ser considerada de 

ritmo silábico. Porém, apresenta fenómenos de redução vocálica, estando estes 

associados a línguas de ritmo acentual. A segunda apresenta uma grande variedade e 

complexidade silábica, como as línguas de ritmo acentual, mas não demonstra 

fenómenos de redução vocálica. 

Com o objectivo de perceber como pode ser feita a discriminação rítmica, 

desenvolvem os autores uma experiência para estudar a relação entre a tipologia rítmica 

e propriedades fonológicas, ou seja, se a tipologia rítmica, analisada através de 

medições baseadas na segmentação de vogais e/ou consoantes, reflecte propriedades 

fonológicas específicas, assinaladas por propriedades acústico-fonéticas do discurso. 

Observam como é que os falantes/ouvintes conseguem classificar as línguas de acordo 

com seu ritmo. Para as medições nas oito línguas seleccionadas (Inglês, Alemão, 

Polaco, Francês, Espanhol, Italiano, Catalão e Japonês) são escolhidas cinco frases 

produzidas por quatro falantes de cada língua, constituindo uma amostra de 160 

enunciados declarativos.  

Os resultados acústicos mostram que os contrastes rítmicos apontam para 

diferenças na variedade de estruturas silábicas (tendo sido contabilizados mais de 15 

tipos silábicos para o Inglês, Alemão e Polaco e 4 tipos silábicos para o Japonês), 
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demonstrando, desta maneira, que os contrastes rítmicos são justificados pelas 

diferenças na variedade de estruturas silábicas. 

Fenómenos como a redução vocálica, encontrada no Inglês, Alemão e Catalão, 

contrastes de alongamento vocálico, encontrados no Japonês, alongamento vocálico em 

contextos específicos, no Italiano, vogais nasais longas no Francês, e vogais pesadas e 

ditongos no Inglês e Alemão, mostram influenciar a variabilidade dos intervalos 

vocálicos, afectando o ritmo.  

Acabam os autores por concluir que as medidas acústicas apresentadas apoiam a 

ideia de que as classes rítmicas padrão são categorias com significado, reflectindo 

propriedades do sinal discursivo nas diferentes línguas, e que justificam a discriminação 

entre línguas por crianças, permitindo entender como a segmentação do discurso 

permite às crianças uma classificação das línguas. 

A relação entre a proporção dos intervalos vocálicos e a variabilidade dos 

intervalos consonânticos mostra ser congruente com a ideia de que todas as línguas 

faladas não podem ser classificadas em tão poucas categorias rítmicas. 

Ainda relacionado com discriminação rítmica, mas considerando dados do 

Português, surge o trabalho de Frota & Vigário (2001), onde são analisadas as 

diferenças rítmicas entre o PE e o Português Brasileiro (PB). 

Depois de lidas, em voz alta, frases extraídas de três corpora, realizam medições 

dos intervalos vocálicos e consonânticos de cada frase, explorando as relações entre 

estas medidas e as propriedades específicas de cada variedade. 

Afirmam as autoras que a proporção dos intervalos vocálicos, tomada em 

conjunto com a variabilidade dos intervalos consonânticos, fornece os argumentos 

necessários para a distinção rítmica entre PE e PB, mostrando evidência para ritmos 

mistos, ou seja, o PE revela ter simultaneamente um ritmo silábico e acentual, enquanto 

o PB mostra um ritmo moraico e silábico. 

No que se refere às propriedades duracionais das vogais, referem as autoras que 

em PB as diferenças entre as durações intrínsecas de vogais são mais marcadas do que 

no PE; as glides do PE são mais curtas do que as do PB e vogais nasais, nesta língua, 

são mais longas que as orais. Referem também as autoras que o alongamento de 

sintagma fonológico, em PB, pode estar relacionado com a variabilidade vocálica, o que 

não acontece em PE. O sintagma fonológico desempenha um papel importante na 

estrutura entoacional do PB, uma vez que todas as cabeças de sintagma fonológico são 
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marcadas por um acento tonal e por um tom final de fronteira sintagmática. Por outro 

lado, no PE, o sintagma fonológico não desempenha um papel tão relevante como em 

PB, não apresentando alongamento final. 

Em resumo, o PE não surge acusticamente caracterizado nem como pertencendo 

ao grupo de ritmo acentual (onde está o Inglês), nem ao grupo de ritmo silábico (onde 

está o Francês). 

Snow (2006), no seu trabalho, descreve os padrões segundo os quais as crianças 

adquirem a entoação, tendo em conta duas perspectivas teóricas – teoria do grupo 

respiratório e teoria da regressão/reorganização.  

Começa o autor por referir que a entoação está relacionada com os diferentes 

padrões da melodia vocal, sendo que as melodias da fala estão relacionadas com todos 

os níveis da comunicação verbal, desde a expressão emocional à estrutura sintáctica. A 

nível acústico, os padrões melódicos resultam de mudanças na frequência fundamental 

(F0) da voz. A nível fisiológico, F0 corresponde à taxa de vibração das cordas vocais. A 

um nível mais abstracto, o pitch está relacionado com a percepção dos eventos 

acústicos, por parte dos ouvintes. A nível psicológico, o tom está relacionado com a 

organização funcional dos padrões entoacionais nos sistemas fonológicos dos ouvintes e 

dos falantes. Esta distinção biológico-linguística é importante do ponto de vista do 

desenvolvimento das crianças, uma vez que oposições similares caracterizam diferentes 

posições teóricas sobre a aquisição da entoação, como, por exemplo, a teoria do grupo 

respiratório que sugere que o padrão descendente é de base biológica e universal. 

Afirma também o autor que os padrões entoacionais fazem parte de um sistema 

suprassegmental, sendo que a própria entoação contém subsistemas, como por exemplo 

o conjunto de tons nucleares. Como universal, estes padrões entoacionais marcam a 

fronteira direita de unidades formadas por várias palavras, conhecidas por grupos 

respiratórios. Estas unidades ou grupos entoacionais são comummente designados por 

utterances. 

Algumas teorias predizem que a entoação se desenvolve antes do pico do 

discurso significativo, ou seja, antes dos 12 meses de idade. Este aparecimento precoce 

da entoação é tipicamente atribuído a tendências biológicas. Segundo o autor, uma 

teoria biologicamente orientada, como é o caso do grupo respiratório, postula que a 

entoação descendente (1) stabilizes before 12 months, (2) reflects a linear pattern of 

acquisition, (3) develops differently from rises, and (4) is controlled by physiological 
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mechanisms (p. 284). Por outro lado, uma teoria linguisticamente orientada, como a 

teoria da regressão/reorganização, afirma que a entoação descendente (1) stabilizes 

between 12 and 24 months, (2) reflects a nonlinear pattern of acquisition, (3) may 

develop in a manner similar to rises, and (4) is governed by intentional linguistic 

mechanisms (p. 284).  

Através da análise de gravações de 60 crianças com idades entre os 6 e os 23 

meses de idade, expostas ao Inglês Americano como língua ambiente, o autor pode 

concluir, tendo em conta os objectivos acima apresentados, que, na análise de F0 em 

função da posição no enunciado, as crianças mostram produzir tons relacionados com 

fronteiras sintácticas, por volta dos 18 meses. Por outro lado, o autor refere também que 

o padrão de desenvolvimento da entoação é em forma de U: At 9 – 11 months, there is a 

decline in accent range production that is equal in magnitude to the significant increase 

that occurs at 18 – 20 months (p. 291). Assim, as produções entoacionais das crianças 

com idades entre 6 – 8 meses são comparáveis às das crianças com idades entre os 21 – 

23 meses. A teoria da regressão/reorganização leva à formulação da hipótese de que os 

mecanismos pré-linguísticos, bem como as tendências biológicas, comandam a entoação 

dos 6 aos 8 meses de idade. Não há evidência de que a relação entre os contornos 

descendentes e ascendentes mude significativamente durante o período analisado, 

havendo porém, diferentes contornos em todas as idades, mas o mesmo padrão de 

aquisição em todos os níveis etários, contrariando as predições da teoria do grupo 

respiratório. 

Afirma o autor que, dos 6 aos 8 meses de idade, os padrões entoacionais das 

crianças reflectem mecanismos pré-intencionais como os do grupo respiratório. A partir 

dos 18 – 20 meses, as crianças começam a controlar activamente contornos entoacionais 

que dantes eram controlados passivamente. Esta mudança no comportamento vocálico 

aos 9 – 11 meses marca o pico da fase da regressão, 9 meses antes da finalização do 

período da reorganização assinalar a aquisição de um novo sistema linguístico. O 

desenvolvimento da sintaxe é considerado como potencialmente relevante para a 

entoação aos 18 meses, porque os contornos tonais marcam foneticamente fronteiras de 

unidades sintácticas, produzidas pelas crianças nas suas primeiras combinações de duas 

palavras. 

Retomando a análise de resultados de trabalhos anteriores sobre a duração, 

podemos ver, em Robb & Saxman (1990), a defesa de uma teoria da continuidade 
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baseada na presença de ASF em todas as idades analisadas. Desta forma, é visível a 

existência de uma marcação nas fronteiras direitas de enunciados, através de um 

aumento duracional final, o que corrobora os resultados de Snow (2006). Por outro lado, 

Snow (1994) não defende o carácter contínuo de ASF, tal como Robb & Saxman 

(1990), mas os seus resultados coincidem com os de Snow (2006), uma vez que os 

resultados sugerem um controlo prematuro dos traços entoacionais associados a 

presença de ASF, tornando-se este mais consistente à medida que se fortifica o 

intercruzamento entre diferentes áreas linguísticas, nomeadamente a sintáctica.  

Frota & Vigário (2008b)5 descrevem as propriedades entoacionais de enunciados 

produzidos nos primeiros anos de aquisição do PE, com o objectivo de perceber se o 

desenvolvimento entoacional está correlacionado com o desenvolvimento sintáctico e 

lexical, através da análise dos enunciados de uma criança monolingue do PE nas idades 

entre os 1;00 e os 2;02 (resultados preliminares deste estudo são apresentados em Frota 

& Vigário, 2008a). Os resultados mostram que a escolha de eventos tonais está 

praticamente dominada por volta dos 1;05 anos, coincidindo com o uso de vários tipos 

de enunciados entoacionais e com um tamanho de palavra superior a 1,5 (Wsize>1,5). 

Aos 1;09 anos a criança já consegue produzir um inventário de acentos tonais e de tons 

de fronteira idênticos aos do adulto, coincidindo este momento com a produção de um 

léxico superior a 20 palavras únicas (Lexicon size>20). 

Em relação ao fraseamento prosódico, apontam-se evidências tonais e 

duracionais na construção deste, sugerindo os dados que, primeiramente, sílaba, palavra 

e enunciado formam um só constituinte (Sil≈PW≈Phrase), dando-se por volta de 1;05 a 

separação entre sílaba, por um lado e palavra e enunciado, por outro (Sil≠Pw≈Phrase). 

Face aos resultados obtidos, as autoras concluem que o desenvolvimento 

entoacional se mostra independente da entrada no período das duas palavras (2;02), 

estando antes correlacionado com o aumento do vocabulário. 

Vários estudos abordam as propriedades acústicas do acento de palavra no PE. 

Importa referir o trabalho de Andrade & Viana (1988), em que os autores procuram 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  

5 Este estudo faz parte do conjunto de estudos, juntamente com o presente trabalho, que têm uma base 
empírica comum por estudarem dados da mesma criança, buscando um entendimento integrado do 
desenvolvimento prosódico e da sua relação com outros aspectos do desenvolvimento linguístico. 
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apresentar e fundamentar uma proposta de parametrização do acento, tendo em conta as 

diferentes vogais ou sílabas de uma palavra. 

O corpus analisado é extraído das produções de dois falantes adultos do PE (um 

masculino e outro feminino), sendo este constituído por um conjunto de palavras de três 

a sete sílabas produzidas em frase fixa, de forma a eliminar os efeitos da posição da 

palavra na frase. A marcação do acento é realizada segundo as seguintes regras: 

a) o nível 0 é o nível das posições métricas puras; 

b) um dado nível é sempre construído sobre o nível precedente, obedecendo ao 

princípio rítmico de alternância entre batimentos forte e batimentos fracos, i.e., 

organizando-se em constituintes binários; 

c) os elementos proeminentes (cabeças) de constituintes de nível 0 encontram-se à 

esquerda. Os elementos proeminentes (cabeças) de outros níveis encontram-se à 

direita. 

d) o grau de acento de uma dada vogal (ou sílaba) corresponde ao número de 

asteriscos que lhe é atribuído, menos 1. Deste modo, não é tida em consideração a 

linha das posições métricas puras (N0) (p. 4-5). 

Os resultados mostram que as durações das vogais e das sílabas acentuadas 

diferem das durações das vogais e das sílabas átonas. Em relação às vogais e sílabas 

tónicas, não se observam diferenças significativas na duração destas, 

independentemente do grau de acento. Conclui-se, assim, que na relação 

acento/duração, a duração das sílabas dentro das palavras está directamente 

correlacionada com o acento, sendo as vogais e sílabas acentuadas mais longas do que 

as vogais e sílabas não acentuadas. 

Em Delgado-Martins (1982), a autora visa compreender quais os fenómenos 

subjacentes às marcas de acento no plano acústico, articulatório e perceptivo, segundo 

um estudo modelo, através da manipulação e análise das produções de um conjunto de 

três palavras: explícito, explicito e explicitou. No caso em análise, apenas nos deteremos 

na descrição do estudo modelo.  

Três falantes nativos do PE da zona de Lisboa leram as três palavras, em três 

tipos de contexto: contexto nulo, contexto fixo e contexto livre. O conjunto das palavras 

em análise apresenta a vantagem de se obter uma variação acentual em três posições 
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diferentes: na palavra explícito, [i] tónico e [i] pós-tónico; na palavra explicito, [i] pré-

tónico e [i] tónico; e na palavra explicitou, [i] pré-pré-tónico e [i] pré-tónico. 

A autora analisa a frequência fundamental, a duração, a intensidade e energia 

das palavras em causa, obtendo para a palavra explícito valores de duração e de energia, 

na antepenúltima sílaba, superiores aos da vogal não acentuada, não apresentando a 

intensidade qualquer correlação com as restantes variáveis. Na palavra explicito, refere 

a autora que nenhuma das variáveis apresenta variações sistemáticas e significativas. 

Por último, para a palavra explicitou, afirma a autora que os valores de duração e de 

energia da vogal acentuada são superiores aos das outras vogais, a frequência 

fundamental não apresenta regularidade na variação e a intensidade não varia 

sistematicamente em função do acento.  

Conclui, assim, a autora que : 

1)  La durée et l’énergie sont les marques de la voyelle tonique dans la syllabe 

finale ou dans l’antépénultième syllabe [nas palavras explícito e explicitou]6; 

2) La fréquence fondamentale et l’intensité ne sont pas des indices de l’accent 

de la yoyelle mais du contexte de phrase; 

3) La voyelle accentuée de l’avant-dernière syllabe ne présente aucun indice 

régulier qui soit la marque de l’acent (p. 98 e 101). 

Quer nos resultados apresentados em Andrade & Viana (1988), quer nos 

resultados apresentados em Delgado-Martins (1982), podemos constatar que, para os 

adultos, a duração representa um correlato importante na marcação do acento de palavra 

em PE. No trabalho dos primeiros, as vogais e as sílabas acentuadas mostram-se muito 

mais longas do que as vogais e as sílabas não acentuadas; e, no segundo, a duração e a 

energia revelam-se factores de peso na distinção entre sílabas tónicas e átonas. 

Podemos ver, nos resultados apresentados no trabalho de Oller & Smith (1977), 

que há uma semelhança no comportamento duracional do acento, uma vez que na 

comparação de sílabas acentuadas com sílabas não acentuadas, os adultos mostram, nas 

primeiras, um aumento da duração vocálica, enquanto as crianças não. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  

6	  Os comentários entre parêntesis rectos são da nossa responsabilidade. 
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Correia (2008) centra o seu trabalho na compreensão da forma como é marcado 

o acento de palavra em PE, durante a aquisição da língua, através da observação dos 

dissílabos de duas crianças com idades compreendidas entre os 0;11 – 2;0 anos de 

idade. Para tal, levanta a autora duas hipóteses:  

A – Portuguese-speaking children give more prominence to a specific vowel (the first or 

the second) in disyllables, in the direction of a specific word stress pattern. 

B – Portuguese-speaking children do not contrast the two vowels in dissyllabic words, 

thus not showing a particular initial word stress pattern (p. 125). 

São medidas as vogais dos dissílabos (V1 e V2) tendo em conta os valores de F0, 

intensidade, duração e energia. 

Porque os informantes seleccionados para este estudo mostram diferenças na 

proficiência discursiva, as sessões de gravação correspondentes às idades analisadas 

divergem, sendo que, para um dos informantes são analisadas 4 sessões; para o outro 

são analisadas 11 sessões. Em termos cronológicos, as idades analisadas para o primeiro 

informante são de 0;11 a 1;3 anos e para o segundo de 0;11 a 2;0 anos. 

Os resultados mostram que, nas produções analisadas, não há domínio do acento 

da palavra alvo, confirmando a Hipótese B, ou seja, o acento de palavra não é marcado 

acusticamente nas primeiras produções.  

O trabalho de Frota & Matos (2009) surge como sendo o primeiro estudo na 

área, que se conheça, sobre o Português Europeu (PE), constituindo um resultado da 

investigação descrita nesta tese.  

Nesse trabalho, os autores centram-se na análise do desenvolvimento dos 

padrões temporais no PE, através da análise de gravações realizadas em ambiente 

familiar de uma criança (L) monolingue do PE, entre os 1;04 e 2;04 anos de idade.  

