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RESUMO 

 

Essa dissertação tem o objetivo de confrontar  os resultados da análise fonético-

acústica de características entoacionais de gravações de um conjunto de 

enunciados equivalentes em Espanhol e em Português com os resultados da 

aplicação de protocolos de avaliação perceptiva de atitudes e atos de fala desse 

mesmo conjunto de enunciados por juízes brasileiros e espanhóis. Os enunciados 

foram extraídos de CDs que acompanham livros didáticos e traduzidos para o 

Português. Todos os enunciados que compõem nosso corpus de pesquisa são 

verbos no modo imperativo afirmativo em Português e em Espanhol. Através de 

tarefas de percepção, investigamos qual a interpretação do interlocutor frente ao 

que é dito e como tal mensagem é recebida. Da mesma forma, estudamos a 

produção de falantes nativos do Português brasileiro, nas mesmas situações 

discursivas, para comparar suas produções. A gravação das leituras em 

Português foi feita no Estúdio de Rádio e TV da PUCSP e a análise dos dados 

obtidos foi realizada com o programa PRAAT, com o qual pudemos analisar a 

curva melódica dos respectivos enunciados e a vogal onde ocorre o pico de f0.                                   

O estudo prosódico de tais enunciados ajudar-nos-á a compreender as diferenças  

existentes entre os dois idiomas Português e Espanhol e como os falantes nativos 

desses idiomas percebem e interpretam tais enunciados. Os resultados obtidos 

nas investigações sugerem a existência de um padrão coincidente entre os dois 

idiomas no que se refere à percepção de enunciados com as mesmas 

características fonéticas. Esses resultados apontam para a relevância de 

subsídios de analise fonético acústica para o ensino de línguas. 

 

Palavras-chave: Imperativo; Entoação; Análise Acústica 
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ABSTRACT 

This dissertation’s objective is to confront the acoustic-phonetic analysis based on 

intoational characteristics recorded with a group of equal-value statements in 

Spanish and Portuguese results with the perceptive evaluation protocols of speech 

attitudes and acts application with the same statements group by Spanish and 

Brazilian judges. The statements were extracted and translated to Portuguese from 

CDs which come along with didactic books. All of the statements in which our 

research corpus consists are verbs on the affirmative imperative in Portuguese and 

Spanish. Through perception works, we investigated what is the speaker’s 

interpretation to what is said and how such speech is received. The same way we 

studied native Brazilian Portuguese speeches, in the same discursive situations to 

compare their oral productions. The Portuguese statements recordings were made 

at the PCUSP’s Radio and TV Studio and the obtained data analysis were made 

using the computer program PRAAT, which enabled us to analyze the respective 

statements melodic curve and the vowel where the f0 peak occurs. The prosodic 

study of such statements will help us to understand the differences between 

Portuguese and Spanish and how native speakers of those two languages realize 

and interpret it. The obtained results indicate an equal pattern between the to 

languages in what is concerned to statements with the same phonetic 

characteristics perception. These results indicate the subsidy relevance on 

acoustic-phonetic analysis for the languages teaching. 

 

 

Key words: Imperative; Intonation; Acoustic analysis 
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

Nosso interesse pelo tema entoação do verbo imperativo em Português 

e em Espanhol surgiu, primeiramente, em decorrência de minha experiência 

como professora de Espanhol como Língua Estrangeira (doravante, ELE1) na 

rede particular de ensino, tanto na escola regular que abrange o Ensino 

Fundamental I, II e o Ensino Médio, quanto na escola de idiomas. 

Posteriormente, ingressando como professora  na escola pública ministrando 

aulas de Português, inicialmente no período noturno em contexto da Educação 

de Jovens e Adultos e atualmente no Ensino Fundamental II e no Ensino Médio 

regular.  

 

Ministrando aulas de ELE na rede particular de ensino, percebi que o 

fato de os alunos,  ao ouvirem enunciados com verbo imperativo em Espanhol, 

frequentemente julgavam soar ríspidas essas enunciações. Isso me despertou 

nesta pesquisadora o interesse premente de investigar as características 

fonéticas dos padrões entoacionais em relação aos efeitos sobre o ouvinte. 

 

Ao ingressar na rede pública de ensino, ministrando aulas de Português, 

deparei-me com situações muito parecidas com as vividas na escola particular 

no tocante à interpretação de atitudes na fala com relação ao uso do 

imperativo.  Mesmo entre os alunos adultos percebi dificuldades na leitura que 

interferiam no entendimento de variados textos. 

 

Impelida pela motivação aqui referida comecei a desenvolver meu 

estudo sobre a entoação de enunciados imperativos no Programa de 

Linguística Aplicada e Estudos da Linguagem (LAEL), mais precisamente na 

linha de pesquisa de Estudos sobre a fala, com minha orientadora, com quem 

havia tido contato durante a escrita da dissertação de conclusão de curso 

oferecido pela Coordenadoria Geral de Especialização, Aperfeiçoamento e 

Extensão (COGEAE), da PUCSP. 
                                                
1
 Optamos pela denominação ELE (español lengua estranjera)  considerando a aprendizagem 

de um código linguístico num ambiente onde ele não é empregado, como no caso de um 
brasileiro, falante nativo de Português, aprender Espanhol no Brasil. 
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Meu estudo envolve ambas as línguas, a Portuguesa e a Espanhola. 

Entre elas há grande proximidade em termos de léxico, porém há diferenças 

que se manifestam no nível da estrutura sintática, bem como nos níveis 

fonético e fonológico, o que as transforma em sistemas linguísticos.  

 

Nos níveis fonético e fonológico encontram-se diferenças em relação às 

características segmentais e prosódicas. Entre os elementos prosódicos, a 

entoação, pelo relevante papel comunicativo na expressão de atitude, é um 

aspecto que merece destaque no ensino de língua. Cabe ao professor 

demonstrar ao aluno que a língua é fruto de uma cultura, de um conjunto de 

hábitos comuns ao grupo a que pertence.  

  

Se a proximidade entre as duas línguas, as quais são historicamente 

relacionadas, pode ser facilitadora na aquisição de ELE, também pode dificultar 

o processo em sua aprendizagem. O aprendizado de língua estrangeira se dá 

sob circunstâncias distintas do aprendizado de língua materna, neste a 

aprendizagem é natural, a criança está em contato, desde o nascimento, com o 

código linguístico do qual irá se apropriar. Ao se aprender uma língua 

estrangeira, as circunstâncias não são naturais, em sua grande maioria são 

artificiais.  Por esse motivo o professor tem o importante papel de  intermediar, 

de facilitar a compreensão de seus alunos com relação a questões culturais 

que levam a determinado grupo linguístico a se expressarem como se 

expressam, promovendo a proximidade entre as diferentes culturas evitando 

desconfortos e mal entendidos.  