Os autores apontam para a existência de dois momentos de reorganização dos 

padrões temporais, que confirmam predições baseadas em medidas gerais do 

desenvolvimento de L: o primeiro, em 1;04, coincidente com a emergência das palavras 

dissilábicas (...); o segundo, em 1;08-1;09, coincidente com a primeira explosão lexical 

(...) e precedendo a emergência da combinação de palavras (...) (p. 293). Apontam, 

também, para a existência de uma descontinuidade no desenvolvimento nestes dois 

períodos, assumindo esta a forma de U e sendo explicável através de reorganizações 

motivadas pelo processo de aquisição da língua, mais concretamente pelo processo de 
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aquisição da estrutura prosódica. A par do segundo momento (1;08-09) de 

reorganização, assistimos à emergência do alongamento em posição final do enunciado 

e à redução da duração das sílabas iniciais e mediais, havendo uma separação, em 

termos temporais, entre palavra e enunciado. 

2.3.2. A importância da natureza do Alongamento Silábico Final 

Vemos até agora que a maioria dos estudos de aquisição, que se debruça sobre a 

duração como factor principal de pesquisa, se desenvolve em torno do estudo do 

fenómeno de Alongamento Silábico Final (ASF). De facto, este é um dos fenómenos 

mais visíveis, que permite olhar para a duração como indicador de desenvolvimento 

linguístico.  

Autores como Robb & Saxman (1990) e Nathani, Oller & Cobo-Lewis (2003) 

defendem que o ASF tem uma base biológica, i.e., defendem que é um processo inato, 

intrínseco ao ser humano, que não tem de ser aprendido. No trabalho dos primeiros 

autores, é-nos apresentado um estudo sobre o desenvolvimento da duração dos padrões 

silábicos, baseado nas medições de vocalizações dissilábicas de sete crianças, entre o 

período das Preword e das Multiword. Concluem os autores que não há aumento nem 

diminuição da duração dos dissílabos, e que se pode observar ASF ao longo de todo o 

período:  

Lengthening of final syllables was observed in nearly every recording 

session for all children. Final syllables were longer, whether recorded 

during preword, singleword or multiword periods of development (p. 583). 

(…) the process of FSL appears to be mostly a passive, nondeliberate 

process ingrained within the physiological functions of the infant and is 

continuous throughout preword and multiword periods of development (p. 

592). 

O estudo de Nathani et al. (2003) incide, essencialmente, na compreensão da 

natureza do ASF e procura perceber se este pode ser influenciado pela maturidade vocal 

e pela surdez. O levantamento dos dados foi feito através da análise das produções de 

oito falantes sem distúrbios auditivos e oito falantes surdos, durante três níveis do 

Prelinguistic Vocal Period: Precanonical, Canonical e Postcanonical. Os dados 
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sugerem haver uma base biológica para o ASF, afirmando, os autores, que o ASF 

observado em enunciados (utterances) do período Precanonical, parece atenuar-se à 

medida que se entra no período Canonical nas crianças não-surdas. Nas crianças surdas 

o ASF parece persistir, resultando num padrão silábico diferente do das crianças não-

surdas, o que, de certa forma, pressupõe que a privação auditiva tem reflexos nos 

aspectos temporais da produção discursiva. A predição avançada pelos autores de que o 

ASF se manifesta em forma de U não é corroborada pelos resultados, pois nota-se uma 

diminuição do ASF através dos três períodos. 

Por outro lado, estudos como os de Oller & Smith (1977) e Snow (1994) 

defendem o carácter ambiental do ASF, ou seja, vêem-no como um comportamento 

aprendido, que resulta da experimentação linguística das crianças e do seu progressivo 

desenvolvimento sintáctico. 

O estudo dos primeiros, ainda que seja relacionado com Alongamento Final, 

foca-se especialmente na observação do comportamento das vogais, de forma a levantar 

pistas que direccionem a resposta da natureza aprendida ou biológica do ASF. Desta 

forma, analisam as vocalizações de seis crianças com idades compreendidas entre os 8 e 

os 12 meses (período do Reduplicated Babbling) e as produções de seis adultos. Os 

resultados revelam, na comparação entre sílabas acentuadas com sílabas não acentuadas, 

que, para os adultos, o acento está associado a um aumento na duração vocálica, 

enquanto nas crianças, a duração vocálica não é afectada pelo acento. Contudo, referem 

os autores que a relação entre acento e ASF não está totalmente estudada, 

permanecendo a possibilidade de o ASF estar altamente dependente da existência de 

contrastes acentuais na língua. E se assim for, todas as línguas que demonstrem grandes 

diferenças quantitativas entre sílabas acentuadas e não-acentuadas devem, também, 

reflectir grandes diferenças na quantidade de ASF em relação a línguas cuja diferença 

entre sílabas acentuadas e não-acentuadas seja menor. 

Afirmam, ainda, os autores que se, de facto, o aumento vocálico na sílaba final 

existe nos enunciados (utterances) das crianças (assumindo que este não é disfarçado 

por factores acentuais), então é muito menos evidente do que o das produções dos 

adultos, uma vez que o aumento vocálico mostra estar cristalizado na língua adulta, 

enquanto nas produções das crianças mostra diferenças mínimas entre sílabas finais e 

não finais, não sendo sempre as finais aumentadas. Assim, if the phenomenon 

[alongamento vocálico da sílaba final] were strictly biological, speakers of different 
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languages should seemingly reveal similar behaviour, but is not the case. The simplified 

model mentioned earlier would suggest that if a given phenomenon cannot be explained 

in relation to inherent production mechanisms, one must assume that learning is 

responsible (p. 997). 

No estudo de Snow (1994), o autor procura descrever o desenvolvimento dos 

padrões prosódicos de final de frase. Para tal, manipula dois factores caracterizadores de 

fronteira (boundary features): a descida de F0 para a Entoação e o ASF para o Tempo. 

Nove crianças entre os 16 e os 25 meses são estudadas. Os resultados  sugerem um 

controlo prematuro dos traços entoacionais em relação aos traços de  tempo e suportam 

a hipótese de o ASF ser aprendido, aumentando a sua consistência à medida que se tece 

o intercruzamento entre diferentes áreas linguísticas (nomeadamente a sintáctica, para 

Snow). Os dados revelam, também, que o desenvolvimento da duração silábica se 

manisfesta em forma de U: the final lengthening contrast declined to a minimum point 

toward the midle of the data collection, and then slowly re-emerged (p. 835). 

Independentemente da origem biológica ou aprendida do ASF, o alongamento 

parece estar presente, não só nas produções das crianças desde níveis de 

desenvolvimento muito precoces, como também nas dos adultos, fazendo parte das 

características temporais dessas produções.  

Grimm (2007) estuda as características prosódicas de palavras e de combinações 

de palavras durante o Early Multiword Speech. Para tal, analisa diversos enunciados 

retirados de um corpus de quatro crianças alemãs, com uma média de 1;07 anos de 

idade. Os resultados revelam que as crianças alemãs, aquando do início da produção de 

combinatórias de palavras, estão preparadas para integrar enunciados em frases 

prosódicas coerentes. Isto porque não só se nota uma graduação na proeminência dos 

constituintes que formam uma unidade frásica complexa, como também as 

combinatórias de palavras revelam a existência de ASF na fronteira direita,  uma vez 

que tanto rimas finais de palavra, analisadas em enunciados de uma só palavra, como as 

rimas finais de frase ou de combinatórias de palavras, mostram uma duração maior que 

as rimas internas a frase. Afirma a autora que as crianças alemãs aprendem, através da 

exposição a inputs ambientais da sua língua materna, sendo as suas fronteiras frásicas 

marcadas pelo ASF. 

Em relação à variação dos padrões prosódicos entre combinatórias de palavras e 

palavras, diz a autora que os primeiros mostram uma variação maior que os segundos: 
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Word combinations could contain more than one foot while lexical words still were 

limited to a single foot. Also, Word combinations were realized with various accents 

while at the same time, disyllabic single word utterances had to be realized with initial 

stress (p. 306-307). Contudo, as evidências mostradas pelos resultados sugerem que as 

crianças conseguem produzir estruturas mais complexas do que aquelas com um único 

Pé.  

O estudo de Oller (1973) investiga os padrões de duração na fala adulta. O autor 

pede a sete falantes do Inglês que leiam um conjunto de enunciados sem sentido. O ASF 

é encontrado em todas as produções, sendo que as sílabas iniciais e mediais apresentam 

menor duração em relação a sílabas finais, onde são registadas as durações maiores 

(cerca de 20 ms). Conclui o autor que (1) final-syllable and initial-consonant 

lengthening occur in utterances with various intonational patterns (imperative, 

declarative, interrogative); (2) final-syllable lengthening occurs in word-final and 

phrase-final positions as well as in utterance-final position; and (3) final-syllable and 

initial-consonant lengthening occur in various kinds of syllables, including syllables 

with diphthongs, with fricative consonants, with voiceless stops, with consonant 

clusters, and with no final consonants (i.e., CV syllables) (p. 1235). 

Como explicação para os efeitos duracionais da posição no enunciado, 

nomeadamente o ASF, este autor levanta uma hipótese sobre a produção discursiva, 

baseando-se nas características do sistema de comando motor. Parte deste processo está 

relacionado com as unidades que se estendem através de ‘words’, ‘phrases’ e 

‘sentences’, determinando, este planeamento, a natureza dos padrões prosódicos. No 

que respeita ao ASF, diz o autor que os mecanismos de planeamento pré-articulatório 

mexem com os outputs segmentais em dois estádios. Durante o estádio 1, as unidades 

linguísticas que se estendem através de várias sílabas são planeadas. Durante o estádio 

2, cada sílaba é planeada individualmente. É assumido que antes de começar o 

processamento de uma determinada sílaba, todo o planeamento silábico relevante tem 

de estar concluído (estádio 1). Assim, pressupõe-se que o planeamento destes dois 

estádios não possa ocorrer simultaneamente. O processamento do estádio 2 deve parar, 

temporariamente, enquanto o processamento do estádio 1 acontece. Por sua vez, 

enquanto o planeamento da sílaba final de palavra acontece, um aumento duracional é 

aplicado nessa sílaba, de forma a dar tempo necessário para o planeamento das sílabas 

da próxima palavra. Assim, e segundo esta abordagem, assume-se que a duração das 
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sílabas finais de palavra é aumentada se existir uma próxima palavra. Desta forma, 

sílabas em posição final de palavra são alongadas mesmo que em posição final de 

enunciado. Contudo, esta abordagem pressupõe que o ASF é um universal linguístico.  

No trabalho de Turk & Shattuck-Huffnagel (2000), as autoras analisam as 

variações sistemáticas na duração, que permitem identificar a localização da fronteira de 

constituintes ao nível da palavra, quer de tipo lexical quer de tipo prosódico, para o 

Inglês. 

São exploradas potenciais linhas de fronteira de palavras, em torno de três 

questões centrais: (1) quão gerais e fiáveis são as durações relativas dos correlatos? 

(será que ocorrem, para uma variedade de pares de palavras plenas, através da variedade 

das formas prosódicas de nível frásico?); (2) podemos distinguir entre os diversos 

mecanismos específicos das durações que têm vindo a ser propostos operar neste nível 

(como por exemplo, o encurtamento polissilábico, o aumento de palavra-final), através 

da análise da distribuição de diferenças duracionais através das sub-unidades individuais 

das sílabas?; (3) como se comportam os correlatos duracionais de palavras 

plenas/fronteiras de palavras plenas, comparadas com as fronteiras de palavras 

funcionais? 

Depois de uma revisão da literatura que passa pela explicação da importância da 

descoberta do alongamento do constituinte final e a comparação deste com o 

alongamento final de palavra, afirmam as autoras que, enquanto o primeiro é altamente 

estudado, o segundo carece de maior atenção, devendo-se este facto, não à falta de 

vontade em se encetar estudos sobre este fenómeno, mas sim porque o alongamento 

observado em posição final é, muitas das vezes, associado à frase final e não à palavra 

final; também o alongamento inicial de palavra é revisto pelas autoras, havendo 

evidências de que a duração da constrição da consoante inicial da palavra é mais longa 

do que a da consoante em posição medial, sendo este efeito do nível de palavra menos 

consistente do que o alongamento inicial de nível frásico. Através da comparação das 

durações de sílabas não-acentuadas é visto que o espraiamento do alongamento acentual 

é fortemente atenuado nas fronteiras de palavras ortográficas. Fenómenos como o 

encurtamento polissilábico são encontrados tanto no Inglês como no Sueco, mostrando 

que palavras monossilábicas, como stick, são mais longas do que dissílabos – sticky, e 

que estes são mais longos que os trissílabos – stickiness. 
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As autoras levam a cabo uma experiência com o objectivo de (1) testar a 

generalidade das diferenças das durações silábicas nas fronteiras de palavras plenas, (2) 

explorar a possibilidade da distribuição das diferenças duracionais, através da 

subestrutura da sílaba, para poder distinguir entre muitos dos mecanismos propostos 

para os ajustamentos duracionais ao nível da palavra e, por fim, (3) determinar se os 

padrões de duração deixam reflectir fronteiras de palavras funcionais.  

Os estímulos são obtidos através das produções de seis falantes adultos do Inglês 

Americano, consistindo aqueles numa cadeia de fonemas idênticos, organizados em três 

padrões diferentes de fronteira de palavra: uma palavra plena dissilábica seguida por 

uma palavra plena monossilábica; uma palavra plena monossilábica seguida por uma 

palavra plena monossilábica e três palavras monossilábicas, sendo a do meio uma 

palavra funcional, sintacticamente mas não lexicalmente, ligada à da direita. 

Os resultados revelam que, na observação dos padrões de duração em 

proximidade com fronteiras de palavras, há padrões duracionais associados à 

localização de uma fronteira entre duas palavras plenas, através de uma variedade de 

formas prosódicas ao nível da frase, dado que os padrões de duração mudam quando a 

localização das fronteiras muda, ocorrendo muitas destas diferenças duracionais, tanto à 

direita como à esquerda de uma fronteira. Dizem ainda as autoras que estes resultados 

são consistentes com a ideia de que os falantes controlam a duração de muitos dos 

elementos de palavras polissilábicas.  

É também visto que estes efeitos afectam primeiramente sílabas acentuadas 

lexicalmente, ocorrendo com mais frequência e concentrando-se, maioritariamente, no 

acento principal de sílaba à esquerda da fronteira e na consoante inicial da sílaba, onde 

ocorre o acento principal, depois da fronteira. 

Por outro lado, as autoras também veêm que a magnitude dos efeitos de fronteira 

de palavra parece estar relacionada com a proximidade de um acento tonal: we found 

greater effects in conditions where a pitch accent occurred on the word either 

preceding or following the boundary (p. 427); e que a localização de fronteiras 

morfo-sintácticas influenciam a duração dos padrões silábicos, pelo menos no modo e 

na velocidade discursiva utilizada no estudo.  

No que concerne às fronteiras de palavras funcionais, afirmam as autoras que as 

fronteiras entre palavras plenas e palavras funcionais parecem ser mais fracas do que as 

fronteiras entre duas palavras plenas. Sendo este relacionamento entre palavras 
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funcionais e palavras plenas consistente com a associação entre constituintes 

prosódicos, como é o caso do grupo clítico: The fact that boundaries on both sides of 

the functions word appear to be weaker than boundaries between content words 

suggests that the function word may share membership with two clitic groups at the 

same time, perhaps in the way that some consonants are thought to be ambissylabic (p. 

428) 

As predições feitas para o alongamento final de frase e de palavra não são 

confirmadas: 

…word-final lengthening was predicted to show most of its effects on the 

rime of the final syllable, and was predicted to show an increase in 

magnitude of lengthening from the final syllabe center to the final 

consonant (...) word-initial lengthening was predicted to be localized on 

the word-initial consonant, as appears to be the case for phrase-initial 

lengthening (p. 428). 

No caso do alongamento final de palavra, as predições não são confirmadas - em 

duas das três condições acentuais, a sílaba final em palavras dissilábicas não é maior do 

que a mesma sílaba em posição inicial. Sugerem os resultados que o alongamento de 

final de palavra não é um factor com significância nos dados do estudo. Por outro lado, 

é encontrada evidência de alongamento inicial de palavra em todas as condições 

acentuais do estudo. 

Em suma, através dos mecanismos de ajuste duracional, é encontrado suporte 

para alongamento inicial de palavra, encurtamento polissilábico, aumento acentual, 

equalização silábica, excepto para alongamento final de palavra. 

Em Turk & Shattuck-Huffnagel (2007), as autoras tentam perceber qual a área 

ou domínio final de sintagma Entoacional (I) que é afectado pelo fenómeno de 

Alongamento.  

Para especificar quais os domínios onde ocorrem os aumentos das durações, as 

autoras recorrem a três perspectivas: structure-based, content-based e hybrid. Na 

primeira, o aumento final afecta a área do discurso definida pela estrutura linguística, 

sugerindo um domínio fixo, no sentido de que a região afectada pelo alongamento final 

é uma região estruturalmente similar para todas as frases. Na perspectiva do content-

based, o domínio do alongamento é estruturalmente variável, uma vez que a sua 
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extensão é determinada por propriedades ou do último segmento ou da última sílaba da 

frase. Por último, a perspectiva hybrid propõe que um domínio, estruturalmente 

definido e fixo, é normalmente alongado na posição final de frase. Contudo, as 

propriedades fonéticas e fonológicas da última sílaba determinarão se um 

pré-alongamento pode ocorrer.  