O verbo no modo imperativo é usado para expressar: instrução, ordem, 

conselho, sugestão e pedido, tanto na língua portuguesa quanto na língua 

espanhola. Sendo amplamente utilizado em Espanhol e no  Português observa-

se uma tendência à modalização, evitando-se seu uso em contextos formais.  

Um mesmo enunciado no modo imperativo, dependendo do padrão entoacional 

utilizado pelo falante, pode levar a diferentes interpretações sobre a atitude dos 

falantes. 
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A entoação é um fator importante na comunicação. Uma de suas 

funções é modificar o sentido de um enunciado, um mesmo enunciado  pode 

ser dito com padrões entoacionais diversos e causar efeitos de impressão 

diferenciados. Segundo Bolinger (1986) a fala não só informa, mas também 

impressiona. 

Todas las lenguas, incluso varias lenguas tonales, dependen 
de manera crucial de los cambios de tono para distinguir entre 
afirmaciones, preguntas o mandatos, para expresar 
información sobre estados de ánimo y emoción, y para poner 
en relieve algunas porciones del enunciado con respecto a 
otras. (Sosa,1999:46) 

 

A entoação é fundamental para a apreensão do sentido dos enunciados. 

Tem papel de destaque entre os elementos prosódicos e exerce importante 

papel na comunicação. Muitas vezes é pela entoação que se veiculam as 

modalidades, atitudes e emoções.  

 

Segundo Laver (1994) a fala pode ser reorganizada pelo falante, 

conforme sua intenção, de acordo com o grau de formalidade “dois falantes de 

uma mesma língua ou variedade dialetal dificilmente se expressam do mesmo 

modo, assim como um único falante raramente se expressa da mesma maneira 

em suas circunstâncias de comunicação”. (Camacho,2001:50) 

 

O discurso se divide em unidades melódicas. É dentro dessas unidades 

prosódicas definidas pelo contorno que se dão os distintos padrões ou 

melodias, além de outros fenômenos inerentes a elas pela declinação, que é a 

descida progressiva do nível tonal global e o alargamento silábico final. A 

frequência fundamental, doravante f0, é o principal correlato acústico da 

entoação,  pode ser dimensionada e tem como unidade de medida Hertz (Hz). 

A f0 corresponde fisiologicamente ao número de vibrações das pregas vocais 

por segundo. Auditivamente, corresponde à sensação de altura como um tom 

grave ou agudo. 

 

A pesquisa proposta visa a confrontar  os resultados da análise fonético-

acústica de características entoacionais de gravações de um conjunto de 
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enunciados equivalentes em Espanhol e em Português com os resultados da 

aplicação de protocolos de avaliação perceptiva de atitudes e atos de fala 

desse mesmo conjunto de enunciados por juízes brasileiros e espanhóis. Os 

enunciados foram extraídos de CDs que acompanham livros didáticos e 

traduzidos para o Português. Não nos cabe aqui tecer qualquer comentário 

quanto à apresentação ou sobre a didática empregada nos manuais 

analisados, restringiremos nossa pesquisa no que se refere às funções do 

verbo no modo imperativo e à sua entoação em ambos os idiomas. 

 

Não temos intenção de descrever o padrão entoacional de uma variante 

do Português ou do Espanhol. Queremos investigar é a percepção de atitudes 

a partir da correlação entre sentidos pragmáticos e materialidade fônica.  

 

Para estabelecermos essa correlação, utilizaremos testes perceptivos, 

os quais envolvem avaliação de falantes nativos do Português e do Espanhol 

com imperativas nessas línguas, e análise fonético-acústica. 

 

Na análise fonético-acústica, verificaremos, no contorno entoacional das 

frases submetidas à avaliação perceptiva, o alinhamento do valor máximo de 

f0, a faixa de extensão de f0 e o declínio dos valores de f0 em relação à 

dimensão temporal, visto que a sincronização dos valores máximos de f0 em 

relação à vogal acentuada tem sido apontada na literatura como codificador de 

sentidos pragmáticos. 

 

Assim organizamos essa pesquisa em quatro capítulos. No primeiro 

capítulo faremos uma revisão do verbo no modo imperativo em Português e em 

Espanhol relacionando-os com a teoria dos atos de fala.  

 

No segundo capítulo, apresentaremos os conceitos de entoação,  suas 

funções e sua relevância no ensino de língua. Neste capítulo também faremos 

uma relação entre o ensino de língua e o PCN. 
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No terceiro capítulo, apresentamos o corpus, os sujeitos da pesquisa, as 

análises realizadas e as respectivas interpretações sobre a análise dos dados 

obtidos. 

 

No capítulo quatro, faremos a análise de dados, relacionando os 

resultados obtidos nos testes de percepção com as características dos 

contornos e o alinhamento de f0. 

 

Nas considerações finais, retomamos às descobertas, refletindo sobre 

os possíveis subsídios que possam fornecer ao professor de língua a 

elaboração de aulas ou de materiais didáticos relacionados especificamente ao 

ensino de entoação. Ao final, serão abordadas as implicações desta pesquisa 

para o ensino de língua. 

 

Esperamos que essa dissertação possa contribuir para futuras 

pesquisas relacionadas aos fenômenos de interpretação advindos da entoação 

em Português e em Espanhol, que privilegiam o verbo no imperativo e que 

possa, ainda, ser útil à Letras, à Educação em Línguas, aos Professores, aos 

alunos e, até mesmo, aos interessados, ou curiosos, em fonética. 
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CAPÍTULO 1 

 

O MODO IMPERATIVO EM PORTUGUÊS E EM ESPANHOL 

 

 

Antes de apresentar a caracterização dos verbos no modo imperativo 

em Português e em Espanhol, faremos algumas considerações a respeito dos 

verbos. Bechara (2004) define o verbo como a unidade de significado 

categorial que se caracteriza por ser um molde pelo qual se organiza o falar 

seu significado lexical (Bechara, 2004:209). Ainda, segundo o autor, os verbos 

geralmente constituem os predicados das orações, sendo que os predicados 

designam propriedades ou relações que estão nas bases das predicações que 

se formam quando eles se constroem  com os demais argumentos (os demais 

participantes da relação predicativa) e com os demais elementos do enunciado.  

 

O predicado tem propriedades sintáticas e semânticas, como a forma 

lexical, a categoria, o número e a função semântica dos termos. Só constituem 

predicados os verbos que modalizam (poder, dever, precisar, etc), os que 

indicam aspecto e os que auxiliam a indicação de tempo e de voz. Neves 

(2000). 

 

Os verbos são classificados também em tempo e modo, contudo, neste 

estudo, restringiremos-nos ao verbo no modo imperativo, tanto na língua 

portuguesa quanto na língua espanhola. Em ambas as línguas, o verbo no 

modo imperativo é usado para se fazer pedidos, sugestões, instruções, 

pedidos, conselhos e dar ordens.  
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CAPÍTULO 1 

 

O MODO IMPERATIVO EM PORTUGUÊS E EM ESPANHOL 

 

 Sendo o uso do modo imperativo  comum às duas línguas,  são poucas 

as diferenças morfológicas e gramaticais entre elas, menores ainda quanto ao 

seu conteúdo comunicativo.  

Apresentaremos de maneira reduzida os usos e as funções do verbo no 

imperativo em Português e em Espanhol, para se compreender seu uso e sua 

implicação no contexto comunicativo e analisar as semelhanças e diferenças 

entre os dois. Deteremos-nos às explicações sobre a constituição do verbo no 

imperativo porque o objeto deste estudo é a entoação desses enunciados, nas 

respectivas línguas 2.  

 

 

1.1.1 -  O modo imperativo em Português 
 
           

 O verbo no modo imperativo, como já comentado, é usado para 

expressar ordem, pedido, instruções, sugestões ou conselhos. Apesar disso, 

parece ser  comum no Português do Brasil (doravante, PB) evitar seu uso 

durante a fala, salvo nas relações coloquiais em que quais haja muita 

intimidade, como na relação pais e filhos, por exemplo. 

 

         Nas relações formais, seu uso é modalizado. Pode ser utilizado, ainda, 

outro tempo e modo verbal para se ordenar. O imperativo, no Brasil, tem em 

regra uma conotação agressiva, ou pelo menos de superioridade impositiva, 

dando-se preferência, fora daí, a uma expressão indireta de vontade, com o 

indicativo. (Câmara Jr, 1992:169). 

           

Além dessas questões podemos perceber que, em geral, os livros e 

apostilas voltados ao ensino de português empregados nas escolas regulares  

                                                
2 Para estudos sobre o modo imperativo em Espanhol, ver Fernández (1998) e em Português 
ver Cunha e Cintra (2005). 



 8 

não trazem  explicações complementares ou exemplos desse modo verbal. Em 

sua maioria, o descrevem de forma similar a: Imperativo – em relação a um ato 

que se exige do agente: cantai. (Bechara, 1999:222). Tal citação é bastante 

comum nos manuais didáticos, tanto os voltados ao Ensino Fundamental 

quanto ao Ensino Médio. Salientando que há alguns sistemas apostilados, 

largamente utilizados no Brasil, que não trazem referências quanto ao uso do 

verbo no modo imperativo.  

  

 Um fator que consideramos dificultar o entendimento e o uso do verbo 

no modo imperativo é o fato de em algumas regiões brasileiras usarmos o 

pronome você, cujo registro corresponde às formas imperativas como: fale, 

cante, leia, parta, ou seja, em terceira pessoa do singular do presente do 

subjuntivo. Contudo, segundo a norma culta, referindo-nos à segunda pessoa 

do singular tu, seriam corretas as formas: fala, canta, lê, parte. Assim, 

somando-se esse uso às questões sóciolinguísticas, pode-se compreender a 

dificuldade por que passa um aluno de ELE.   

 

 Segundo Faraco (1996), o uso do pronome você em contexto de 

tratamento  intimo em algumas regiões brasileiras como, por exemplo, na fala 

paulistana,  tem explicação histórica. O autor afirma que o uso de Vossa Mercê  

e suas variantes era generalizado entre a população não aristocrática de 

Portugal de onde vieram àqueles que chegaram ao Brasil como colonos. 

Assim, é provável que o traço semântico de maior distanciamento, 

característico de Portugal, tenha se diluído em algumas regiões no Brasil, 

contudo, o uso do imperativo na forma subjuntiva predomina em alguns 

estados.  

 

 Em estudo recente, Cardoso (2009) faz a seguinte consideração, 

transcrita abaixo, sobre o uso do modo imperativo e os pronomes tu e você em 

algumas regiões brasileiras: 

 

ii. o pronome você passa a fazer parte do sistema pronominal como 
2ª pessoa do discurso e 3ª pessoa gramatical, mantendo também o 
estatuto de forma de tratamento, assim como o pronome tu em 
contextos específicos, como nas relações interacionais para marcar 
[+-] distanciamento: 
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iii. em grande parte da região Sudeste e na região Centro-Oeste, em 
função de aspectos históricos, o tu – forma mais íntima, até o século 
XIX – dá lugar ao você, sendo que o uso do modo imperativo 
continua a ocorrer em sua forma associada ao indicativo, em função 
da confluência de traços. (Cardoso,2009:16) 

 Parece ser comum, utilizar entre os interlocutores PB,  a mesma forma 

verbal para as segunda e terceira  pessoas do singular, como no presente do 

indicativo : 

a. (tu)  Faz a comida   /   Ele faz a comida / Você faz a comida 

  

 Semelhante ocorre, no caso do imperativo usar a forma de terceira 

pessoa do singular, ou seja, as formas subjuntivas, no lugar do imperativo para 

a segunda pessoa do singular, o que,  de certa maneira, pode atenuar a forma 

imperativa, como em:   

b. Faça a comida,  no lugar de:  Faz (tu) a comida.   

  

Tudo indica que, no uso do imperativo, o falante não faz associação 
à pessoa do discurso e, motivado por fatores linguísticos e não-
linguísticos, usa o imperativo na forma indicativa e na forma 
subjuntiva em contextos semelhantes, senão idênticos, com um 
mesmo valor de verdade, a saber, como ato diretivo. (Cardoso, 
2009:18) 

 

 No PB, o uso do imperativo associado ao indicativo e ao subjuntivo é um 

dos recursos que usamos para reforçar ou atenuar a vontade expressa pelo 

imperativo. A sua eficácia está sempre condicionada ao tom de voz, que é um 

elemento essencial nas formas afetivas da linguagem. (Cunha & Cintra, 2001: 

481) 
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1.1.2 - Formas de Imperativo em Português  

 

Existe em Português, o imperativo afirmativo e o negativo. Segundo  

Cintra (2001), ambos não admitem o imperativo para a primeira pessoa do 

singular (eu), apenas se referem  a aquele a quem se fala, isto é: 

 

a) às segundas pessoas do singular e do plural; 

b) às terceiras pessoas do singular e do plural, quando o sujeito é expresso por 

pronome de tratamento, como você, o senhor, Vossa Senhoria etc; 

c) à primeira pessoa do plural, que, no caso, denota estar o indivíduo que fala 

disposto a associar-se ao cumprimento da ordem, conselho ou súplica a que 

dirige a outros. 

 
Bechara (2004) afirma que o imperativo em Português só tem formas 

próprias para as segundas pessoas, as demais utilizam a forma do presente do 

subjuntivo.  