A partir da análise de frases ambíguas, posteriormente desambiguadas pelos 

informantes, um conjunto de três nomes alvo são escolhidos para variar 

sistematicamente no número de sílabas, na localização do acento principal, no tipo de 

acento principal da sílaba final e no tipo de pré-acento principal da sílaba. São feitas 

medições a cada sílaba, ataque, núcleo, coda e rima, nas produções de quatro falantes 

nativos do Inglês Americano, com idades compreendidas entre os 20 e os 30 anos. 

Os resultados mostram que nenhuma das perspectivas apresentadas é capaz de 

dar cobertura à questão central deste trabalho. No primeiro caso,structure-based, o 

material alongado não corresponde a um pé ou a uma rima, notando-se, também, um 

aumento da sílaba medial em palavras como “Madison” e na consoante do ataque das 

sílabas finais para a maioria do tipo de palavras; no segundo caso (content-based), pelo 

que acima foi apresentado, junta-se o facto de se ter detectado alongamento no acento 

principal de sílaba, o que não corresponde a um local de fronteira. Por último, os 

resultados vão contra a perspectiva hybrid, uma vez que são encontradas palavras com 

vogais, de sílabas finais reduzidas e não-reduzidas, que mostram um alongamento na 

penúltima sílaba e um alongamento final maior nas sílabas reduzidas do que nas sílabas 

não-reduzidas. 

Terminam as autoras por dizer que as evidências dos seus resultados são 

consistentes com dois domínios diferentes de alongamento final, a rima da sílaba com 

acento principal e a rima final: this view is supported by the lack of lengthening on the 

material intervening between these two constituents, and also by two additional 

arguments which relate the domain of lengthening to the mechanism by which it is 

accomplished. First, the greater amount of lengthening in the final syllable compared to 

the main-stress syllable is consistent with two different mechanisms, one which 

produces a larger amount of duration adjustment than the other (...). The second 

supporting argument for a two-domain model is that there is an interaction between 

accentual lengthening and final lengthening in the final syllable, but this interaction 

involves the final syllable rather than the primary stress syllable (p. 463-464). 
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O trabalho de Frota (2000),  uma vez que descreve a prosódia do PE do ponto de 

vista do adulto, contribui para o conhecimento do ASF no Português. Começa por 

referir a autora que, para a análise das fronteiras prosódicas, é necessário ter em conta 

três aspectos fundamentais, (i) the nature of the constituents involved and their 

hierarchical level; (ii) the physical correlates of boundaries and their varying 

realization according to boundary type and strength; (iii) the domains over which the 

boundary marking phenomena may extend (p. 169). O aumento da duração pré-fronteira 

surge como um indicador da organização discursiva e pode ser visto como um marcador 

de fronteira de constituintes. Assim, este fenómeno fornece pistas para uma organização 

hierárquica dos domínios prosódicos, no fluir discursivo. 

Para compreender se o alongamento final é uma propriedade da fronteira de 

palavra prosódica, do sintagma fonológico (φ) ou do sintagma entoacional (I) e se esse 

alongamento reflecte uma hierarquização das fronteiras prosódicas, a autora testa um 

conjunto de frases nas quais as palavras-teste ocorrem imediatamente antes de uma 

fronteira de palavra prosódica (ω), de φ e de I, consistindo essas palavras-teste em 

nomes (N) e em adjectivos (A) com a propriedade de poderem aparecer em ambas as 

ordens: N A e A N. 

Em termos de hierarquização prosódica, os resultados mostram, na 

caracterização das durações da fronteira de φ, que a comparação entre as durações desta 

com as durações de ω não é significativa e que os resultados não variam de uma 

maneira uniforme. Em relação à caracterização da fronteira de I, os resultados mostram 

haver um alongamento pré-fronteira sistemático e significativo, sendo este 

constantemente suportado pelo último elemento acentuado de I. Nota-se haver não só 

uma diferença de alongamento pré-fronteira, que distingue fronteiras de I seguidas ou 

por I’s curtos ou por I’s longos, como também uma diferença entre alongamento 

pré-pausa e alongamento pré-fronteira, em que aquele afecta um domínio diferente, a 

sílaba final de I. 

 Para finalizar, afirma a autora que não há evidência de que as fronteiras de ω e 

de φ sejam diferenciadas por marcas de fronteira, o que acontece nas fronteiras de I, em 

que os resultados apontam para evidências várias, nomeadamente fronteiras temporais e 

melódicas. Diz ainda que o alongamento pré-fronteira é uma propriedade que define I 

no PE, sendo este caracterizado pela presença de um acento nuclear, por um tom final 
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de fronteira, constituindo os seus limites o sítio de uma eventual inserção de pausas. 

Para a distinção entre os dois tipos de fronteiras de I, diz a autora: 

…temporal and melodic cues were also shown to distinguish between two 

types of I-boundaries : a weaker boundary, that may be triggered by the 

presence of a short I-phrase; and a stronger boundary, that usually occurs 

next to a non-short I-phrase. That both are boundaries of the I-category 

was shown by the presence of pre-boundary lengthening, and by the 

presence of a nuclear pitch accent followed by a final boundary tone. That 

the two I-boundaries are characterized by a boundary strength distinction 

was shown by different amounts of preboundary lengthening and by 

differences in peak height and local pitch range (p. 209). 

Em suma, podemos afirmar, em relação ao alongamento final de I, que este se 

divide pela sílaba acentuada e pela sílaba final, no Inglês, ao passo que no PE 

concentra-se, também, na sílaba acentuada, sendo a sílaba final alongada antes de pausa. 

Em Byrd et al., (2006), investiga-se o escopo temporal do alongamento 

prosódico no domínio articulatório, ou seja, os efeitos dos limites pré-fronteira e 

pós-fronteira no domínio articulatório. Para este estudo são recrutados quatro 

informantes, falantes nativos do Inglês Americano, que lêem de forma casual 12 

enunciados, sendo a sequência alvo […[n]V[d]V[d]V[n]V], analisada dentro da Teoria dos 

Movimentos π. Concluem os autores que há um forte aumento local no movimento de 

abertura da C1 em pré-fronteira e do movimento de fechamento de C1 em pós-fronteira. 

Este último efeito é menor em magnitude do que o efeito de abertura de C1 em final de 

frase (15 ms. para fechamento contra 61 ms. para abertura). 

Concluem os autores que: 

(…) from the results of this articulatory kinematic experiment that the 

temporal prosodic effects on articulation are near the juncture, though not 

confined to the articulations immediately preceding or following the 

juncture; and the wax and wane in magnitude, both phrase finally and 

phrase initially. We further suggest that local gesture-to-gesture speech 

timing is sentitive to prosodic events, even downstream of those prosodic 

modifications (p. 1597). 



A Métrica do Tempo 

40 

	  

2.3.3. A duração como indicador patológico 

Os comportamentos duracionais podem ser um indicador de patologias 

relacionadas com o desenvolvimento. A maioria dos estudos centrados nestes tipos de 

patologias desenvolve-se por comparação entre produções de crianças portadoras de 

determinada anomalia e crianças que apresentam um desenvolvimento esperado, i.e., 

um desenvolvimento normal; mas também por observação e descrição de outras 

patologias não referenciadas como patologias de língua típicas. 

Dennis et al. (2004) desenvolvem um estudo onde tentam compreender de que 

forma o volume cerebelar e a espinha bífida mielomeningocele (SB) afectam 

temporalmente tarefas de percepção e motoras, através de testes de discriminação da 

duração e da frequência e de testes de rhytmic finger-tapping, respectivamente. Este 

estudo tem a participação de 140 informantes, com idades entre os 8 e os 19 anos, sendo 

que 103 crianças apresentam SB diagnosticado à nascença e 37 um desenvolvimento 

normal. As conclusões do estudo referem que crianças com SB apresentam problemas 

tanto nas tarefas de percepção como nas tarefas motoras, sendo que, nestas últimas, 

apenas é revelada a presença de distúrbios em tarefas motoras desritmadas. Desta forma, 

os dados das tarefas motoras e perceptivas sugerem que crianças com SB apresentam 

danos nos mecanismos centrais de tempo. Os autores referem ainda que os tempos de 

percepção e a performance estão correlacionados com o volume cerebelar: 

Perceptual and motor timing deficits may be correlated after major 

malformations of the cerebellum during embryogenesis; in that event, 

perceptual and motor timing in children with SB might represent 

dysfuction in a central, amodal timing mechanism arising from 

fundamental dysgenesis of cerebellar microarchitecture (p. 1299). 

O trabalho de Munson et al. (2003) olha para a precisão na marcação do acento 

como factor de distinção entre casos suspeitos de Apraxia no Desenvolvimento do 

Discurso (DAS) e de Desordem Fonológica (PD). Para tal, recorre a uma análise dos 

correlatos acústicos do acento em não-palavras trocaicas e iâmbicas, tendo em conta as 

seguintes medidas: (i) duração vocálica, (ii) valor central de F0, (iii) duração do pico de 

F0 em relação ao ataque vocálico e (iv) intensidade vocálica. O estudo é desenvolvido 

com 5 crianças de cada grupo de análise, com idades compreendidas entre os 3;9 e os 
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8;10 anos de idade. Os diagnósticos de DAS ou de PD são feitos por um grupo de 

patologistas de língua, através de critérios de classificação segundo os quais as crianças 

são colocadas num dos dois grupos de patologias. Os resultados sugerem que não há 

diferenças na produção de acento. Contudo, os juízos de valor de crianças com DAS, na 

repetição de não-palavras, são mais afastados dos contornos do alvo acentual do que os 

juízos de crianças com PD. Por outro lado, crianças com DAS são capazes de produzir 

diferenças acústicas entre sílabas acentuadas e não-acentuadas.  

Tentam os autores explicar as possíveis razões por que crianças com DAS são 

vistas como tendo pouca acuidade na produção de acento, na ausência de diferença nas 

medidas acústicas:  

First, the judgements of stress in children with sDAS might have been 

affected by their segmental production. The children with sDAS in this 

study generally had less accurate speech production than the children with 

PD. The second explanation relates to the use of F0, duration, and 

intensity as measures of stress. Articulatory studies of stress have 

caracterized stress as localized hyperarticulation, that is, stressed 

syllables contain consonants that are produced with a greater degree of 

closure and vowels that are articulated closer to the periphery of the vowel 

space. Finally, the results may be due to the nature of clinical diagnoses of 

sDAS. It is always possible that another SLP using different behavioral 

criteria for sDAS may have diagnosed some of the children identified as 

having sDAS in the current study as having PD (p. 199-200). 

O trabalho de Ziegler & Maassen (2004) centra-se no papel da sílaba nos 

distúrbios da produção da língua. Os autores fazem uma descrição, assente em teorias 

fonológicas, fonéticas, do desenvolvimento da língua e teorias psicolinguísticas, de 

como a organização silábica do discurso também influencia a maneira como a língua 

deixa de funcionar em situações de distúrbios fonológicos e do sistema discursivo. 

Ainda que as suas considerações não estejam directamente relacionadas com padrões de 

duração, é possível perceber, através dos levantamentos dos trabalhos feitos pelos 

autores, que patologias como a parafrasia, analisada em doentes com lesões na área de 

Broca, Wernicke e com Afasia de Condução, mostram fenómenos de redução de grupos 

consonânticos, i.e., uma preferência por estruturas do tipo CV. Neste caso, podemos 
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predizer que tal preferência provocará, em casos de simplificação7, uma diminuição da 

duração silábica.  

Uma outra patologia assinalada por padrões de duração é a Apraxia do Discurso. 

Neste caso, os autores relatam que apraxic speakers often dissect the flow of the speech 

into segregated syllables, with a reduced coarticulation across syllable boundaries (…) 

or even with short intersyllabic pauses (p. 429). A presença de qualquer um dos 

sintomas descritos vai afectar os valores de duração média, quer para palavras quer para 

enunciados. Lesões hemorrágicas no lado esquerdo da Área Motora Suplementar 

(SMA) mostram, também, conduzir à inserção de pausas intersílábicas e interpalavras, o 

que, naturalmente, afecta os padrões de duração. 

Ainda sobre a Apraxia do Discurso (AOS), o trabalho de McNeil et al. (2004) 

procura, para além de descrever as características da AOS, fazer a distinção entre 

diferentes tipos de disartrias que possam ser confundidas com AOS. Notamos, contudo, 

que muitas das disartrias que se conhecem partilham características com AOS. Assim, 

definem os autores que AOS is best considered a phonetic-motoric (motor planning and 

programming) disorder of Speech production caused by inefficiencies in the translation 

of a well-formed and filled phonologic frame to previously learned kinematic 

parameters assembled or carrying out the intended movement (i.e., problems accessing 

motor plans and programs) (p. 397). 

No que se refere às características de AOS, afirmam os autores que os únicos 

traços que os portadores de AOS apresentam e os portadores de Parafrasia Fonémica 

(PP) não, são (i) distorções de som, (ii) prolongamento das durações segmentais e (iii) 

prolongamento das durações intersegmentais. Nestas duas últimas características, 

directamente relacionados com os padrões duracionais, acrescentam os autores que o 

discurso lento está presente na maioria das disartrias, enquanto o prolongamento das 

durações consonânticas e vocálicas, em palavras polissilábicas, é uma característica das 

presentes nas pessoas identificadas como tendo AOS. Os autores ainda consideram 

acrescentar um quarto ponto nas características de AOS – a prosódia, mas verifica-se ser 

muito difícil fazer o levantamento dos traços prosódicos específicos dos portadores de 

AOS.  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  

7 The tendency of certain aphasic patients to reduce syllabic markedness is considered to characterize the 
mechanism of error creation as basically a reduction of phonological complexity (p. 428). 
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No Quadro 2, adaptado do apresentada por McNeil et al. (2004), apresentamos 

as características acustico-fisiológicas de AOS bem como a as características 

discursivas desta patologia. Mostramos, também, as características comuns entre AOS e 

PP e as características discursivas que estas duas patologias partilham. 

Características	  de	  AOS	   Características	  discursivas	  

Aumento	   das	   durações	   segmentais	   nas	   vogais,	  
em	   palavras	   multissilábicas	   ou	   palavras	   em	  
frases,	  e	  em	  consoantes.	  

Velocidade	  discursiva	  lenta;	  
Distorção	  discursiva;	  
Anormalidades	  prosódicas.	  	  

Aumento	  das	  durações	  intersegmentais.	   Segregação	  sonora,	  silábica	  e	  de	  palavra;	  
Schwa	  intrusivo;	  
Erros	  na	  acentuação	  silábica;	  
Velocidade	  discursiva	  lenta;	  
Distorção	  discursiva.	  

Distorção	   espectrográfica	   nos	   movimentos	   de	  
transição	   e	   distorção	   fonética	   nos	   enunciados	  
alvo.	  

Distorção	  discursiva	  (acentuação	  inusual);	  
Distorção	  nas	  substituições	  sonoras	  (ocorrência	  
de	  fonemas	  surdos).	  

Características	  partilhadas	  com	  PP	  
Erros	  morfológicos	  e	  lexicais.	  Características	  

partilhadas	  com	  PP	  
Incapacidade	   de	   aumentar	   a	   velocidade	  
discursiva	   e	   de	  manter	   a	   integridade	   fonética	   e	  
fonémica.	  

Prevalência	  de	  uma	  velocidade	  discursiva	  lenta.	  

“ilhas”	  de	  discurso	  intactas.	   Produções	  relativamente	  intactas	  de	  discurso	  
não-‐proposicional,	  seriado,	  curto,	  foneticamente	  
fácil	  e	  prosodicamente	  modificado.	  

Tentativas	  de	  auto-‐correcção	  mal	  sucedidas.	   Aumento	  do	  esforço	  no	  controlo	  do	  
comportamento	  do	  erro.	  

Localização	   consistente	   dos	   erros	   nas	  
experiências	  de	  repetição	  do	  mesmo	  segmento.	  

	  

Não	   variabilidade	   nos	   tipos	   de	   erros	   nas	  
experiências	  de	  repetição	  do	  mesmo	  segmento.	  

	  

Aumento	   segmental	   e	   dificuldade	   nos	   efeitos	  
fonéticos.	  

Aumento	  de	  erros	  associado	  a	  um	  aumento	  da	  
exigência	  discursiva.	  	  

Quadro	  2:	  características	  de	  AOS	  e	  PP	  e	  tipologia	  de	  erros	  linguísticos	  de	  cada	  patologia.	  

Ainda no seguimento do estudo das disartrias, Kent & Rosen (2004) apresentam 

um trabalho que se centra na observação deste tipo de patologias focando-se, 

essencialmente, na descrição das anomalias da língua e na análise fisiológica por 

inferência e/ou observação directa. Do conjunto de disartrias observadas pelos autores, 

aquelas que afectam directamente taxas de movimentação e de discurso e, 

indirectamente, padrões duracionais, são as disartrias atáxica, hipercinética (córeia), 

hipocinética, espástica e espástico-flácida. Os autores concluem que a velocidade 

discursiva lenta é uma característica universal da disartria. Contudo, são necessárias 

análises mais meticulosas para determinar se a velocidade discursiva lenta é uma 
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consequência da redução da velocidade articulatória, da estabilidade das durações 

longas, da duração das pausas longas ou se resulta da combinação destes factores. 