Cumpre distinguir das correspondentes do imperativo certas formas 
do presente do subjuntivo empregadas sem a anteposição do que. O 
imperativo, no caso, exprime ordem, ou exortação; o subjuntivo, 
desejo, ou anelo. Assim: Caiam de bruços! (imperativo); Caiam 
sobre vós as bênçãos divinas! (subjuntivo).     (Cunha & Cintra,  
2001:476)  

 

O imperativo afirmativo possui formas próprias somente para as 

segundas pessoas do singular (tu) e do plural (vós). As demais pessoas são 

expressas pelas formas correspondentes do presente do subjuntivo. A 1ª 

pessoa do singular é suprimida. As terceiras pessoas do imperativo se referem 

a você(s), e não a ele(s). Também não se usa imperativo nas orações 

negativas. Nelas são empregadas as formas correspondentes do presente do 

subjuntivo antecedido pelo advérbio de negação “não”. 

 

           Nas frases afirmativas, apresenta-se o imperativo verbal em segunda 

pessoa do singular (dá, põe, senta, presta, olha, etc.). Contudo, o tratamento 

dispensado ao interlocutor, via de regra, é a forma “você”, o que exigiria o 

verbo em terceira pessoa do singular (dê, ponha, sente, preste, olhe, etc.).  Ao 

mesclar as pessoas pronominais e verbais, obtém-se um efeito “mais suave”, 
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pois, nesses contextos, e assim empregados, pode-se chegar a pensar que tais 

verbos encontram-se conjugados no presente do indicativo e não no 

imperativo. Vejamos alguns exemplos: 

 

  Saem da segunda pessoa do singular e da segunda pessoa do plural do 

presente do indicativo as segundas pessoas do singular e plural do imperativo, 

bastando suprir o s final: 

 

Tempo e 
Modo 

Presente 
indicativo 

Presente 
indicativo 

Presente 
Imperativo 

Presente 
Imperativo 

Pessoa  2ª singular  2ª  plural 2ª singular. 2ª plural 
cantar cantas cantais canta cantai 
vender vendes vendeis vende vendeis 
partir partes partis parte parti 
 

 

O imperativo negativo3 não tem forma própria. É integralmente suprido 

pelo presente do subjuntivo. Antepõe-se à forma do presente do subjuntivo o 

advérbio de negação “não”, assim é gerado o imperativo negativo.  

 
Exemplo:  Não cantes.            Não partas. 
                                                       

                                      subjuntivo 
 
 
 
 
1.1.3 - Emprego do modo imperativo em Português  
 

 

A origem do vocábulo “imperativo” está ligada ao latim imperare que 

significa “comandar”, porém este modo não é usado apenas para ordem ou 

comando, na maioria dos casos se usa em outras situações distintas de ordem. 

O imperativo afirmativo e o negativo, são usados somente em orações 

absolutas, em orações principais, ou em orações coordenadas. (Cunha & 

Cintra, 2001: 477) 

 

                                                
3 A forma negativa não fará parte de nosso estudo.  



 12 

 Ambos podem exprimir uma ordem ou comando como em:  Faça  toda a 

lição. ou em:  Vamos, vamos, mais rápido. Ou numa exortação, um conselho, 

como em: Seja cuidadoso. Coma mais frutas e verduras. Podendo ainda 

exprimir um convite, uma solicitação, como em: Marcus! Vem ver meu carro 

novo. E por último, uma súplica, com em: Ajudai-me, Deus.  

 

            Emprega-se o Imperativo também para sugerir uma hipótese em lugar 

de asserções condicionadas expressas por se + Futuro do Subjuntivo:   

Leia este livro, e conhecerá o Brasil. (Se ler este livro, conhecerá o 

Brasil.) (Cunha & Cintra, 2001: 478).  

 

  Ainda segundo os autores (op. cit.), o Imperativo é enunciado no tempo 

presente, mas na realidade este presente do imperativo tem valor de um futuro, 

pois a ação que exprime está por realizar-se. (Cunha & Cintra, 2001: 477) 

 

          Atenuar o verbo imperativo parece fazer parte de nossos hábitos 

linguísticos. Talvez  por esse motivo, em muitas  situações, preferimos pedir a 

ordenar, ainda que nosso desejo e intenção seja o mandato. Entretanto, o uso 

do imperativo parece ser necessário quando o interlocutor “falha” em atender o 

comando. 

 

Por dever, geralmente evitamos ferir a suscetibilidade de nosso 
interlocutor com a rudeza de uma ordem. Entre os numerosos meios 
de que nos servimos para enfraquecer a noção de comando, 
devemos ressaltar (...) pela sua eficiência, o emprego de formas de 
polidez ou de civilidade, tais como: por favor, por gentileza, digne-se 

de, tenha a bondade de, etc. (Cunha & Cintra, 2001: 482).  
 

       

            Assim, esse enunciado desconfigura uma imposição, deixando ao 

interlocutor a decisão de executar ou não o “pedido”. Outra forma de diminuir  o  

caráter de mando que o imperativo possa conter é colocar-se, antes ou depois 

da sentença imperativa, palavras que conotam polidez como: Venha logo, por 

favor. Ou Por gentileza, dê-me o documento. Ou ainda, Por favor, feche a 

janela. 
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   Há, ainda, outras maneiras para enfraquecer a ideia de mando como: 

a) usar o verbo querer como auxiliar: Queira fechar a janela; b) usar o  futuro 

do pretérito do indicativo: Eu gostaria que você fechasse a porta; c) usar frases 

interrogativas: Você quer servir um café? 

 

 Segundo Cunha & Cintra, mesmo na atenuação, o tom de voz é de 

suma importância. Qualquer dessas frases pode, não obstante as fórmulas de 

cortesia empregadas, tornar-se rude ou seca, ou mesmo insolente, com a 

simples mudança da entoação. (Cunha & Cintra, 2001: 482) 

 

 

. 
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1.1.4 - O verbo imperativo em Espanhol 
 
 

O verbo no modo imperativo em Espanhol é usado para expressar 

ordem, pedido, instrução, sugestão ou conselhos.  O Espanhol tem, apenas 

como formas próprias para o imperativo, as segundas pessoas do singular e do 

plural.  

 

1.1.4.1 - Formas de Imperativo em Espanhol  

 

Em Espanhol, há duas formas imperativas: O imperativo afirmativo e o 

imperativo negativo. O imperativo somente serve, em espanhol para a forma 

afirmativa, porque para a forma negativa se usa sempre a forma do presente 

do subjuntivo: “no enseñes; no enseñe él, ella; no enseñemos; no enseñéis; 

no enseñen” (Moneva y Puyol,1936:125) 

 

Por definición, con el imperativo como función solo se pueden 
imponer predicados al puente – destinatario que, además de 
desempeñar la función de oyente, es, por lo tanto, sujeto (aunque 
pasivo) gramatical del imperativo. Por ese motivo no se conoce un 
empleo de la función imperativo dirigida a un yo (en los casos en los 
que el anunciador emplea un imperativo dirigiéndose a sí mismo, 
siempre utiliza las formas de tú). Tampoco se conciben empleos 
directos del imperativo para la tercera persona, ausente del circuito 
de la comunicación (él / ella / ellos / ellas), ya que por definición, al 
tratarse de ausentes, no pueden funcionar como oyentes – 
destinatario. Por el mismo motivo, en el caso de nosotros sólo se 
puede concebir la función imperativo si en nosotros está incluido el 
destinatario del mensaje.  (Matte Bon, 2005: 89) 

 

  

 Quanto ao imperativo afirmativo, para a constituição da segunda 

pessoa do singular tu,  basta suprimir o s final:  

 

Tempo e 
Modo 

Presente 
indicativo 

Imperativo 

persona (tú) 2ª singular 2ª singular. 
cantar cantas canta 
vender vendes vende 
partir partes parte 
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Existem dois pronomes pessoais que se referem à segunda pessoa do 

singular,  além do tú, temos também o usted, que, respectivamente, equivalem, 

em Português, a você (informal) e a senhor / a (formal). Sendo  que para usted 

também não existe forma própria; para o imperativo espanhol usa-se a forma 

do presente do  subjuntivo para a terceira pessoa do singular e do plural.  

 

Para a segunda pessoa do plural (vosotros), agrega-se à vogal temática 

a desinência d:  

 

Tempo e 
Modo 

Presente 
indicativo 

Imperativo 

Persona 
(vosotros) 

2ª plural 2ª plural 

cantar cantáis cantad 
vender vendéis vended 
partir partís partid 

 

Há  algumas irregularidades que se apresentam na segunda pessoa do 

singular (tú), como por exemplo: 

 

 

Modo 
infinitivo 

Modo    
Imperativo 

ir  ve 
poner pon 
venir ven 
salir sal 

hacer haz 
tener ten 
ser sé 

decir dí 
 

 

Segundo Moneva e Puyol (1936), Modo imperativo es el precepto de 

ejecutar la acción del verbo: enseña tú, enseñe él, enseñad, enseñen. Os 

autores afirmam que os gramáticos omitem, no imperativo, a primeira pessoa 

do singular, pois o sujeito não manda a si mesmo o que pode executar por si. 

No entanto, admitem a primeira pessoa do plural, sendo que seu verdadeiro 
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valor é de segunda pessoa do plural agregado a conmigo o al par de mí: 

marchemos – marchad conmigo, al par de mí . (Moneya e Puyol, 1936:125)  

 

Para o imperativo negativo  não há uma forma própria, este é 

totalmente suprido pelo subjuntivo, acrescentando-se o advérbio de negação 

no. “En las oraciones negativas el imperativo se sustituye por el subjuntivo. 

Compárense Habla, no hables; mirad, nunca miréis; entra, no entres jamás.” 

(Gaya,1970:137) 

 

Segundo Torrego (2002), é incorreto antepor o advérbio no ao verbo 

imperativo para a segunda pessoa do plural, não se diz No cantad, mas é 

correto dizer No cantéis. Assim, o imperativo negativo para vosotros/as é 

também formado pelo presente do subjuntivo. 

 

É importante ressaltar que há, em Espanhol, outras especificidades que 

não existem em Português, por exemplo, a colocação dos pronomes 

complementos.  Segundo Matte Bon (2005), no caso do imperativo afirmativo, 

existe ênclise, ou seja, os pronomes vão unidos ao verbo imperativo afirmativo: 

digámoselo, separémonos. Bem como a forma se posposta: rómpase, 

póngase. E diante do imperativo negativo, separado por ele e entre eles, sem 

acento tônico: Oye, te cuento algo increíble, pero no se lo digas a nadie. 

 

En el uso corriente, es frecuente el empleo de un infinitivo en lugar 
de la forma propia de imperativo para vosotros, sobre todo en el 
caso de las construcciones reflexivas: Acordaros a llamar.  (Matte 
Bon, 2005:92).  

 

Ainda segundo o autor, nas construções reflexivas, as formas verbais de 

nosotros e vosotros perdem suas respectivas –s e d finais nos empregos 

afirmativos do imperativo: 

 

Veámoslos el martes a las tres -  Veámonos el martes a las tres. 

Acordados de llamar - Acordaos de llamar. 
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1.1.4.2 - Emprego do imperativo em Espanhol 

 

Segundo Matte Bon  (2005), contrariamente à crença generalizada, o 

modo  imperativo é um sistema que não se usa apenas para dar ordens, e 

inclusive é esta a função comunicativa em que menos  é empregado, entre as 

numerosas maneiras que há em se dar ordens, o imperativo é a que exige mais 

requisitos contextuais para poder ser utilizado.   

 

Ainda para dar ordens, o verbo no imperativo segue regras rígidas, a fim 

de que não ocorrerem erros comunicativos. Para que seu uso não se torne 

seco ou grosseiro, há que estar contextualizado. Em Matte Bon (2005), 

encontramos o seguinte exemplo: 

 

Um cliente chega a um bar e dirigindo-se ao garçom diz “Póngame una 

cerveza” ou “Póngame una cerveza, por favor” , pode ser interpretado como 

uma forma ríspida até agressiva ou desrespeitosa, mesmo utilizando “por 

favor”, porém se esse cliente disser as mesmas frases, depois do garçom ter 

se colocado na posição de receber ordens, ou diante de uma situação ou 

atitude mediante outro pedido, as frases pareceriam absolutamente normais: 

Garçom: ¿Qué vá a tomar?- Cliente: “Póngame una cerveza” ou “Póngame una 

cerveza, por favor.”  (Matte Bon – Tomo I, 2005:93)  

 

Outro contexto seria a utilização do imperativo a quem acabamos de 

pedir um favor, para isso usam-se operadores que colocam o outro em atitude 

de espera, como: A ver, oye, mira, etc.  Exemplo4:  

 

A: Oye,  ¿qué significa, “golfo”? 

B: A ver, léeme la frase, que depende del contexto. 

  

Em situações como entre chefe e funcionário (subordinado), ou ao pedir 

algo em caráter de urgência, também se usa o imperativo e esse uso é 

perfeitamente natural. 

 

                                                
4
 Exemplos extraídos de Matte Bon (2005:93) 
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 O uso do imperativo é frequente para dar conselhos e instruções. 

Exemplo:  

 

Come toda la comida, que te hará bien.  

Estudia mucho para que apruebes en el examen. 

Corte el pan en rodajas y sirva. 