Um trabalho já referido anteriormente, mas igualmente relevante para a duração 

como eventual indicador patológico, é o de Nathani et al., (2003). Ainda que o cerne da 

investigação destes autores tenha sido o Alongamento Silábico Final (ASF) nas 

vocalizações de crianças, chegam às suas conclusões através de um estudo contrastivo 

entre crianças surdas e não-surdas, ou seja, para poderem discutir se o ASF é adquirido 

ou biológico, os autores comparam as vocalizações de oito crianças não-surdas, com 

idades compreendidas entre os 0;3 e 1;0 anos, com as vocalizações de oito crianças 

surdas, com idades dos 0;8 a 4;0 anos. Assim, os autores analisam um conjunto de 

enunciados produzidos por ambos os grupos, considerando sílaba todas as realizações 

identificáveis no espectrograma como marcas acústicas de energia inferiores a 500 ms. 

de duração (nos casos de não-surdos) e considerando enunciado (utterance) como 

vocalizations or group of vocalizations separated from all others by audible ingressive 

breaths or separable in accord with adult judges’ intuitions about utterance boundaries 

(p. 13). Os resultados sugerem que o ASF apresenta uma base biológica, uma vez que 

foi encontrado não só nos enunciados das crianças não-surdas como nos das crianças 

surdas. No caso das crianças surdas, estas mostram produzir finais mais alongados, 

sendo que as sílabas finais são sempre mais longas que as sílabas em posição inicial e 

medial. A duração das sílabas em posição não-final tende a diminuir nas sessões dos 

períodos de babbling canonical e postcanonical, para os falantes não surdos, enquanto 

para os falantes surdos há um ligeiro aumento das durações no período canoninal. 

Assim, e como referido acima, nas crianças surdas, o ASF parece persistir, resultando 

num padrão silábico diferente do das crianças não-surdas. O que indica que a privação 

auditiva tem reflexos nos aspectos temporais da produção discursiva. 

Stoel-Gammon & Pollock (2008) apresentam no seu trabalho uma linha 

investigacional que começa por observar o desenvolvimento e aquisição das estruturas 

vocálicas e, mais tarde, a análise das patologias da língua que afectam essas mesmas 

estruturas em fases primárias do desenvolvimento linguístico. Uma das disartrias a que 

as autoras dão mais atenção é a Apraxia do Discurso das Crianças (CAS) e sobre esta 

patologia concluem que these studies suggest that children with CAS exhibit prosody 

and timing patterns that differ from children with typical development and children with 

other types of phonological disorders (p. 25). 
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Por outro lado, e dentro do mesmo âmbito de investigação, Peter & Stoel-

Gammon (2008) desenvolvem um estudo totalmente centrado na CAS. A partir de uma 

população de informantes composta por 11 crianças, com idades compreendidas entre 

4;7 e os 6;6 anos de idade, os autores testam a hipótese de que os portadores de CAS 

apresentam deficites relacionados com a precisão temporal e com tarefas relacionadas 

com música. Para controlar este tipo de deficites, os autores submetem os informantes a 

três tipo de tarefas: (1) imitação de não-palavras; (2) imitação rítmica de palmas e (3) 

marcação de movimentos repetitivos (paced rapetitive tapping). Através da aplicação 

destas três tarefas são obtidas sete medidas de acuidade temporal, ou seja, a imitação de 

não-palavras permite observar a acuidade na imitação de sílabas, através do coeficiente 

de correlação das durações vocálicas das crianças e do efeito do tamanho na distinção 

das durações vocálicas acentuadas e não-acentuadas. A imitação rítmica de palmas 

fornece informações sobre a acuidade na imitação daquelas, através da observação do 

coeficiente de correlação das durações dos intervalos das palmas. Por último, a 

marcação de movimentos repetitivos é usada para calcular a velocidade média de 

correspondência e de regularidade (average speed match and steadiness). 

Terminam os autores por concluir que os resultados sugerem a central timing 

deficit, expressed in both the oral and the limb modality, and observable in two different 

types of timing measures, overall rhythmic structures and small-durations. Associations 

among timing measures were strongest in the participants with speech disorders, who 

also showed lower timing accuracy than the controls in all measures. The number of 

observed CAS characteristics was associated with timing deficits (p. 2).  

Focando-se noutro tipo de patologias, que também afectam padrões de duração, 

no trabalho de Frota & Jorge (1989) é descrito o discurso oral de um sujeito do sexo 

masculino, de trinta anos de idade, lisboeta, com a quarta classe, com diagnóstico de 

esquizofrenia paranóide crónica. Este trabalho tem como objectivo principal a descrição 

do comportamento das variáveis temporais no discurso do falante. 

A análise das variáveis temporais é feita com base em duas entrevistas clínicas 

realizadas com um intervalo de tempo de um mês, onde, de uma entrevista para a outra, 

há a alteração da medicação dada ao paciente, sendo esta última acrescentada por 

benzodiazepina. Ambos os extractos conversacionais da entrevista clínica abordam 

cinco áreas temáticas diferentes: (1) definição do problema do doente, (2) infância e 

autodefinição do doente, (3) escola (4) religião e, por último (5) família. 
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As variáveis temporais tidas em conta para o desenvolvimento do estudo são as 

seguintes: pausas silenciosas (interrupção, numa onda sonora, de duração igual ou 

superior a 220 ms., havendo uma redução energética para zero; nestes casos as autoras 

têm em conta a presença/ausência de respiração audível); sequências sonoras (sequência 

de fala entre duas pausas silenciosas); velocidade de elocução (número de palavras ou 

de sílabas por segundo sobre o tempo total de elocução); velocidade de articulação 

(velocidade de fonação, sem os tempos de pausa, calculada através do número de 

palavras ou número de sílabas por segundo, sobre o tempo de articulação) e, por último, 

RTATL (relação entre o tempo de articulação e o tempo de elocução expressa em 

percentagem). Tendo em conta todas estas medidas de análise, é feito o levantamento de 

todas as pausas silenciosas intra-discursivas e todas as sequências sonoras intra-

discursivas iniciais e finais de discurso. 

Os resultados da comparação entre entrevistas (1 e 2) revelam que a velocidade 

de elocução é acelerada em ambas, sendo inferior na entrevista 2; a velocidade de 

articulação apresenta-se igualmente acelerada em ambas as entrevistas, apresentando a 

entrevista 2 um decréscimo acentuado; RTATL apresenta-se significativamente inferior 

na entrevista 2; a duração das sequências sonoras não revela diferenças significativas 

nas duas entrevistas; a duração das pausas silenciosas mostra haver diferenças entre as 

entrevistas, sendo superior na entrevista 2; são detectadas, na entrevista 2, diferenças 

entre pausas com e sem respiração, as primeiras de duração inferior às segundas, 

havendo um aumento na duração das pausas sem respiração; por fim, a entrevista 2 

apresenta uma distribuição e duração das pausas por localização sintáctica segundo a 

ordem de valores esperada, ou seja, aquela que segue mais de perto a hierarquia 

sintácticas das localizações [Fim de Frase>Outras (repetições, aposições, falsos 

inícios)>Entre Sintagmas>Interior de Sintagma]. Após a análise das características 

apresentadas, afirmam as autoras que os valores da entrevista 2 se apresentam mais 

próximos do quadro de valores de um “falante normal”, no que respeita à organização 

temporal do discurso.  

Por fim, fazem as autoras um sumário descritivo das principais características da 

organização temporal do discurso oral perturbado de um sujeito esquizofrénico 

paranóide crónico, na situação discursiva de entrevista clínica: 

 as velocidades de elocução e de articulação surgem aceleradas, sendo a última 

instável, apesar da diminuição desta instabilidade na entrevista 2. Afirmam mais à 
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frente, as autoras, que esta velocidade acelerada tende a alterar a relação de predomínio 

entre a necessidade fisiológica de respiração, por um lado, e a organização discursiva 

por outro, afectando assim o quadro geral do padrão de frequência e duração das pausas 

do falante; 

 a frequência de pausas com respiração depende da duração excessivamente 

longa da sequência sonora anterior e não de um planeamento prévio da sequência 

sonora seguinte; 

 as pausas com respiração apresentam duração média inferior às pausas sem 

respiração, sendo esta relação sistemática e consistente, mesmo em Fim de Frase; 

 alongamento da duração das pausas silenciosas sem respiração, especialmente 

em Fim de Frase; 

 perturbação na distribuição da frequência de pausas com respiração por 

localização sintáctica; 

 perturbação na ordem dos valores de duração média das pausas silenciosas por 

localização sintáctica; 

 ausência de relação directa compensatória entre tempo de pausa e tempo de fala; 

 a organização temporal do discurso apresenta diferenças significativas em 

relação à organização temporal do discurso oral não perturbado. 

 A Apraxia [do Desenvolvimento do Discurso (DAS), do Discurso (AOS) e do 

Discurso das Crianças (CAS)] é a patologia mais observada do conjunto de estudos em 

análise, sendo referida como tendo efeitos nos padrões de duração. Os efeitos mais 

comuns desta patologia, encontrados nos trabalhos de Munson et al., (2003), Ziegler & 

Maassen, (2004), McNeil et al., (2004), Stoel-Gammon & Pollock, (2008) e Peter & 

Stoel-Gammon, (2008) são: 

- dificuldade na acuidade de produção de acento; 

- segregação silábica; 

- redução na co-articulação inter e intra-silábica; 

- aumento das durações vocálicas; 

- aumento das durações intersegmentais; 

- dificuldade no aumento da velocidade discursiva. 

- aumento segmental.   
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A Parafrasia Fonémica (PP) aparece descrita nos trabalhos de Ziegler & 

Maassen, (2004) e McNeil et al., (2004) como tendo os seguintes efeitos: 

- dificuldade no aumento da velocidade discursiva; 

- aumento segmental; 

- redução dos grupos consonânticos; 

- redução da duração silábica. 

As Disartrias (Atáxica, Hipercinética, Hipocinética, Espástica e 

Espástico-flácida) são descritas no trabalho de Kent & Rosen, (2004) aparecem 

referenciadas como desencadeadoras de um aumento das durações silábicas. 

Por outro lado, no trabalho de Nathani et al., (2003), os informantes surdos 

mostram um aumento nas durações silábicas. 

Assim, por todas as razões atrás expostas, um estudo do desenvolvimento não 

patológico dos padrões de duração, numa determinada língua, será um contributo para 

futuros trabalhos que analisem índices ou indícios duracionais para quadros patológicos. 

2.4. Sumário 

Vemos que a aquisição da língua é uma consequência da maturação, envolvendo 

uma interacção entre marcos de aquisição linguística e marcos de maturação física 

(Lenneberg, 1967), bem como uma partilha dos sistemas neuronal e vocal (coordenação 

entre sistemas respiratório, fonatório e articulatório), por um lado, e sistemas cognitivos, 

perceptuais, sociais e linguísticos, por outro (Lenneberg, 1967; Locke, 2004; Moore, 

2004; Herschenson, 2007). As primeiras produções orais vocais e não vocais 

manifestam-se aos 11 meses de idade e nascem do desenvolvimento da proficiência de 

um conjunto de movimentos vestigiais (mastigação>sucção>babbling) que irão estar 

presentes nas primeiras produções discursivas (Locke, 2004; Moore, 2004). Contudo, 

isto é possível porque todo o tracto articulo-respiratório se modifica, assistindo-se a 

modificações na massa mandibular, cordas vocais e sistema respiratório. 

São também apresentadas diferentes caracterizações de estádios de 

desenvolvimento (Ingram, 1989).  
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Vários autores defendem posições divergentes sobre o desenvolvimento das 

estruturas linguísticas, apontando quer para teorias de continuidade (Robb & Saxman, 

1990; Nathani et al., 2003), quer para teorias de descontinuidade (Snow, 1994, 2006; 

Vihman et al., 2006, Frota & Vigário, 2008b; Frota & Matos, 2009). Esta divergência 

encontra a sua fundamentação em evidências do comportamento duracional de 

determinadas unidades linguísticas, nomeadamente no Alongamento Silábico Final 

(ASF). Este fenómeno, embora não sendo universal (Oller & Smith, 1977; Nathani et 

al., 2003), é gerador de grande controvérsia entre os autores, defendendo uns que é 

aprendido (Oller & Smith, 1977; Snow, 1994, Grimm, 2007) e outros que nasce com a 

criança, ou seja, que é biológico (Robb & Saxman, 1990; Nathani et al., 2003). A 

extensão segmental da realização deste fenómeno é variável e modifica-se de língua 

para língua (Frota, 2000; Byrd et al., 2006; Turk & Shattuck-Huffnagel, 2007), podendo 

ser encontrado quer no domínio de I quer noutros domínios prosódicos (Turk & 

Shattuck-Huffnagel, 2000).  

Em Andrade & Viana (1988) e Delgado-Martins (1982), vemos que a duração 

representa um correlato importante na marcação de acento em PE, por adultos. Ao 

invés, no trabalho de Correia (2008), não há marcação acústica de acento nas primeiras 

produções. 

Para além do ASF e da marcação de acento, outros tipos de alongamento e/ou 

reduções silábicas são encontrados no decurso do desenvolvimento, apresentando 

padrões diversos nas línguas: no Francês ocorre um aumento da duração dos dissílabos, 

associado a determinados tipos de contornos entoacionais (DeBoysson-Bardies et al., 

1981), e num paradigma V-O-V (vogal - consoante oclusiva - vogal), a primeira vogal 

surge mais curta e a segunda mais longa, enquanto no Inglês Americano a vogal inicial 

é mais longa e a consoante mais curta. Para o Galês, observa uma redução da primeira 

vogal e um encurtamento da consoante e da segunda vogal (Vihman et al., 2006). No 

que se refere ao Inglês, não ocorre aumento ou diminuição de duração dos dissílabos 

observados (Robb & Saxman, 1990). 

Para terminar, verifica-se a existência de distúrbios e patologias onde a duração 

ocupa um papel importante na respectiva caracterização. A patologia que mais efeitos 

duracionais revela é a Apraxia no Desenvolvimento do Discurso (DAS), revelando 

diferenças acústicas não esperadas entre sílabas acentuadas e não acentuadas (Munson 

et al., 2003), diminuição da duração de palavras e enunciados (Ziegler & Maassen, 
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2004), prolongamentos nas durações segmentais e intersegmentais (McNeil et al., 

2004), velocidade discursiva lenta e diferenças nos padrões de tempo em relação com 

portadores de outras patologias de língua (Stoel-Gammon & Pollock, 2008, Peter & 

Stoel-Gammon, 2008). 

É também observada uma diminuição dos padrões de duração em doentes com 

Parafrasia nas áreas de Broca e de Wernicke; aumento das durações silábicas associadas 

a velocidade discursiva lenta nas Disartrias Atáxica, Hipercinética, Hipocinética, 

Espástica e Espástico-flácida (Kent & Rosen, 2004; McNeil et al., 2004; Ziegler & 

Maassen, 2004).  

Alguns dos parâmetros de duração aqui referenciados (a duração silábica em 

posição inicial, medial e final, o domínio e a extensão de ASF, o acento como um 

correlato da duração) são observados no presente estudo de evolução dos padrões de 

duração. O capítulo seguinte descreve os parâmetros observados, bem como os demais 

aspectos metodológicos deste trabalho. 
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3. Metodologia 

3.1. Introdução 

Para podermos observar a evolução dos padrões duracionais a partir das 

primeiras produções linguísticas com significado, recorremos a uma das bases de dados 

existentes no Laboratório de Fonética da Faculdade de Letras da Universidade de 

Lisboa, de nome LumaLiDaAudy, e com o seguinte endereço electrónico: 

http://www.fl.ul.pt/LaboratorioFonetica/LumaLiDa.htm 

Trata-se de um corpus de gravações áudio, cuja extensão, à data da análise, 

compreendia dados dos 1;01 anos de idade até 3;01. As gravações foram realizadas 

numa base quase diária, no ambiente familiar da criança, sem a presença de elementos 

estranhos ao meio familiar e sem que a criança soubesse que o seu discurso estava a ser 

registado. Foi utilizado um gravador digital CREATIVE MuVo V200 (com microfone 

incorporado) e os arquivos sonoros comprimidos assim obtidos foram convertidos em 

formato .wav, recorrendo ao software Free Mp3 Wma Converter.  

3.2. Selecção de dados para análise – O corpus 

Para o corpus de estudo deste trabalho foram seleccionados diversos períodos 

temporais, mais precisamente, o período dos 1;01, 1;04, 1;06, 1;08-1;09, 2;02, 2;03-

2;04 anos de idade. Dada a existência de poucos enunciados analisáveis nos períodos de 

1;08 e 2;03, cujo comportamento se aproxima do registado, respectivamente, nos 

períodos 1;09 e 2;04, agrupámos os dados de 1;08-1;09 e os de 2;03-2;04. Os critérios 

que presidiram à escolha destes períodos estão relacionados com estudos anteriores 

(Frota & Vigário, 2008b) sobre corpora produzidos pela mesma criança (L), que 

estabeleceram medidas de desenvolvimento linguístico lexical, sintáctico e entoacional. 

Assim, 1;04 marca o início do formato de palavra dissilábico (Wsize>1,5), 1;09 marca o 

primeiro salto no desenvolvimento do léxico (Léxico>20) constituindo também um 

marco no desenvolvimento entoacional, e 2;02 corresponde ao início da combinação de 
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palavras (MLUw>1,5) e ao segundo salto no desenvolvimento lexical (Léxico>50). 

Veja-se a Figura 1 e o Quadro 3.  

 
Figura	  1:	  desenvolvimento	  lexical	  de	  L,	  segundo	  Frota	  &	  Vigário	  (2008).	  As	  setas	  indicam	  os	  períodos	  em	  
análise	  (2;03-‐2;04	  não	  está	  incluído	  no	  escopo	  observado	  em	  Frota	  &	  Vigário).	  

 

Quadro	   3:	   desenvolvimento	   do	   formato	   de	   palavra	   e	   da	   combinação	   de	   palavras	   no	   discurso	   de	   L,	  
segundo	  Frota	  &	  Vigário	  (2008).	  

Escolhemos para análise dos padrões temporais estes períodos importantes para 

vários aspectos do desenvolvimento linguístico: 1;04, 1;09, 2;02. Quisemos também 

inspeccionar os padrões temporais em momentos anteriores/posteriores a estes períodos, 

daí a inclusão de 1;01, 1;06, 1;08 e 2;03-2;04. Estes períodos foram seleccionados tendo 

em conta as características da base de dados e o número de enunciados disponível (ver 

Quadro 4).  

WP10-‐20a	  
WP10-‐20b	  

WP>20	  

WP>50a	  

WP>50b	  
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Quadro	  4:	  produções	  de	  L	  analisadas:	  número	  de	  enunciados	  (E),	  palavras	  (PW)	  e	  sílabas	  (Sil).	  

Tendo em conta os pontos de desenvolvimento linguístico apresentados em 

Frota & Vigário (2008b), examinámos a extensão das unidades8 em análise no nosso 

estudo, para compreender se haveria uma aproximação entre a extensão destas e os 

pontos de desenvolvimento reportados. A contabilização da extensão das unidades em 

análise foi realizada com recurso à ferramenta FreP (Martins, Vigário & Frota, 2009). 

Idade	   Wp	   Wp10-‐20a	   Wp10-‐20b	   Wp10-‐20c	   Wp>20	   Wp>50a	   Wp>50b	  

1;01	   Wp10-‐20a	   	  	   0,069	   0,018	   0,998	   0,032	   0,984	  

1;04	   Wp10-‐20b	   0,069	   	  	   0,924	   0,116	   1,000	   0,155	  

1;06	   Wp10-‐20c	   0,018	   0,924	   	  	   0,030	   0,979	   0,041	  

1;08-‐09	   Wp>20	   0,998	   0,116	   0,030	   	  	   0,055	   1,000	  

2;02	   Wp>50a	   0,032	   1,000	   0,979	   0,055	   	  	   0,074	  

2;03-‐04	   Wp>50b	   0,984	   0,155	   0,041	   1,000	   0,074	   	  	  

Quadro	  5:	  matriz	  com	  o	  valor	  de	  p	  para	  tamanho	  de	  PW	  em	  Sil,	  nos	  seis	  períodos	  em	  análise,	  segundo	  o	  
Teste	  de	  Tukey	  HSD	  (Nível	  de	  significância:	  p<,01).	  

Idade	   Wp	   Wp10-‐20a	   Wp10-‐20b	   Wp10-‐20c	   Wp>20	   Wp>50a	   Wp>50b	  

1;01	   Wp10-‐20a	   	  	   0,939	   1,000	   0,832	   1,000	   0,035	  

1;04	   Wp10-‐20b	   0,939	   	  	   0,933	   0,023	   0,873	   0,000	  

1;06	   Wp10-‐20c	   1,000	   0,933	   	  	   0,716	   1,000	   0,010	  

1;08-‐09	   Wp>20	   0,832	   0,023	   0,716	   	  	   0,453	   0,096	  

2;02	   Wp>50a	   1,000	   0,873	   1,000	   0,453	   	  	   0,000	  

2;03-‐04	   Wp>50b	   0,035	   0,000	   0,010	   0,096	   0,000	   	  	  

Quadro	  6:	  matriz	  com	  o	  valor	  de	  p	  para	  tamanho	  de	  E	  em	  PW,	  nos	  seis	  períodos	  em	  análise,	  segundo	  o	  
Teste	  de	  Tukey	  HSD	  (Nível	  de	  significância:	  p<,01).	  

Segundo os resultados obtidos através da aplicação do teste de Tukey HSD, 

podemos ver, no Quadro 5, que não há diferenças significativas para o tamanho de PW 

em termos de número de Sil. O mesmo não se pode dizer no que respeita ao número de 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  

8 Na aferição do tamanho das unidades, no período referente aos 1;01 anos de idade, foram excluídas 11 
sequências repetitivas de formas de palavra com alvo reconhecível, por apresentarem vestígios de tipo 
babbling. 
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PW por E, uma vez que o período final (2;03-04) se apresenta como significativamente 

diferente (ver Quadro 6). 

Podemos então afirmar que as medidas apresentadas em Frota & Vigário (2008b) 

e as medidas resultantes dos nossos dados produzem predições diferentes. No capítulo 

4, exploraremos os resultados do desenvolvimento temporal tendo, também, em conta 

estas diferenças.  

Todos os enunciados destes períodos foram transcritos ortográfica e 

foneticamente e a sua transcrição confrontada com a transcrição presente na 

LumaLiDaAudy, tendo sido esta realizada independentemente por dois transcritores. Os 

casos de desacordo entre transcrições foram verificados por um terceiro transcritor. 

Nem todas as sequências transcritas foram incluídas na base de dados das 

medições dos padrões temporais. Para tal, utilizámos como critério de inclusão todas as 

sequências com significado e acusticamente analisáveis, i.e., com qualidade sonora, 

ausência de sobreposições com fala ou ruído. Produções onomatopaicas foram 

excluídas. Entendemos que as sequências com significado seriam aquelas em que havia 

um alvo identificável, relação com a palavra do adulto, uso adequado em contexto, 

consistência no uso e interacção discursiva (confirmação do adulto). 

Podemos observar que os critérios para a selecção de sequências com 

significado, que são os habitualmente assumidos na literatura, estão intimamente 

relacionados. Sempre que há um alvo identificável tem, obrigatoriamente, de haver 

compreensão do que é dito ou do que se pretende dizer, nem que para isso recorramos 

ao contexto como meio de desambiguação. Um alvo passa a ser mais facilmente 

identificável através da sistematicidade no seu uso, i.e., através da sua repetição e do seu 

uso apropriado (contextualização). Por outro lado ainda, a existência de interacção 

discursiva baseia-se na relação das produções da criança com as do adulto. 

3.3. Análise acústica 

Foram realizadas medidas de duração para todas as Sílabas (Sil), Palavras (PW) 

e Enunciados (E). Para os últimos foi medido E incluindo e excluindo períodos de 

silêncio internos. Para além das medições de duração, fizemos o levantamento do 

estatuto de cada Sil em relação ao acento – isto é, se Sil é acentuada ou não –, e em 
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relação à sua posição em PW e E – posição inicial, medial, final ou monossílabo. 

Contabilizámos, também, o tamanho de PW em número de segmentos e em número de 

Sil. O tamanho de E foi contabilizado em número de segmentos, de Sil e de PW.  

Considerámos PW todas as produções correspondentes a PW no alvo: por 

exemplo, a produção [“pa] para o alvo “bola”, ou a produção [“in6] para o alvo 

“marina”9 (para a noção de PW no PE, ver Vigário, 2003: cap. 1). O enunciado foi 

definido de acordo com Oller & Lynch (1992): vocalizations separated from all others 

by audible breaths or in accord with adult judges’ intuitions about utterance 

boundaries (p. 13). Na prática, a maioria dos enunciados assim definidos correspondem 

a sintagmas entoacionais na fala adulta [para a noção de sintagma entoacional no PE, 

ver Frota (2000); para uma revisão do sintagma entoacional no quadro das fonologias 

prosódica e entoacional, ver Frota (2000: caps. 1-2)].  

A análise acústica foi realizada com base em espectrogramas e formas de onda, 

através do software SpeechStation2, utilizando, para a descodificação do sinal acústico, 

a Transformada de Fourier (FFT). A FFT é um cálculo matemático que permite a 

decomposição de um sinal acústico complexo em conjuntos de ondas sinusoidais, sendo 

que todas as ondas acústicas complexas resultam da súmula de um conjunto de ondas 

sinusoidais. Desta forma, através da aplicação da FFT, é possível constatar que os 

componentes de uma onda complexa estão relacionados de uma maneira previsível, i.e., 

se a frequência fundamental (F0) de uma onda sonora for de 100 Hz, a frequência da 

primeira harmónica (F1) será duas vezes a frequência de F0, 200 Hz. O valor da 

frequência da terceira harmónica (F3) será três vezes o valor de F0, 300 Hz, e assim 

sucessivamente (cf. Lieberman & Blumstein, 1988).  

Para as medições acústicas seleccionámos uma janela do tipo Hanning de 128 

PPS (Pontos Por Segundo), embora o programa oferecesse diferentes tipos de janelas, 

como por exemplo, Blackman, Hamming e Rectangular. A escolha de uma determinada 

janela é importante para a aplicação da FFT no espectrograma, porém, neste trabalho 

optámos pela janela pré-definida, dado que se mostrou ajustada ao nosso objecto de 

análise.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  

9 As transcrições apresentadas, quer no corpo de texto quer nas figuras 2 – 6, foram realizadas em 
SAMPA. 
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Como se sabe, existem diferentes tamanhos de janela, i.e., para realizarmos uma 

leitura acústica podemos regular o detalhe ou acuidade de análise da onda sonora de 

forma a captarmos mais ou menos informação. Assim, neste programa, podemos 

seleccionar entre uma janela de 64 PPS (banda larga) até uma janela de 512 PPS (banda 

estreita). No presente trabalho, a escolha de uma janela de 128 PPS deveu-se, 

essencialmente, à qualidade da gravação, no sentido de que foi utilizada uma frequência 

de amostragem de 8000 Hz, que se traduz numa banda de frequências, no 

espectrograma, entre os 0 Hz e os 4000 Hz, o que, em termos espectrográficos, faz com 

que haja um espaço mais reduzido para a manifestação formântica. Desta forma, a 

selecção de uma janela de 128 PPS ficou condicionada pela perda de qualidade na 

visualização quando seleccionada uma banda mais larga (ou mais estreita), ainda que 

tivéssemos o filtro de pré-ênfase ligado. 

Para terminar esta secção sobre os procedimentos seguidos na análise acústica, 

importa referir aquele que foi um dos pontos críticos nesta análise: o tratamento das 

consoantes oclusivas surdas em posição inicial de enunciado. Não sendo possível a 

identificação acústica, de uma forma consistente e sistemática, do início da oclusiva 

nesta posição, optámos por eliminar os intervalos de silêncio nas nossas medições de 

todas a oclusivas que se encontravam em posição inicial, considerando apenas a duração 

a partir da barra de explosão. Os procedimentos acústicos adoptados para fazer as 

análises encontram fundamento no trabalho de Turk et al. (2006), onde são levantadas 

diferentes metodologias que se devem seguir num trabalho de segmentação acústica. 

Nas Figuras 2 a 6 apresentam-se exemplos de enunciados de L com a respectiva 

representação espectrográfica e a segmentação dos intervalos de duração de acordo com 

as medições efectuadas.  
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Figura	   2:	   representação	   espetrográfica	   e	   respectiva	   segmentação	   de	   um	   trecho	   do	   ficheiro	   010505b,	  
período:	  1;06	  anos,	  palavra	  alvo	  pé,	  posição	  em	  E	  (enunciado):	  5.	  

	  

Figura	   3:	   representação	   espetrográfica	   e	   respectiva	   segmentação	   de	   um	   trecho	   do	   ficheiro	   010505a,	  
período:	  1;06	  anos,	  palavra	  alvo	  mamã,	  posição	  em	  E:	  5.	  

“p         E 

    m        6    “m   ~6 
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Figura	   4:	   representação	   espetrográfica	   e	   respectiva	   segmentação	   de	   um	   trecho	   do	   ficheiro	  
170505cMama,	  período:	  1;08	  anos,	  palavra	  alvo	  marina,	  posição	  em	  E:	  2.	  

	  

Figura	  5:	  representação	  espetrográfica	  e	  respectiva	  segmentação	  de	  um	  trecho	  do	  ficheiro	  080106cDecl,	  
período:	  2;02	  anos,	  palavra	  alvo	  carro,	  posição	  em	  E:	  5.	  

 

         “i       n        6 

“k       a         R        u 
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Figura	   6:	   representação	   espetrográfica	   e	   respectiva	   segmentação	   de	   um	   trecho	   do	   ficheiro	  
0306AVERconversaautocarro,	  período:	  2;03-‐2;04	  anos,	  alvo	  	  menina	  vai	  no	  autocarro,	  posição	  em	  E:	  1.	  

3.4. Tratamento de dados 

Depois de realizado todo o processo de selecção e medição dos dados 

recolhidos, construímos uma base de dados10 com a seguinte estrutura: na primeira 

coluna, o momento, na totalidade do ficheiro de gravação, da sequência analisada; na 

segunda coluna, a transcrição fonética da sequência; na terceira coluna, a duração de 

Sil; na quarta coluna, a duração de PW; na quinta, a duração de E, com os silêncios 

internos a esta sequência; na sexta, a duração de E sem os silêncios internos; na sétima, 

a duração do período de silêncio da E; na oitava, o estatuto de Sil quanto ao acento; na 

nona, o posicionamento de Sil dentro de PW; na décima, o posicionamento da palavra 

dentro de E; na décima primeira, o número de PW por E; na décima segunda, o número 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  

10 Para aceder à base de dados na íntegra, ver anexo em CD-ROM. 

       a   i   t O  “k   a    R  u “n   i   J       E 
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de Sil por PW; na décima terceira, o número de Sil por E; na décima quarta, o número 

de segmentos por PW; por fim, na décima quinta, o número de segmentos por E. 

Para as variáveis da oitava, nona e décima colunas, criámos uma codificação 

própria para nos referimos aos diferentes elementos de uma forma inequívoca. Assim, a 

Sil acentuada atribuímos o código (1) e a Sil não acentuada o código (0). Para o 

posicionamento da Sil em PW e E, atribuímos o código (1) para todas as Sil em posição 

inicial, o código (2) para as Sil em posição medial, o código (3) para as Sil em posição 

final. O código (5) foi utilizado para codificar todos os monossílabos, como se pode ver 

no Quadro 7.  

Todos estes procedimentos foram adoptados para o tratamento dos períodos em 

análise. Todavia, o período referente aos 1;01 anos de idade teve um tipo de tratamento 

diferente: a variável PW e todas as outras que com esta se relacionam mereceram um 

tratamento específico. Face a particularidades dos E neste período, que incluíam 

elementos sem significado identificável ou elementos com significado identificável mas 

dificilmente relacionáveis com um alvo na língua, a par de elementos cujo alvo é 

identificável, foi criada a variável Alvo. Nesta variável foram codificadas as sílabas 

identificadas como pertencendo a palavras no alvo (código 2), as sílabas com 

significado identificável mas dificilmente relacionáveis com um alvo na língua (código 

1) e as sílabas sem significado identificável (código 0). Apesar de termos efectuado a 

medição da duração em todas elas, apenas o tipo 2 foi explorado para análise, na 

comparação das medidas duracionais entre os períodos observados.  

3.5. Análise estatística 

Todos os dados foram tratados estatisticamente através dos programas Statistical 

Package for the Social Sciences 16.0 (SPSS) e Statistica 5.1, depois de criadas as 

tabelas de análise. No Quadro 7, encontramos um exemplo dessas tabelas. 
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Quadro	  7:	  extracto	  da	  base	  de	  dados	  preparada	  para	  correr	  nos	  programas	  estatísticos.	  	  

Descrevemos em seguida as características dos dados analisados e explicamos as 

opções que tomámos para o seu tratamento. 

Como já foi anteriormente referido, criámos diversas variáveis às quais 

associámos códigos, ou valores de medição acústica e de quantidade. Segundo Martinez 

& Ferreira (2007), as variáveis são símbolos que representam determinadas 

características de uma população ou amostra susceptíveis de serem estudadas. 

Distinguem-se essencialmente entre: qualitativas, i.e., que estão relacionadas com 

categorias não susceptíveis de medida mas apenas de classificação (…) e quantitativas, 

ou seja, relacionadas com características que tomam valores numéricos e são 

susceptíveis de medida (…). As variáveis quantitativas podem ainda ser discretas, 

quando assumem uma realidade numerável de valores em que os decimais não fazem 

sentido (…) ou contínuas, quando podem assumir qualquer valor num intervalo de 

números reais (…) (p. 16). As nossas variáveis codificadas correspondem, assim, a 

variáveis qualitativas, e as restantes a variáveis quantitativas discretas ou contínuas. 

Para perceber de que modo as nossas variáveis se relacionam entre si, 

recorremos ao coeficiente de correlação. Segundo Maroco (2007), as medidas de 

associação quantificam a intensidade e a direcção da associação entre duas variáveis. 
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(…) As medidas de associação - também designadas por coeficientes de correlação (...) 

mede(m) pura e simplesmente a associação entre variáveis sem qualquer implicação de 

causa e efeito entre ambas. As correlações podem ser bivariadas (se envolvem apenas 

duas variáveis) ou multivariadas (se envolvem mais de duas variáveis) (p. 42-43). 

Utilizámos o coeficiente de correlação de Pearson, um coeficiente de correlação 

paramétrico e só aplicável a variáveis quantitativas de nível superior ou intervalar, 

através da análise de correlação bivariada. Este tipo de análise permite verificar a 

relação entre duas variáveis, dado que a correlação mede o grau de associação linear 

entre variáveis, sendo expressa entre 0 e 1, correspondendo os valores próximos de 1 a 

uma associação forte entre variáveis e os valores mais próximos de 0 a uma associação 

mais fraca entre variáveis. Por outro lado, podemos ter valores positivos ou negativos de 

correlação entre variáveis. Naqueles, as variáveis evoluem no mesmo sentido; nestes 

evoluem no sentido inverso. 