 

Matte Bon (2005:94) descreve outro emprego do imperativo,  que pode 

ser usado, também, com intenção de ser amável para com o destinatário ou 

dar-lhe ânimo: Toma, sírvete más pollo. Aqui tienes más pan también, si 

quieres.....  

 

Ainda com intenção de ser amável ou conceder permissão, duplica-se o 

verbo: 

- ¿Puedo fumar? 

- Sí, claro, fume, fume. 

 

No reduplicar el elemento empleado, en estos casos, es una elección 
altamente significativa: la comunicación no sigue sus cauces 
normales, y en la decodificación del mensaje se da 
automáticamente, una implicatura

5
 conversacional inconsciente, que 

va mucho más allá de lo dicho y lleva al oyente a un nivel en que se 
(re)plantea toda la relación con su interlocutor: como el 
comportamiento cortés más normal prevé la reduplicación – salvo en 
situaciones muy específicas – su ausencia llevará al oyente a 
buscar, aunque sea inconscientemente, un motivo o una explicación 
para tal ausencia. Esto puede tener un peso enorme en la relación 
entre los interlocutores. (Matte Bon, 2005: 94) 
 

 

Quando o enunciador reduplica o imperativo, reafirma a relação, deixa 

de ser uma criação terminante e passa a ser cortês. 

 

Também se usa o modo imperativo para expressar condições. Matte 

Bon  (2005) explica que a condição nada mais é do que uma evocação 

linguística de uma situação fictícia, para quem fala no momento em que 

pronuncia e concebe como condição, ainda que, posteriormente, descubra que 

                                                
5
 sobre el concepto de implicatura conversacional, cf. Grice Logic and conversation.- nota do 

autor. 
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lhe parecia apenas uma criação sua, há chegado a ter consistência na 

realidade. Na maioria dos casos, usa-se para convencer o outro a fazer alguma 

coisa: Abre la ventana y verás que frio. Ou em:  Mándale unas flores y todo se 

resolverá6. 

   

 

1.1.5 -  O modo imperativo em Português e em Espanhol 

 

 Considerando duas línguas tão próximas, tanto na estrutura gramatical 

quanto no léxico, como o Português e o Espanhol, ao contrário do que supõe o 

senso comum, não é raro encontrarmos dificuldades muito maiores para o 

aprendiz que queira aprendê-las. Seja ele um hispanofalante ao aprender o 

Português, ou um lusofalante ao aprender o Espanhol.  

 

Tais semelhanças podem dificultar o processo de aprendizagem da 

língua estrangeira. É comum ao aprendiz transferir as estruturas gramaticais de 

sua língua materna à  língua alvo durante esse processo.  

 

Parece que, para o brasileiro usar o verbo imperativo é um sinal de 

descortesia, ou de autoridade, por isso  utiliza  outro meio, como  variantes 

verbais - o presente do subjuntivo ou o infinitivo - principalmente quando sua 

intenção não é ordenar, mas sugerir ou instruir. Por outro lado, o 

hispanofalante, nas mesmas situações, utiliza o verbo imperativo 

corriqueiramente. 

 

No caso do verbo no imperativo, essa dificuldade é comum, inclusive em 

falantes fluentes de ELE.  Aos estudantes de português como língua 

estrangeira, o processo é inverso, geralmente usam o imperativo – uma vez 

que lhes é comum na língua materna – mesmo em situações nas quais um 

brasileiro não o usaria, fato esse que causa estranhamento ao lusofalante, pois 

pode soar como  ríspido ou descortês. 

 

                                                
6 Exemplos extraídos de Matte Bon (2005, p.95). 
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Em sua tese de doutorado, a professora Gretel Fernández afirma que 

grande parte dos professores que compuseram o corpus de sua pesquisa – 

todos professores de Espanhol, pós-graduados que lecionam no curso de 

formação de professores – ou usavam inadequadamente o verbo imperativo  

em Espanhol ou simplesmente não o usavam.  

 

(...) o imperativo verbal espanhol apresenta uma dificuldade patente: 
o luso-falante, muitas vezes, não o emprega, quando seria 
necessário.  E quando o faz, não raro, ou tem dificuldades ou comete 
erros de flexão ou de concordância. (Fernández,1998:13). 

  

Como exemplos de erros de flexão ou concordância, podemos citar: 

Vosotros tienen que hacer la tarea. No lugar de: Haced la tarea. Como 

exemplo de substituição da forma imperativa por outra, como o presente do 

indicativo: Va, ahora mismo! Em vez de: Vayase / Vete, ahora mismo! . Nesse 

exemplo, ocorre a construção Va  que não existe em Espanhol.  

 

Segundo a autora, é bastante comum ao falante de PB substituir o verbo 

no imperativo por outra variante verbal, em contextos em que um 

hispanofalante o empregaria como, por exemplo, uma situação em que um 

amigo entregasse para uma amiga aniversariante seu presente em sua festa: 

 

hispanofalante:  ¡Toma, Ana! 

   

lusofalante: (trouxe)  Um presente pra você!  

ou 

        Espero que goste! 

ou simplesmente:  

        Parabéns! 

 

Outra situação comum seria a de um professor que pede ao seu aluno 

que vá até a lousa escrever algo: 

 

hispanofalante: Vete a la pizarra y escribe... 
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lusofalante:  Vai à lousa e põe .... (presente do indicativo) 

ou 

Você poderia ir à lousa e escrever Y. (futuro do pretérito + infinitivo) 

ou 

 

Você pode ir à lousa e escrever.... (presente do indicativo + infinitivo) 

 

Observe-se, nos exemplos acima, que nas formas apresentadas para o 

Português não foi usado o imperativo direto, mas apenas,  as substituições . 

 

Tanto os erros quanto as substituições na produção do imperativo por 

estudantes e também por professores de ELE são muito comuns, 

principalmente na oralidade. Segundo Fernández (1998), muitos alunos e 

professores falantes nativos de Português apresentam as mesmas dificuldades 

no que se refere ao uso do imperativo. Não utilizam o imperativo em situações 

em que um hispanofalante usaria naturalmente, além disso podem surgir uma 

série de erros de flexão e concordância verbais.  

  

Essas  dificuldades podem influenciar negativamente as relações entre 

falantes das duas línguas, pois podem criar mal entendidos e desconfortos, ou, 

no mínimo, deixar claro que o enunciado foi proferido por um estrangeiro. Ainda 

segundo Fernández: 

 

Ademais, é notória a afirmação feita por muitos lusófonos brasileiros, 
de que os espano falantes são autoritários ou pouco educados, pois 
não costumam pedir, e sim, mandar. Ou seja, será que os luso-
falantes brasileiros estão pouco habituados a empregar o modo 
imperativo português em suas várias funções? Será que, por esse 
motivo, o uso desse modo verbal pelos falantes de espanhol, de 
forma tão corriqueira e natural, chega a soar, ao menos, estranho? 
(Fernándes, 1998:17) 

 

Considerando que, tanto na gramática normativa quanto na descritiva, 

observamos grande proximidade entre a constituição e uso do verbo no modo 

imperativo em Português e em Espanhol, seria este estranhamento apontado 

por Fernández (1998) relacionado a fatores de natureza  prosódica? 
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A seguir, examinaremos os atos de fala passíveis de serem expressos 

pelo modo imperativo para, no capítulo 2, considerarmos os aspectos 

prosódicos. 
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1.2 – A MODALIDADE IMPERATIVA E OS ATOS DE FALA 

 

1.2.1 - Teoria dos atos de fala  

A Teoria dos “Atos de Fala” surge a partir do início dos anos 60, com os 

estudos de Filosofia da Linguagem. Teve como precursor o inglês John 

Langshaw Austin (1911-1960), seguido por John Searle e outros 

pesquisadores, entendiam a linguagem como uma forma de ação ("todo dizer é 

um fazer"). Passaram, então, a refletir e estudar sobre os diversos tipos de 

ações humanas que se realizam através da linguagem: os "atos de fala", o 

trabalho de John Austin em How to things with words7, apresenta uma teoria 

sobre a natureza da linguagem como forma de se realizar um ato. 

Segundo Austin, há dois tipos de ato de fala, o performativo e o 

constativo (ou declarativo). Os enunciados constativos são os que descrevem 

ou relatam um estado de coisas, e que, por isso, submetem-se ao critério de 

constatação, podendo ser classificados como verdadeiros ou falsos. Podem ser 

relatos, afirmações ou descrições, como: Joana é magra. 

Os enunciados performativos não descrevem, não relatam e não 

constatam, dessa forma não podem ser comprovados, não podendo ser 

classificados como falsos ou verdadeiros. Esses enunciados  quando 

proferidos na primeira pessoa do singular do presente do indicativo, na forma 

afirmativa e na voz ativa, realizam uma ação8. Eis alguns exemplos: Aceito 

este trabalho. Eu te batizo em nome de Deus; Declaro encerrada a sessão; 

Ordeno que você saia. Exatamente no momento em que são proferidos, 

realizam a ação denotada pelo verbo. Não têm a função de descrever, mas sim 

de executar. Nesse sentido, dizer algo é fazer algo.  

 

Austin defende que os enunciados podem ser felizes ou infelizes, ao 

invés de verdadeiros ou falsos. Se eu disser “Prometo não gritar de novo”, isso 

                                                
7 Título em Português: Quando dizer é fazer. AUSTIN, John Langshaw. Quando dizer é fazer. 
Porto Alegre. Artes Médicas, 1990.  
8
  Termo performativo: o verbo inglês to perform, que significa realizar. 
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quer dizer que não gritarei de novo, subentende-se que eu já tenha gritado 

antes, tenho aqui um enunciado feliz. Caso eu jamais tenha gritado antes, o 

enunciado é infeliz. 

 

O autor conclui, nesse trabalho, que todos os enunciados podem ser 

considerados performativos, sejam os verbos: prometer, aceitar, apostar. Como 

também  as orações com verbos no imperativo, pois exigem resposta do 

interlocutor / ouvinte / receptor em atender o locutor / falante / enunciador.  

Austin identifica três atos simultâneos que se realizam em cada 

enunciado: o locucionário, o ilocucionário e o perlocucionário,  considerando o 

enunciado: “Prometo que virei”. 

- Locucionário: o ato de enunciar cada elemento linguístico que compõe a 

frase.  

- Ilocucionário: o ato de promessa que ocorre no momento em que se enuncia 

essa frase. É o ato que se realiza na linguagem. 

- Perlocucionário: quando se enuncia a frase, o resultado pode ser de ameaça, 

um agrado ou desagrado. Tal que não se realiza na linguagem, mas sim, pela 

linguagem, estabelece a intenção do falante. 

Searle defende que, ao se proferir um enunciado, realiza-se um ato 

proposicional (conteúdo comunicado) e um ato ilocucional (ato que se realiza 

na linguagem). Para Searle, enunciar uma oração simultaneamente é executar 

um ato proposicional e um ato ilocucional. O autor ainda assinala que não 

existe uma correspondência biunívoca entre conteúdo proposicional e força 

ilocutória, pois um mesmo conteúdo proposicional pode exprimir diferentes 

valores ilocutórios. Em: Felipe, estude bastante, por exemplo, pode ter força 

ilocutória de ordem, pedido, conselho etc. 

Por não haver essa correspondência entre a estrutura sintática e seu 

valor ilocucionário, estabeleceu-se outra distinção na Teoria dos Atos de Fala, 

que é a distinção entre atos de fala diretos e atos de fala indiretos:  
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- O ato de fala é direto -  quando realizado por meio de formas linguísticas  

típicas daquele tipo de ato. Exemplos: “Que dia é hoje?” (ato de perguntar); 

“Fique quieto” (ato de ordenar); “Por favor, posso me sentar?” (ato de pedir); 

- O ato de fala é indireto – quando é realizado indiretamente, ou seja, por meio 

de formas linguísticas típicas de outro tipo de ato. Nesse sentido, "dizer é fazer 

uma coisa sob a aparência de outra" . Exemplos: “Você tem fogo?” (pedido 

com aparência de pergunta). Nessa  frase não se está perguntando se o 

alocutário  tem ou não fogo, mas sim pedindo-lhe que empreste um acendedor; 

“Como está quente aqui! (pedido com aparência de constatação). Não se trata 

apenas de uma constatação, mas deseja-se que o alocutário faça algo, como 

abrir as janelas, por exemplo; em: “Você pode ir até a lousa?”(pedido com 

aparência de pergunta). Não se está de fato perguntando sobre a possibilidade 

ou impossibilidade do alocutário, mas pedindo que o faça.  

Searle ainda distingue cinco grandes categorias de atos de linguagem: 

1. os representativos; 2. os diretivos 3. os comissivos; 4. os expressivos; 5. os 

declarativos. Para o presente estudo nos restringiremos a essa teoria, 

analisando somente os diretivos, pois tentam levar o alocutário a fazer algo: 

ordenar, pedir, sugerir etc. 
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1.2.2 - As orações imperativas do Espanhol 

 

 As orações imperativas não expressam apenas mandatos, mas podem 

expressar pedidos, conselhos e sugestões. Medina (2000) afirma que o 

imperativo requer que se empreguem informações sobre a relação hierárquica 

entre falante e ouvinte, assim como seus direitos e obrigações sobre a 

informação em questão. Essa informação se combina com a que expressa  o 

imperativo, acerca de que a informação  é desejável para o falante e que  disso 

resultam os diferentes graus, desde o mandato até a súplica, incluindo a 

permissão. A oração imperativa introduz, portanto, a representação do ouvinte 

e do falante e apresenta explicitamente a relação de que o falante solicita ao 

ouvinte a realização da ação. Com a intervenção da requerida informação 

adicional dessa ação de solicitar se especifica como pedido, sugestão ou 

ordem expressa. Essa informação se introduz no discurso ou nele se supõe .       