O valor da correlação vem acompanhado da sua significância estatística. Antes 

de sabermos quais os valores em que foi estabelecida a significância, importa explicar o 

que se entende por probabilidade de significância e a importância que tal pode ter na 

interpretação e validação dos resultados. Quando recorremos à teoria da decisão para 

inferir determinadas características com base nos dados fornecidos pela amostra, 

estabelecemos, a priori, dois tipos de Hipóteses, sendo estas conhecidas como a 

Hipótese Nula (H0) ou a hipótese da não diferença (status quo), ou seja aquela que é 

sujeita ao teste, e a Hipótese Alternativa (H1 ou Ha) ou a hipótese da diferença 

(Martinez & Ferreira 2007: p. 21). H0 só será rejeitada, ou não, uma vez demarcada uma 

área de rejeição desta hipótese, sendo esta estabelecida com base no tipo de teste 

escolhido (Pearson no nosso caso) e estabelecido um determinado nível de significância 

(α) – 1% (.01), no nosso estudo. Este nível de significância também é conhecido por 

sig., p ou p-value e “é um índice de evidência intuitiva contra a hipótese nula. Quanto 

menor o p-value [p < ,01] mais forte é a evidência contra a hipótese nula de ausência 

de efeito experimental ou relação” (Maroco, 2007: p. 72).  

Porque existiam mais de duas situações a comparar, calculámos ainda a análise 

de variância (ANOVA), a um factor ou, na designação comum, one-way: as durações 

de Sil, em cada período, constituem aqui a variável dependente, e as respectivas 

posições quer em PW, quer em E, ou o estatuto acentual, as variáveis independentes ou 

factores. 
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Segundo Maroco (2007), a ANOVA compara a variância dentro das amostras 

ou grupos (também designada por variância residual, dos erros ou dentro dos grupos) 

com a variância entre as amostras ou grupos (também designada por variância do 

factor ou entre grupos) (p. 154). A ANOVA one-way, utilizada no nosso estudo, 

compara as médias da variável dependente considerando apenas um factor (variável 

independente) com vários níveis. 

Porque um resultado significativo da ANOVA pode ser devido a um efeito de 

apenas um dos níveis do factor em consideração, recorremos aos testes Post-Hoc para 

verificar que nível/níveis da variável independente são responsáveis pelos resultados 

obtidos. 

Segundo Maroco (2007), a ANOVA nada indica sobre qual ou quais dos pares 

de médias que são diferentes. Estamos pois interessados em testar a posteriori (do que 

resulta a designação de “testes Post-Hoc”) qual ou quais os pares de médias que são 

diferentes (...) para todos os pares de médias possíveis (...) (p. 161). Assim, escolhemos 

para o nosso trabalho, como teste Post-Hoc, o teste de Tukey por ser um dos mais 

robustos a desvios à normalidade e homogeneidade das variâncias para amostras 

grandes (Maroco 2007: p. 161). 
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4. Análise e interpretação dos resultados 

4.1. Introdução  

Este capítulo encontra-se dividido em quatro secções, cada uma delas dedicada à 

relação entre diferentes variáveis: duração e número de unidades (4.2), duração silábica 

e posição (4.3), duração silábica e acento (4.4) e, por fim, evolução global da duração 

silábica (4.5). 

Nas três primeiras secções, analisamos de que forma as co-variáveis afectam a 

variável dependente, ou seja, de que forma o número de unidades num determinado 

domínio, a posição na palavra e enunciado e o estatuto da sílaba em relação ao acento, 

afectam, respectivamente, a duração desse domínio (4.2.1) ou a duração da sílaba 

(4.3.1) e (4.4.1). Seguidamente, em cada uma destas secções é feita a análise dos 

padrões de desenvolvimento da relação entre as variáveis acima mencionadas. 

Finalmente, na secção 4.5, descreve-se a evolução da duração silábica11. 

4.2. Duração e número de unidades 

4.2.1. O número de unidades num domínio e a duração desse domínio 

Analisámos as correlações entre as variáveis de duração para cada um dos 

períodos observados (cf. Quadro 8). Apresentámos a correspondência entre os períodos 

de idade e o respectivo desenvolvimento lexical em termos de Word Points (wp), 

identificadores do número de palavras únicas produzidas no período em causa (cf. 

Capítulo 3, secção 3.2). Importa, aqui, fazer referência aos dados relativos ao período 

1;01. Como anteriormente dito (cf. Cap. 3 Metodologia), neste período codificámos três 

tipos de enunciados, tendo sido seleccionados, para a análise das correlações, os 

enunciados com sílabas identificadas como pertencendo a palavras no alvo (na base de 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  

11 Resultados parcelares desta análise foram apresentados e discutidos em Frota & Matos (2009). 
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dados, Alvo=2). Desta forma, no Quadro 9 são apresentadas as correlações referentes, 

unicamente, ao período 1;01. 

Idade	   wp	  
Dur.sil/	  

Dur.PW	  

Dur.sil/	  

nºsil.PW	  

Dur.sil/	  

nºsil.E	  

Dur.PW	  

nºsil.PW	  

Dur.PW	  

nºsil.E	  

1;01	   wp10-‐20ª	   ,832**	   -‐,624**	   -‐,307**	   -‐,192*	   -‐,222*	  

1;04	   wp10-‐20b	   ,412**	   -‐,397**	   -‐,291**	   ,170	   -‐,067	  

1;06	   wp10-‐20c	   ,777**	   ,177	   -‐,378**	   ,657**	   -‐,355*	  

1;08-‐09	   wp>20	   ,448**	   -‐,186*	   -‐,080	   ,534**	   ,083	  

2;02	   wp>50a	   ,633**	   -‐,336**	   -‐,465**	   ,312**	   -‐,266**	  

2;03-‐04	   wp>50b	   ,733**	   -‐,251**	   -‐,294**	   ,302**	   -‐,196**	  

Quadro	   8:	   análise	   de	   correlações	   das	   variáveis	   de	   duração	   das	   idades	   em	   estudo.	   Coeficiente	   e	  
significância	  (*p	  <,01;	  **p	  <,001).	  

Os resultados da análise das correlações mostraram-nos que, ao relacionar a 

duração de determinado domínio prosódico com o número de unidades existente nesse 

domínio, pudemos testar a hipótese de um dado domínio prosódico se manifestar na 

produção através de restrições sobre a realização das unidades que o constituem. A 

presença de uma correlação negativa significativa entre duração e número de unidades 

poderá ser um sinal deste tipo de manifestação.  

O Quadro 8 mostra-nos uma correlação negativa significativa entre duração 

silábica e número de sílabas na palavra, em todos os períodos excepto 1;06 (,177) e, 

ainda, 1;08 e 1;09 [com uma correlação menos forte (-,186*)], em que a duração 

silábica não é afectada da mesma forma pelo número de sílabas na palavra. Já em 

relação à duração silábica e número de sílabas no enunciado, também em 1;08-1;09, há 

uma quebra nos resultados de correlação negativa significativa entre as variáveis em 

questão (-,080). Quanto à duração de PW e o número de sílabas que a constituem, há 

uma quebra no padrão de correlação em 1;04, dado que a partir deste período se passa a 

registar uma correlação negativa forte. Finalmente, a duração da PW e o número de 

sílabas no enunciado mostra um comportamento diferente, em que uma correlação 

negativa forte apenas estabiliza após 1;08-1;09, ou seja, em 2;02 (-,266**) e 2;03 – 2;04 

(-,196**), sendo precedida por duas quebras na correlação: uma em 1;04 (período-chave 

para duração de PW e nº de Sil na PW) e outra em 1;08-1;09 (período-chave para a 

duração silábica e número de sílabas em domínios superiores). Assim, estas duas 

quebras podem ser entendidas como evidência, no primeiro caso – 1;04, para um 
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primeiro momento de reorganização linguística que afecta o nível da palavra, ou seja, a 

duração das palavras é afectada pelo número de sílabas; e para um segundo momento, 

que ocorre em 1;08-1;09, está relacionado com o nível enunciado. (cf. Frota & Vigário, 

2008b; Frota & Matos, 2009).  

No Quadro 9 estão representadas as correlações referentes ao período 1;01. Mais 

uma vez, recordamos que as sílabas foram codificadas em relação aos alvos, da seguinte 

maneira: 0 – sílabas sem alvo identificável; 1 – sílabas com significado mas dificilmente 

relacionáveis com alvo e 2 – sílabas com alvo identificável. Assim, os resultados das 

correlações mostram-nos que os tipos 0 e 1 têm efectivamente uma natureza diferente 

do tipo 2 em todas as correlações para as quais há padrões de variação nos resultados. 

Dado que as codificações feitas assentam na presença/ausência de significado 

identificável e relação com alvo na língua, estes resultados vêm confirmar que os 

padrões de correlação obtidos se relacionam, de facto, com unidades prosódicas da 

língua estruturadoras do discurso linguístico emergente.  

Idade	   Tipos	  de	  Alvo	   Dur.sil/	  

Dur.PW	  

Dur.sil/	  

nºsil.PW	  

Dur.sil/	  

nºsil.E	  

Dur.PW	  

Nºsil.PW	  

Dur.PW	  

nºsil.E	  

Tipo	  0	   ,865**	   -‐,023	   -‐,056	   ,446**	   ,017	  

Tipo	  1	   ,811**	   -‐,016	   -‐,291**	   ,415**	   -‐,066	  

Tipo	  2	   ,832**	   -‐,624**	   -‐,307**	   -‐,192*	   -‐,222*	  
1,01	  

Todos	  os	  tipos	   ,833**	   -‐,206**	   -‐,235**	   ,279**	   -‐,138**	  

Quadro	  9:	  análise	  das	  correlações	  das	  variéveis	  de	  duração	  do	  período	  1,01.	  

Nas secções seguintes, debruçar-nos-emos com maior detalhe sobre os padrões 

de desenvolvimento destas correlações e sua interpretação. 

4.2.2. Padrão de desenvolvimento da correlação entre duração e número de 

unidades 

No seguimento dos resultados descritos na secção anterior, podemos afirmar que 

eles apontam de forma convergente para dois momentos de reorganização dos padrões 

temporais que caracterizam a evolução das durações entre 1;01 e 2;03-2;04, revelando 

uma descontinuidade no desenvolvimento dos padrões temporais. O primeiro momento 
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revelador de uma descontinuidade corresponde a 1;04 e envolve a duração de PW e o 

número de sílabas na PW, uma vez que no período referido não é estabelecida uma 

correlação significativa entre estas duas variáveis, sendo que, no padrão subsequente, 

essa correlação passa a ser consistente. O segundo momento de reorganização refere-se 

ao período dos 1;08-1;09 anos de idade, envolvendo a duração da sílaba e o número de 

sílabas em PW e E, nomeadamente a relação entre duração silábica e número de sílabas 

no enunciado. A relação entre duração de PW e número de PW no enunciado espelha 

igualmente os dois momentos de reorganização temporal identificados, envolvendo 

tanto a duração de PW como o número de unidades num domínio prosódico superior. 

Note-se que os períodos de 2;02 e 2;03-2;04 apresentam globalmente o mesmo 

comportamento para todas as correlações.  

Salienta-se que estes resultados estão de acordo com predições baseadas nas 

medidas gerais de desenvolvimento linguístico de L (Frota & Vigário, 2008b) e não com 

predições baseadas nas medidas derivadas do conjunto específico (e limitado) dos dados 

aqui em análise (cf. Capítulo 3, secção 3.2), segundo as quais apenas se esperaria que o 

período de 2;03-2;04 se distinguisse dos restantes, ao contrário do verificado nos 

resultados obtidos. Isto sugere que os padrões aqui identificados reflectem 

efectivamente padrões gerais de desenvolvimento para L, não constituindo apenas 

meros reflexos do conjunto específico de dados analisados. 

Se considerarmos as medidas de desenvolvimento linguístico de L apresentadas 

em Frota & Vigário (2008b) (cf. Capítulo 3, Metodologia, nesta tese), o primeiro 

momento de reorganização temporal identificado, aquele que envolve a duração de PW 

e o número de sílabas de PW, alinha-se precisamente com o ponto de desenvolvimento 

para o formato de PW, isto é 1;04 – o momento em que o tamanho de palavra passa a 

ser superior a 1,5 sílabas (Wsize>1,5). O segundo momento de reorganização temporal 

identificado, aquele que envolve a duração da sílaba e domínios prosódicos superiores, 

alinha-se com o primeiro ponto de desenvolvimento lexical definido em Frota & 

Vigário (2008b), isto é 1;09, o momento em que o léxico da criança ultrapassa as 20 

palavras. A presença destes dois momentos de reorganização temporal mostra que a 

evolução das correlações não se caracteriza pela continuidade, mas antes pela existência 

de uma descontinuidade em forma de U.  

Na literatura, encontramos vários exemplos de descontinuidade no 

desenvolvimento prosódico. Por exemplo, nos trabalhos de Snow (1994) e (2006). No 
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primeiro, essa descontinuidade é descrita através da observação do comportamento da 

duração silábica e da sua manifestação, em forma de U, no alongamento final, sendo 

este efeito explicado pela relação entre o conhecimento linguístico adquirido e a 

emergência da sintaxe, operável aquando da fase das combinatórias de palavra. No 

segundo, essa descontinuidade é observável através do desenvolvimento dos padrões 

entoacionais num grupo de crianças entre os 6-23 meses de idade. Foi visto que as 

produções entoacionais das crianças com idades entre os 6-8 meses de idade foram 

idênticas às das crianças com idades compreendidas entre os 21-23 meses, havendo um 

declínio acentual aos 9-11 meses, idêntico, em magnitude, ao aumento observado aos 

18-20 meses. 

Na literatura, este tipo de descontinuidade presente na aquisição e 

desenvolvimento da língua tende a ser explicada pelo processo de aquisição da língua, 

contrapondo-se a teorias da continuidade decorrente de factores biológicos [DeBoysson-

Bardies et al. (1981); Snow (1994) e (2006)]. No caso específico em estudo nesta tese, 

interpretaremos a descontinuidade encontrada em termos do processo de emergência da 

estrutura prosódica (cf. Capítulo 5). 

Note-se, contudo, que nem todos os estudos apontam para uma ausência de 

continuidade nos processos de aquisição de língua. Em Robb & Saxman (1990) e 

Nathani et al. (2003), por exemplo, os autores apontam para uma continuidade presente 

não só no processo de aquisição da língua, como para uma continuidade decorrente de 

factores biológicos. 

Parece, assim, claro que a questão da continuidade vs. descontinuidade no 

desenvolvimento constitui um tópico ainda em aberto, para o qual os dados em análise, 

nesta tese, vêm contribuir.  

4.3. Duração silábica e posição 

4.3.1. Posição na palavra e no enunciado e a duração da sílaba 

O efeito na duração silábica da posição da sílaba na PW foi analisado. Assim, os 

valores médios da duração das sílabas em posição inicial, medial e final de PW e 

também em PW monossilábica, por período analisado, são apresentados no Quadro 10, 

acompanhados da indicação da presença de diferenças estatisticamente significativas 
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(p<.01) entre os vários contextos prosódicos dentro de cada período (de acordo com os 

resultados da ANOVA e do teste Tukey HSD).  
Dur.	  Sil	   Wp10-‐20a	   Wp10-‐20b	   Wp10-‐20c	   Wp>20	   Wp>50a	   Wp>50b	  

Inicial	   289	   ns	   186	   -‐-‐	   543	   ns	   269	   ns	   252	   ns	   253	   ns	  

Medial	   -‐-‐-‐	   -‐-‐	   212	   -‐-‐	   -‐-‐-‐	   -‐-‐	   362	   ns	   -‐-‐-‐	   -‐-‐	   304	   ns	  

Final	   311	   ns	   230	   -‐-‐	   557	   ns	   524	   *i	   424	   ns	   414	   ns	  

Monossíl	   765	   *i,f	   436	   *i	   434	   ns	   488	   *i	   453	   *i	   545	   *i	  

Total	   476	   n=124	   359	   n=101	   490	   n=46	   443	   n=179	   456	   n=94	   420	   n=212	  

Quadro	  10:	  duração	  silábica	  (média)	  por	  posição	  em	  PW.	  ‘ns’	  igual	  a	  não	  significativo;	  *	  indica	  resultado	  
significativo	  para	  p	  <	  .01.	  

Os resultados obtidos não revelam padrões diferentes da duração silábica por 

posição entre os seis períodos considerados. Desta forma, e observando as dados da 

média da duração silábica por posição em PW (Quadro 10), apenas podemos afirmar 

que se destaca uma tendência geral, estatisticamente significativa, para as sílabas das 

palavras monossilábicas serem mais longas do que as sílabas em posição inicial de 

palavra, tendência esta comum a todos os períodos excepto 1,06 (Wp10-20c).  

Em contraste, a análise do efeito na duração silábica da posição da sílaba no 

enunciado revela uma evolução nos padrões temporais, documentada no Quadro 11.  

Dur. 
Sil 

Wp10-20a Wp10-20b Wp10-20c Wp>20 Wp>50a Wp>50b 

Inicial	   468	   ns	   184	   ns	   455	   ns	   333	   ns	   212	   *f,o	   291	   *f,o	  

Medial	   402	   ns	   272	   ns	   294	   ns	   409	   ns	   212	   *f,o	   312	   *f,o	  

Final	   493	   ns	   236	   ns	   480	   ns	   497	   (*i)	   489	   *i,m	   541	   *i,m,o	  

Monossíl	   837	   *m	   464	   *i,f	   541	   ns	   461	   ns	   535	   *i,m	   957	   *i,m,f	  

Total	   676	   n=124	   359	   n=101	   490	   n=46	   443	   n=179	   456	   n=94	   420	   n=212	  

Quadro	  11:	  duração	  silábica	  (média)	  por	  posição	  em	  E.	   ‘ns’	   igual	  a	  não	  significativo;	  *	   indica	  resultado	  
significativo	  para	  p	  <	  .01.	  

Até Wp>20 (1;08-09), regista-se um comportamento semelhante entre os 

padrões temporais em PW e em E, ou seja, há uma tendência para os monossílabos 

serem mais longos. A partir deste ponto, ocorre um claro aumento da duração em 

posição final de E, acompanhado de uma tendência para a redução das durações das 

sílabas em posição inicial e medial. Dá-se, assim, uma separação entre os padrões 
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temporais de PW e de E, que distingue os períodos a partir de 1;08–1;09 de todos os 

anteriores.  

Este aumento da duração em posição final corresponde ao fenómeno de 

alongamento final de domínio prosódico, descrito para o PE adulto como caracterizando 

a margem direita do sintagma entoacional (Frota, 2000). Crucialmente, o alongamento 

final não é uma propriedade de PW, ou do sintagma fonológico no PE, segundo Frota 

(2000). Podemos, assim, interpretar o resultado obtido como evidência para uma 

distinção entre PW e E, a partir de 1;08-09. 

Apesar de os estudos acerca da duração silábica serem pouco detalhados no que 

diz respeito à observação da sílaba em contexto prosódico, i.e., o comportamento da 

sílaba é analisado em relação à duração, mas não é geralmente analisado em relação à 

posição que a sílaba ocupa em contexto, alguns dos resultados descritos na literatura 

mostram padrões semelhantes, por um lado, e padrões diferentes por outro, quando 

comparados com os nossos resultados.  

Do conjunto dos trabalhos revistos para este estudo, aqueles que apresentam, na 

generalidade, resultados mais próximos dos nossos são os de Snow (1994), Grimm 

(2007) e DeBoysson-Bardies et al. (1981). Essa proximidade é visível em termos de 

comportamento linguístico, (i) verificando-se um aumento na duração das sílabas finais 

e uma redução das sílabas iniciais e mediais em crianças inglesas, no caso de Snow 

(1994); (ii) um aumento na duração das rimas finais de frase, de uma só palavra e de 

combinatórias de palavra, em contraste com as rimas internas, no caso de Grimm (2007) 

para crianças alemãs; (iii) e um aumento dos padrões de duração em dissílabos e 

trissílabos de uma criança francesa, no caso de DeBoysson-Bardies et al. (1981). No 

que respeita à cronologia deste desenvolvimento, os resultados apresentados, tanto no 

estudo de Snow (1994) como no de Grimm (2007), revelam a existência de 

Alongamento Silábico Final (ASF) aquando do início da produção de combinatórias de 

palavras. No estudo de Snow (1994), o desenvolvimento do ASF revela a forma de U, 

indicando a presença deste fenómeno em estádios precoces do desenvolvimento 

linguístico. Comparando os vários estudos, tanto em 1;08–1;09 no nosso trabalho, como 

em 1;07 no trabalho de Grimm (2007), aproximadamente 1;08–1;09 no trabalho de 

Snow (1994) e 1;06–1;08 no de DeBoysson-Bardies et al. (1981), há evidência de uma 

mudança no comportamento linguístico das crianças analisadas, sugerindo 

reorganizações fomentadas pela emergência de estruturas linguísticas. Estas são 
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interpretadas em Snow (1994) e Grimm (2007) como tratando-se de estruturas 

sintácticas, dado coincidirem no tempo com a produção de enunciados de mais do que 

uma palavra. Todavia, no nosso estudo, a reorganização temporal que afecta o 

enunciado, ocorrida em 1;08–1;09, precede claramente a emergência da Sintaxe 

ocorrida em 2;02 (MLU>1,5) (cf. Capítulo 3). Seriam necessários dados relativos ao 

intervalo entre 1;09 e 2;02 para sabermos se o ASF, no caso de L, emerge logo na 

sequência da reorganização temporal de 1;08–1;09, sendo assim um seu produto directo, 

ou apenas ocorre juntamente com a emergência da Sintaxe em 2;02.  

A aproximação aos padrões de fala dos adultos é documentada por Vihman et 

al., (2006), mostrando que, à medida que as crianças desenvolvem o seu conhecimento 

linguístico, tendem a aproximar-se dos padrões de duração da língua ambiente. Desta 

forma, os dados de Vihman et al., (2006) sugerem que crianças francesas, inglesas e 

galesas, num primeiro momento do estudo, revelam um comportamento idêntico no que 

se refere às durações vocálicas inicias e finais, inclusivamente ASF. Num segundo 

momento, as durações produzidas por cada criança de cada grupo de língua 

aproximam-se das produções dos adultos (num paradigma VCV): no caso das crianças 

de língua inglesa nota-se um aumento das durações na vogal inicial e uma diminuição 

na consoante (o que se contrapõe aos resultados do nosso estudo, uma vez que 

verificamos uma diminuição da duração de sílabas iniciais e mediais e um aumento das 

finais). No caso das crianças francesas, o tipo de modificação registada foi a vogal 

inicial tornar-se mais curta e a final mais longa (o que é coincidente com os nossos 

resultados). No caso das crianças galesas, dá-se um encurtamento duracional da 

primeira vogal e um alongamento da consoante e da vogal final (o que pode, também, 

ser aproximado aos resultados que obtivemos). Note-se que o estudo de Vihman et al. 

(2006), juntamente com o nosso, é revelador do efeito da especificidade da língua na 

evolução dos padrões de duração.  

O nosso trabalho não considera níveis inferiores à sílaba, deixando assim em 

aberto a análise da área das unidades afectadas pelo alongamento final (para um 

aprofundamento desta matéria ver Frota, 2000 e Turk & Shattuck-Huffnagel, 2007). 

Podemos ver, até agora, que há um padrão de desenvolvimento que caracteriza 

determinadas línguas, aproximando-as ou afastando-as no que se refere ao 

comportamento duracional. Este padrão é também visível através de diversos trabalhos 

de diferentes autores. 
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Contudo, nem todos os estudos partilham a mesma visão sobre o 

desenvolvimento dos padrões duracionais. É o caso de Oller & Smith (1977) que, ao 

observarem a realização do ASF por crianças, concluem que este era muito menos 

evidente do que em adultos. Estes resultados contrapõem-se aos de Snow (1994) e de 

Vihman et al. (2006), também para crianças falantes do Inglês. Note-se, todavia, que 

esta discrepância de resultados pode ser explicada pelos períodos analisados e, 

nomeadamente, pela idade das crianças. No estudo de Oller & Smith (1977), as idades 

analisadas vão dos 5 aos 12 meses; no de Vihman et al. (2006) vão dos 0;9 aos 1;5. Em 

relação ao nosso estudo, as idades analisadas vão dos 1;01 a 2;04, ou seja, o início das 

nossas idades analisadas coincide com o fim das idades em análise no trabalho de Oller 

& Smith (1977). 

Resumindo os efeitos da posição prosódica na duração silábica, de acordo com 

os resultados obtidos, há 5 aspectos cruciais a reter:  

1 – tendência para as sílabas de PW monossilábicas (e de enunciados 

monossilábicos) serem mais longas do que sílabas em posição inicial; 

2 – a duração da sílaba por posição em PW não revela evolução; 

3 – a duração silábica por posição no enunciado revela uma evolução; 

4 – aumento da duração da sílaba em posição final de enunciado após 1;08 – 

1;09 (ASF); 

5 – redução da duração das sílabas em posição medial e inicial após 1;08-1;09; 

6 – distinção entre os padrões de duração de PW e E após 1;08-1;09. 

4.3.2. Padrão de desenvolvimento da duração da sílaba por posição 

Os resultados descritos na secção anterior mostram uma diferença nos padrões 

de duração silábica na palavra e no enunciado, que emerge a partir de 1;08 – 1;09. Esta 

evolução registada no desenvolvimento da duração é ilustrada na Figura 7 e acontece na 

sequência do segundo momento de reorganização temporal identificado na secção 4.2. 
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Figura	  7:	  evolução	  global	  da	  duração	  silábica	  média,	  (em	  ms.)	  por	  posição	  em	  E.	  

Esta reorganização precede, e torna possível, os resultados apresentados nos 

Quadros 10 e 11 e Figura 7, uma vez que a duração das unidades sofre um reajuste 

consoante o número de unidades no enunciado e também o seu posicionamento (inicial, 

medial e final), havendo uma separação nítida entre a duração das sílabas iniciais e 

médias, por um lado, e a duração das sílabas finais e de monossílabos, por outro. 

Esta evolução ilustrada quer pela Figura 7 quer pelos Quadros 10 e 11 emerge, 

também, na sequência do primeiro momento de explosão lexical de L (que, como 

vimos, coincide com a reorganização dos padrões temporais ao nível do enunciado). 

Para sabermos se estamos perante uma evolução apenas correlacionada com o 

desenvolvimento lexical, ou também correlacionada com o desenvolvimento sintáctico, 

seria necessário observar dados intermédios aos intervalos 1;08-1;09 e 2;02 (recorde-se 

que 2;02 corresponde ao período do discurso multipalavra). 

4.4. Duração silábica e acento 

4.4.1. Estatuto da sílaba em relação ao acento e duração da sílaba 

A análise da duração silábica em função do factor acento, tendo em conta a 

posição prosódica da sílaba tónica ou átona, não revela qualquer diferença significativa 

entre sílabas tónicas e átonas em nenhum dos períodos considerados. Apenas se assinala 

uma tendência inicial (até 1;08 – 1;09), não significativa estatisticamente, para sílabas 
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tónicas mais longas. Esta análise foi efectuada através de ANOVAs e do teste Post-Hoc 

de Tukey que permitiu verificar que grupos, dentro de cada factor, estabelecem 

contrastes significativos de duração.  

Como é visível na Figura 8, para o período referente a 1;01 não há nenhuma 

diferença significativa da qualidade acentual dentro de cada posição (ver também o 

Quadro 12). 

	  

Figura	  8:	  Wp10-‐20a:	  duração	  silábica	  em	  função	  do	  acento	  e	  da	  posição	  prosódica	  em	  E:	  sílabas	  átonas	  
no	  painel	  da	  esquerda;	  tónicas	  no	  painel	  da	  direita;	  1=inicial,	  2=medial,	  3=final	  e	  5=monossílabo.	  

Quadro	  12:	  Wp10-‐20a:	  resultados	  do	  teste	  de	  Tukey	  para	  a	  duração	  silábica	  em	  função	  do	  acento	  e	  da	  
posição	   prosódica	   em	   E;	   1=inicial,	   2=medial,	   3=final	   e	   5=monossílabo	   (células	   com	   os	   contrastes	  
relevantes	  a	  sombreado).	  

Vemos que há uma tendência para os valores médios de duração das tónicas 

serem mais altos nas posições 1 (inicial) e 3 (final), sendo que os níveis de variação das 

tónicas são muito elevados. A presença desta grande variação no quadro das tónicas, em 

relação à pouca variação no quadro das átonas é, de facto, um resultado visível, 

sugerindo que as sílabas tónicas apresentam um padrão de duração pouco estável. 

NÃO	  ACENTUADO	   ACENTUADO	  1;01	  
WP10-‐20a	   Posição	  1	   Posição	  2	   Posição	  3	   Posição	  1	   Posição	  2	   Posição	  3	   Posição	  5	  

Posição	  1	   	  -‐-‐	   1	   1	   0,85	   0,98	   0,52	   0,33	  

Posição	  2	   1	   	  -‐-‐	   0,99	   0,11	   0,43	   0,00	   0,00	  
NÃO	  

ACENTUADO	  
Posição	  3	   1	   0,99	   	  -‐-‐	  	   0,75	   0,97	   0,31	   0,12	  

Posição	  1	   0,85	   0,11	   0,75	   	  -‐-‐	   0,79	   0,91	   0,48	  

Posição	  2	   0,98	   0,43	   0,97	   0,79	   	  -‐-‐	   0,08	   0,00	  

Posição	  3	   0,52	   0,00	   0,31	   0,91	   0,08	   	  -‐-‐	   0,99	  

ACENTUADO	  

Posição	  5	   0,33	   0,00	   0,12	   0,48	   0,00	   0,99	   	  -‐-‐	  
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No que diz respeito ao período relativo a 1;04 (Figura 9), vemos, também, que 

não há diferenças significativas em relação ao estatuto acentual por posição, i.e., as 

observações anteriormente feitas para 1,01 mantêm-se (ver ainda Quadro 13). Note-se a 

duração média mais longa nos monossílabos (posição 5), que começa a destacar-se das 

durações das restantes posições. 

	  

Figura	  9:	  Wp10-‐20b:	  duração	  silábica	  em	  função	  do	  acento	  e	  da	  posição	  prosódica	  em	  E:	  sílabas	  átonas	  
no	  painel	  da	  esquerda;	  tónicas	  no	  painel	  da	  direita;	  1=inicial,	  2=medial,	  3=final	  e	  5=monossílabo.	  

NÃO	  ACENTUADO	   ACENTUADO	  
1;04	  

Wp10-‐20b	  
Posição	  1	   Posição	  2	   Posição	  3	   Posição	  1	   Posição	  2	   Posição	  3	   Posição	  5	  

Posição	  1	   	  -‐-‐	   1	   0,99	   0,99	   0,95	   0,97	   0,04	  

Posição	  2	   1	   	  -‐-‐	   0,99	   0,99	   0,99	   0,99	   0,92	  
NÃO	  

ACENTUADO	  
Posição	  3	   0,99	   0,99	   	  -‐-‐	   0,99	   0,99	   0,99	   0,23	  

Posição	  1	   0,99	   0,99	   0,99	   	  -‐-‐	   0,99	   0,99	   0,34	  

Posição	  2	   0,95	   0,99	   0,99	   0,99	   	  -‐-‐	   0,99	   0,79	  

Posição	  3	   0,97	   0,99	   0,99	   0,99	   0,99	   	  -‐-‐	   0,42	  
ACENTUADO	  

Posição	  5	   0,04	   0,92	   0,23	   0,34	   0,79	   0,42	   	  -‐-‐	  

Quadro	  13:	  Wp10-‐20b:	  resultados	  do	  teste	  de	  Tukey	  para	  a	  duração	  silábica	  em	  função	  do	  acento	  e	  da	  
posição	   prosódica	   em	   E;	   1=inicial,	   2=medial,	   3=final	   e	   5=monossílabo	   (células	   com	   os	   contrastes	  
relevantes	  a	  sombreado).	  

Em relação ao período de 1;06, face aos poucos dados em cada célula de análise 

(estatuto acentual por posição prosódica), não nos foi possível realizar a análise de 

variância e respectivos testes Post-Hoc. Todavia, os valores médios e de desvio padrão 

para as posições 1 e 3 (as que registam dados para sílabas tónicas e átonas) situam-se na 

linha do verificado nos períodos anteriores (cf. Quadro 14).  
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Posição	  1	   Posição	  3	  
	   Acento	  0	  	   Acento	  1	   Acento	  0	   Acento	  1	  

Média	   0,608	   0,436	   0,405	   0,631	  

Desvio	   0	   0,241	   0,081	   0,730	  

Quadro	  14:	  valores	  médios	  e	  de	  desvio	  padrão	  para	  as	  posições	  1=inicial	  e	  3=final,	  do	  período	  1;06. 

O período de 1;08-1;09 mostra o mesmo comportamento já descrito, isto é, a não 

diferença em relação ao estatuto acentual por posição (ver Figura 10 e Quadro 15). Os 

únicos contrastes significativos são entre posições prosódicas (posição inicial não 

acentuada, como diferente das posições final e monossílabos acentuados) e não entre o 

estatuto acentual dentro da mesma posição prosódica.  

	  

Figura	  10:	  Wp>20:	  duração	  silábica	  em	  função	  do	  acento	  e	  da	  posição	  prosódica	  em	  E:	  sílabas	  átonas	  no	  
painel	  da	  esquerda;	  tónicas	  no	  painel	  da	  direita;	  1=inicial,	  2=medial,	  3=final	  e	  5=monossílabo.	  

NÃO	  ACENTUADO	   ACENTUADO	  
1;08-‐1;09	  

Posição	  1	   Posição	  2	   Posição	  3	   Posição	  1	   Posição	  2	   Posição	  3	   Posição	  5	  
Posição	  1	   	  -‐-‐	   0,79	   0,61	   0,08	   0,04	   0,00	   0,03	  

Posição	  2	   0,79	   	  -‐-‐	   0,99	   0,78	   0,83	   0,29	   0,76	  
NÃO	  

ACENTUADO	  
Posição	  3	   0,61	   0,99	   	  -‐-‐	   0,99	   0,99	   0,97	   0,99	  

Posição	  1	   0,08	   0,78	   0,99	   	  -‐-‐	   0,99	   0,99	   0,99	  

Posição	  2	   0,04	   0,83	   0,99	   0,99	   	  -‐-‐	   0,95	   0,99	  

Posição	  3	   0,00	   0,29	   0,97	   0,99	   0,95	   	  -‐-‐	   0,98	  
ACENTUADO	  

Posição	  5	   0,03	   0,76	   0,99	   0,99	   0,99	   0,98	   	  -‐-‐	  

Quadro	  15:	   	  Wp>20:	   resultados	  do	   teste	  de	  Tukey	  para	  a	  duração	   silábica	  em	   função	  do	  acento	  e	  da	  
posição	   prosódica	   em	   E;	   1=inicial,	   2=medial,	   3=final	   e	   5=monossílabo	   (células	   com	   os	   contrastes	  
relevantes	  a	  sombreado).	  
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A análise da Figura 11, respeitante ao período de 2;02, mostra claramente que a 

diferença na duração silábica se estabelece entre posição prosódica e não entre estatuto 

acentual. Veja-se a posição final e os monossílabos (posições 3 e 5) em relação às 

posições inicial e medial (posições 1 e 2) nas sílabas acentuadas, e a posição final 

(posição 3) em relação às inicial e medial (1 e 2) nas sílabas não acentuadas. Os 

resultados do teste Post-Hoc de Tukey confirmam estas diferenças de posição e não de 

acento (Quadro 16). 

	  

Figura	  11:	  Wp>50a:	  duração	  silábica	  em	  função	  do	  acento	  e	  da	  posição	  prosódica	  em	  E:	  sílabas	  átonas	  
no	  painel	  da	  esquerda;	  tónicas	  no	  painel	  da	  direita;	  1=inicial,	  2=medial,	  3=final	  e	  5=monossílabo.	  

NÃO	  ACENTUADO	   ACENTUADO	  
2;02	  

Posição	  1	   Posição	  2	   Posição	  3	   Posição	  1	   Posição	  2	   Posição	  3	   Posição	  5	  

Posição	  1	   	  -‐-‐	   0,99	   0,18	   0,88	   0,98	   0,00	   0,00	  

Posição	  2	   0,99	   	  -‐-‐	   0,29	   0,97	   0,99	   0,01	   0,00	  
NÃO	  

ACENTUADO	  

Posição	  3	   0,18	   0,29	   	  -‐-‐	   0,59	   0,49	   0,99	   1	  

Posição	  1	   0,88	   0,97	   0,59	   	  -‐-‐	   0,99	   0,07	   0,00	  

Posição	  2	   0,98	   0,99	   0,49	   0,99	   	  -‐-‐	   0,06	   0,00	  

Posição	  3	   0,00	   0,01	   0,99	   0,07	   0,06	   	  -‐-‐	   0,97	  
ACENTUADO	  

Posição	  5	   0,00	   0,00	   1	   0,00	   0,00	   0,97	   	  -‐-‐	  

Quadro	  16:	  Wp>50a:	   resultados	  do	   teste	  de	  Tukey	  para	  a	  duração	  silábica	  em	  função	  do	  acento	  e	  da	  
posição	   prosódica	   em	   E;	   1=inicial,	   2=medial,	   3=final	   e	   5=monossílabo	   (células	   com	   os	   contrastes	  
relevantes	  a	  sombreado).	  

Por fim, temos o período de 2;03-2;04. Neste, a distribuição dos padrões das 

durações não difere da do período anterior. Temos, assim, os monossílabos a 

demarcarem-se de todas as outras posições e a posição final acentuada a diferir da 
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inicial e da medial. Mais uma vez, podemos afirmar que não há diferenças significativas 

no que diz respeito à qualidade acentual; há, sim, diferenças significativas no que 

concerne à posição prosódica (Figura 12 e Quadro 17). 

	  

Figura	  12:	  Wp>50b:	  duração	  silábica	  em	  função	  do	  acento	  e	  da	  posição	  prosódica	  em	  E:	  sílabas	  átonas	  
no	  painel	  da	  esquerda;	  tónicas	  no	  painel	  da	  direita;	  1=inicial,	  2=medial,	  3=final	  e	  5=monossílabo.	  

NÃO	  ACENTUADO	   ACENTUADO	  
2;03-‐2;04	  

Posição	  1	   Posição	  2	   Posição	  3	   Posição	  1	   Posição	  2	   Posição	  3	   Posição	  5	  

Posição	  1	   	  -‐-‐	   0,98	   0,1	   0,74	   0,69	   0,00	   0,00	  

Posição	  2	   0,98	   	  -‐-‐	   0,23	   0,97	   0,96	   0,00	   0,00	  
NÃO	  

ACENTUADO	  

Posição	  3	   0,01	   0,23	   	  -‐-‐	   0,73	   0,59	   0,97	   0,00	  

Posição	  1	   0,74	   0,97	   0,73	   	  -‐-‐	   1	   0,12	   0,00	  

Posição	  2	   0,69	   0,96	   0,59	   1	   	  -‐-‐	   0,04	   0,00	  
Posição	  3	   0,00	   0,00	   0,97	   0,12	   0,04	   	  -‐-‐	   0,00	  

ACENTUADO	  

Posição	  5	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   	  -‐-‐	  

Quadro	  17:	  Wp>50b:	   resultados	  do	   teste	  de	  Tukey	  para	  a	  duração	  silábica	  em	  função	  do	  acento	  e	  da	  
posição	   prosódica	   em	   E;	   1=inicial,	   2=medial,	   3=final	   e	   5=monossílabo	   (células	   com	   os	   contrastes	  
relevantes	  a	  sombreado).	  

Em termos gerais, podemos afirmar que não foi encontrada nenhuma diferença 

significativa devida ao estatuto acentual, isto é, a criança não estabelece um contraste 

robusto de duração silábica em função do acento. Pelo contrário, um contraste 

duracional robusto ocorre em função da posição prosódica. Esta separação das durações 

entre as posições iniciais/mediais e as posições finais/monossílabos, sendo estas últimas 

mais longas, está naturalmente relacionada com a emergência do alongamento silábico 
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em posição final de Enunciado, que descrevemos na secção 4.3 e que constitui um efeito 

duracional independente do acento. 

Resultados semelhantes, para o Português Europeu (PE), são mostrados no 

trabalho de Correia (2008), onde também se observa um não domínio dos parâmetros 

acústicos do acento pelos dois informantes analisados, sendo que, a partir de 1;09, a 

autora nota que um dos falantes é capaz de marcar proeminência na palavra através de 

um aumento da intensidade na primeira vogal. Os resultados de Oller & Smith (1977) 

para o Inglês são semelhantes aos nossos dados, mostrando, os autores, que a duração 

vocálica não é afectada pelo acento nos dados referentes às produções das crianças. Pelo 

contrário, nos dados referentes à produção dos adultos, o acento está relacionado com 

um aumento da duração silábica. Este tipo de comportamento acentual, em que as 

sílabas tónicas apresentam maior duração do que as sílabas átonas, está presente tanto 

no Inglês como no Português. Para o Inglês, encontra-se, por exemplo, descrito em 

Oller & Smith (1977) e também nos trabalhos de Turk & Shatuck-Huffnagel (2000, 

2007). Para o Português veja-se os trabalhos de Andrade & Viana (1988) e Delgado-

Martins (1982), onde se pode notar, através dos resultados apresentados pelos autores, 

uma relação significativamente forte entre duração e acento, nomeadamente, o aumento 

duracional das unidades acentuadas. 

4.4.2. Padrão de desenvolvimento da duração da sílaba face ao acento 

Como é demonstrado na secção acima, nos nossos dados apenas se regista uma 

tendência inicial para sílabas tónicas mais longas, que desaparece a partir de Wp>20 

(1;08-09), quando emerge o efeito do alongamento silábico em posição final do 

enunciado, efeito esse independente do factor acento. No que respeita a um efeito claro 

e sistemático da incidência do acento na duração silábica, tal efeito não é encontrado até 

2;02 – 2;03.  

Do conjunto dos trabalhos revistos nesta tese, que abordam o comportamento do 

acento, não nos é possível extrair uma idade ou um ponto no desenvolvimento 

linguístico que marque o início da relação entre acento e duração. Assim, a partir dos 

dados de que dispomos, quer da análise dos nossos resultados quer da análise dos 

resultados de outros autores, apenas podemos afirmar que, durante os primeiros anos de 
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aquisição, não há a indicação da presença de um efeito do acento na duração silábica, 

em línguas em que tal efeito ocorre no input, como o Português ou o Inglês.   

4.5. Duração Silábica: Evolução Global 

Face à existência de resultados contraditórios na literatura quanto à evolução 

global da duração silábica, independentemente de factores como posição prosódica ou 

acento, iremos apresentar, nesta secção, os resultados sobre a evolução global da 

duração silábica de L. 

Para a apresentação dos dados da duração silábica, procedemos a uma análise 

conservadora da evolução das durações, onde apenas tivemos em conta sílabas 

segmentalmente idênticas ou semelhantes, produzidas nos seis períodos em análise. 

Desta forma, foram seleccionadas as sílabas [pa], [ma] e [m6], num total de 117 

produzidas (ver Quadro 18). 

pa	  +	  ma+m6	   Médias	   Medianas	   TOTAL	  

1,01	   0,344	   0,277	   n=35	  

1,04	   0,247	   0,22	   n=6	  

1,06	   0,497	   0,44	   n=19	  

1,08-‐1,09	   0,408	   0,343	   n=33	  

2,02	   0,24	   0,245	   n=6	  

2,03-‐2,04	   0,296	   0,221	   n=18	  

	   	  	   	   N=117	  

Quadro	  18:	  médias	  das	  sílabas	  seleccionadas	  por	  período.	  

Realizámos uma análise das durações silábicas expressa quer em medianas 

(Figura 13) quer em médias (Figura 14), dado o número reduzido de casos em alguns 

dos períodos considerados. Verificámos que os resultados sugerem uma tendência 

decrescente da duração silábica após o período Wp 10-20b (1;04), especialmente 

evidente na análise em medianas. O desenho da evolução duracional demonstra a 

presença de três agrupamentos temporais: os períodos Wp 10-20a e Wp10-20b mostram 

durações muito idênticas, revelando um primeiro agrupamento; os períodos Wp 10-20c 

e Wp>20 constituem um segundo agrupamento, caracterizado por durações mais longas; 

e, por fim, Wp>50a e Wp 50b constituem o terceiro agrupamento temporal.  
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Figura	  13:	  evolução	  global	  da	  duração	  silábica,	  mediana.	  

 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Figura	  14:	  evolução	  global	  da	  duração	  silábica,	  média.	  

Esta evolução global das durações sugere uma descontinuidade no 

desenvolvimento dos padrões temporais, em forma de U. Note-se que o primeiro ponto 

na descontinuidade ocorre após 1;04, i.e., após o primeiro momento de reorganização 

temporal definido na secção 4.2. Já o segundo ponto na descontinuidade ocorre 

precisamente após 1;08-1;09, o segundo momento de reorganização temporal 

estabelecido com base nos resultados anteriores (secção 4.2). Os resultados da análise 
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da evolução da duração global são, assim, convergentes com os resutados descritos nas 

secções iniciais deste capítulo, vindo confirmar o padrão de desenvolvimento 

encontrado nos dados em análise. 

Os nossos resultados mostram semelhanças em relação aos dados disponíveis na 

literatura para o Francês. Segundo DeBoysson-Bardies et al. (1981), ocorre um aumento 

da duração quer em dissílabos quer em trissílabos, entre os 18 e os 20 meses de idade. 

Pelo contrário, os nossos resultados distinguem-se dos descritos para o Inglês, que 

referem a inexistência de aumento ou de redução silábica entre os 7 e os 27 meses 

(Robb & Saxman, 1990) e a presença de redução das durações das unidades linguísticas 

apenas a partir dos 4 anos de idade e em função da maturação neuro-muscular (Kent & 

Forner, 1980). 

Independentemente de haver aumento ou redução da duração silábica nas 

línguas, é sabido que a produção das unidades linguísticas é influenciada pela 

maturação neuro-muscular (Lenneberg, 1967; Locke, 2004; Moore, 2004). Estas 

diferenças serão retomadas na secção final deste trabalho, à luz do debate sobre o papel 

dos factores biológicos e da língua nativa no desenvolvimento dos padrões temporais. 

4.6. Sumário 

Os resultados apresentados no capítulo 4 revelam a existência de dois momentos 

de reorganização dos padrões temporais, que vêm confirmar predições baseadas nas 

medidas de desenvolvimento linguístico de L apresentadas em trabalhos anteriores 

(Frota & Vigário, 2008b), designadamente no que respeita ao formato da palavra, ao 

formato do enunciado e ao desenvolvimento lexical: 

1º momento – 1;04, coincidente com a produção de palavras dissilábicas 

(tamanho de palavra > 1,5); 

2º momento – 1;08-1;09, coincidente com a primeira explosão lexical (Wp>20) e 

anterior à produção de combinação de palavras (apenas em 2;02 temos MLU>1,5). 

Caracteriza o primeiro momento a existência de uma descontinuidade na 

correlação entre a duração de PW e o número de sílabas. Já o segundo momento é 

caracterizado por uma descontinuidade que ocorre na correlação entre a duração da 
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sílaba e o número de sílabas nos domínios prosódicos superiores, nomeadamente no 

enunciado. Vemos também que estas descontinuidades assumem a forma de U, sendo 

tal tradicionalmente explicável por reorganizações motivadas pelos processos de 

aquisição da língua. No caso específico em análise, pensamos que estas reorganizações 

reflectem o processo de aquisição da estrutura prosódica. 

A par do segundo momento da reorganização temporal assistimos à emergência 

do alongamento final de enunciado e à redução da duração das sílabas iniciais e 

mediais, dando-se uma separação entre os padrões de duração de PW e de E. Esta 

separação constitui uma aproximação a propriedades do PE adulto, dado que o 

alongamento final é uma propriedade do sintagma entoacional e não da palavra 

prosódica, ou do sintagma fonológico (Frota, 2000). Contrastando com a importância da 

posição prosódica para os padrões temporais e o seu desenvolvimento, o factor acento 

não mostra afectar significativamente a duração silábica.  

Em termos globais, e independentemente de acento e posição prosódica, 

assistimos a uma redução geral dos padrões de duração silábica a partir do primeiro 

momento de reorganização temporal. Particularmente relevante é a descontinuidade 

encontrada, também, ao nível da evolução da duração global, em forma de U, 

convergente com os resultados anteriores.  

O conjunto de resultados obtidos, ao contrastar com resultados descritos na 

literatura para outras línguas, dá-nos evidência para o peso da língua nativa no 

desenvolvimento temporal. Por outro lado, os nossos resultados, ao confimarem 

predições avançadas em estudos anteriores e ao serem convergentes com outros dados 

relativos ao desenvolvimento prosódico de L, dão-nos evidência para o processo de 

construção da estrutura prosódica na produção. Estes dois aspectos serão retomados no 

capítulo seguinte. 
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5. Conclusão 
	  

Como nos propusémos inicialmente, o presente trabalho dedica-se a investigar o 

desenvolvimento dos padrões de duração durante a aquisição do PE, tendo em conta 

dois objectivos nucleares: 

1. contribuir para o debate acerca do peso relativo de factores biológicos e da 

língua nativa; 

2. contribuir para o conhecimento da emergência da estrutura prosódica.  

Em termos gerais, os trabalhos realizados em torno do estudo do 

desenvolvimento dos padrões temporais apresentam dois tipos de teses: a tese da 

continuidade – que  salienta a presença de factores passivos, não adquiridos (e.g., Robb 

& Saxman, 1990; Nathani et al., 2003); e a tese da descontinuidade – que salienta a 

exposição ao input e o processo de aquisição da língua (e.g., Snow, 1994; Vihman et al., 

2006). 

Através da análise dos nossos resultados podemos concluir que estes vêm 

reforçar a tese da descontinuidade no desenvolvimento, pois apontam para dois 

momentos de reorganização temporal distintos. Por outro lado, a separação entre os 

padrões temporais de PW e E, a emergência do alongamento final de E, a redução da 

duração de sílabas em posição inicial e medial de E e o padrão global de evolução das 

durações silábicas concorrem para a evidência do peso da língua nativa na aquisição 

linguística, dado que contrastam com dados descritos para outras línguas, vindo 

acentuar a variação encontrada no decurso (e no percurso) do desenvolvimento 

temporal. Esta importância da especificidade da língua de input foi já demonstrada em 

estudos que apresentam comportamentos diferentes, por exemplo, no desenvolvimento 

do Inglês, Francês, Japonês ou Galês (Halle et al., 1991; Vihman et al., 2006). 

No que respeita ao nosso segundo objectivo, retomemos as predições avançadas 

em Frota & Vigário (2008b), de forma a compreender porque contribuem os nossos 

resultados para a compreensão do desenvolvimento da estrutura prosódica, face às 

diferentes hipóteses de influências top-down/bottom-up e unidireccionais ou 

bidireccionais na construção desta estrutura. No estudo das autoras, sobre o 

desenvolvimento entoacional de L, é proposta a Hipótese Harmónica de 



A Métrica do Tempo 

85 

	  

Desenvolvimento da Estrutura Prosódica (Unfolding Prosodic Hypothesis), ou seja, é 

avançada a teoria de que, num primeiro estádio do desenvolvimento prosódico, há a 

correspondência entre vários níveis da hierarquia prosódica, nomeadamente, sílaba, 

palavra prosódica e sintagma entoacional (SIL≈PW≈E). O fim deste estádio inicial 

coincide com a produção de PW dissilábicas em 1;04 (Wsize>1,5) - SIL≠PW≈E. Este é 

precisamente o ponto de desenvolvimento linguístico do primeiro momento de 

reorganização dos padrões duracionais, verificado no nosso trabalho, reorganização essa 

que diz exactamente respeito ao domínio da palavra: a correlação entre a duração da 

palavra e o número de sílabas.  

As autoras sugerem ainda um segundo estádio de desenvolvimento prosódico, 

em que PW≠E, mas, porém, não apresentam evidências empíricas para a sua existência. 

Os nossos resultados apontam para um segundo momento de reorganização temporal 

(em 1;08-1;09), perfeitamente compatível com a ideia das autoras da existência de um 

estádio a partir do qual PW e E deixam de coincidir. Neste segundo momento de 

reorganização temporal é a relação entre a duração da sílaba e o número de sílabas em 

domínios prosódicos superiores, designadamente o enunciado, que está em causa e, 

após este momento, regista-se uma separação clara entre os padrões temporais da 

palavra e do enunciado (que anteriormente eram semelhantes). O segundo momento de 

reorganização temporal coincide com a primeira explosão lexical de L, com o 

desenvolvimento do sistema entoacional e é preparatório da combinação de palavras 

(two-word stage – ver Frota & Vigário, 2008b).  

Em síntese, pelo atrás exposto, pensamos que o nosso trabalho traz novos 

resultados para o conhecimento do domínio do desenvolvimento dos padrões temporais 

e para o conhecimento do desenvolvimento da estrutura prosódica. 
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Anexo 1 

Quadro de comparação dos períodos de desenvolvimento, 

segundo vários autores
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Anexo 2 

IPA e SAMPA 
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