 

 

1.2.3 - Funções das orações imperativas em Espanhol 

 

 Apesar dos diversos exemplos sobre os usos e funções das orações 

imperativas, neste trabalho apresentaremos alguns  exemplos restritos ao 

verbo imperativo para a segunda pessoa do plural e do singular, ou seja, as 

formas próprias do imperativo. 

 

 Usa-se a expressão imperativa em Espanhol nas seguintes situações: 

 

1.  Para expressar surpresa9:  

 

 a. ¡No me digas!  

- Me ha tocado la lotería. 

- ¡No me digas! 

 

                                                
9 Matte Bon (Tomo II,  2005:277 e 278) 
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Apesar  do verbo estar conjugado no imperativo negativo, a expressão 

¡No me digas!  é considerada neutra, pois pode ser utilizada para uma surpresa 

agradável ou desagradável para o falante ou para o ouvinte. 

 

b. Para expressar uma atitude participativa com certa surpresa na resposta a 

algo que o outro acaba de  dizer, quando não se deseja acrescentar algo se 

usa: ¡Fíjate! 

- Nosotros cuando les explicamos bien nuestra situación prometieron que 

iban a  tratar de recoger unos fondos para ayudarnos a pagar la deuda. 

- ¡Fíjate! 

Nesse caso, o falante expressa uma leve surpresa sem a intenção de 

acrescentar algo. 

 

 

2. Para chamar a atenção: 

 

Para chamar a atenção do destinatário da mensagem (atribuindo-lhe o 

papel de ouvinte10), se usa: oye, oiga; perdona, perdone; disculpa, disculpe.  

 

(a) - Perdone, ¿tiene hora? 

(b) - Oye, Pedro ¿me haces un favor? ¿Le das esto a tu hermana? 

 

(Y) oye/oiga es la forma menos marcada. Perdona/ perdone y 
disculpa/ disculpe se usan esencialmente cuando creemos o 
tenemos algún elemento para pensar que podemos molestar al otro. 
Estas expresiones funcionan en la práctica como formulas fijas 
codificadas. Las formas disculpad/ perdonad tienen usos menos 
frecuentes que perdona/ perdone y disculpa/ disculpe. (Matte Bon 
- Tomo II; 2005:287) 

 

Observa-se que, na situação representada no exemplo (a), o enunciador 

se desculpa por pensar que esteja incomodando, por exemplo, a um 

transeunte, dispensando-lhe o tratamento formal usted. Ao contrário, no 

exemplo (b), percebe-se a proximidade entre os interlocutores, mediante ao 

uso do tratamento informal tú. Neste caso, o enunciador utiliza-se apenas da 

                                                
10 Matte Bon (Tomo II, 2005:287) 
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expressão oye, para chamar a atenção de seu interlocutor, não necessitando, 

assim desculpar-se. 

 

 

3. Para aceitar o papel de ouvintes  

 

Para aceitar o papel de ouvinte que uma pessoa nos acaba de atribuir  e 

sinalizar que estamos dispostos a escutá-lo:  dime/ dígame 

(a) - Oye, Maria... 

     - Sí, dime. 

 

(b) – Oiga doctor... 

      - Sí, dígame 

 

4. Para pedir e dar ordens 

 

4.1. Para pedir: 

 

Segundo Matte Bon  (2005), ao contrário do que se supõe, o imperativo 

não é a forma mais usada para pedir atos ao outro. Essa forma é limitada com 

a intenção comunicativa de dar ordens ou fazer pedidos, deve estar 

relacionada a contextos específicos.  Em contrapartida, é frequente o uso do 

imperativo com outras intenções comunicativas, como: oferecer, recomendar 

etc. 

 

Para pedir a otro que haga algo, se usa el imperativo solo en las 
relaciones de mucha confianza o en las relaciones jerarquizadas de 
jefe a empleado, de empleado de oficina a persona del público, de 
médico a paciente, etc. (Matte Bon – Tomo II, 2005:314) 

 

Exemplos de pedidos: 

 

(a) – Envíame el pedido por fax.   

(b) – Firme aquí, por favor. 

(c) – Venga, vamos a hacer el examen. 
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Em geral, usa-se o presente do indicativo e perguntas com o verbo 

poder, principalmente quando o enunciador / falante sente que pode incomodar 

o receptor/ ouvinte. Os enunciados com o verbo poder não farão parte deste 

trabalho, pois nos restringimos ao estudo do verbo imperativo afirmativo em 

Espanhol e em Português, conforme explicado anteriormente no capítulo da 

Metodologia.  

 

4.2. Para pedir coisas para consumir, em bares ou restaurantes é comum a 

construção:  me/ nos...pone/ trae + o pedido: Exemplo: Me pone una cerveza; 

Tráigame una cerveza. (Matte Bon – Tomo II,  2005: 317) 

 

5. Para repetir uma ordem ou um pedido, deixando claro de que se trata de 

uma repetição, usa-se o imperativo + te digo: 

- Ahora te vamos a poner una inyección.   Bájate los pantalones. 

- No, por favor, noF. 

- Bájate los pantalones, te digo. 

 

Em alguns casos, usa-se formular ordens com repetições desde a 

primeira  vez, tal recurso é adotado pelo falante para expressar ordens de 

forma mais enérgica.   

 

6. Para aconselhar, sugerir, recomendar 

 

Para aconselhar, sugerir e recomendar, além do condicional, do 

presente do indicativo e do subjuntivo, também se usa a expressão no 

imperativo:  

 

A: - No sé que voy a hacer. Pasado mañana me cambio de casa y todavía no 

he tenido ni un segundo para empezar a  empaquetar las cosas. 

B: - ¿Por qué no llamas una empresa de ésas que lo hacen todo? 

A: - Es que son carísimas. 

B: - Sí, pero te ahorran tal cantidad de trabajo y tensión que merece la pena. 

Hazme caso, llama a una empresa. (Matte Bon – Tomo II,  2005: 319) 
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7. Para convencer  

 

Para convencer alguém a que faça algo: No dudes11 tanto, que se van a 

acabar. Cómpratelo, hombre, cómpratelo. (Matte Bon – Tomo II,  2005: 319)   

 

 Segundo Medina (2000), nos textos publicitários, a oração imperativa 

está baseada numa relação bem definida entre o anunciante e o possível 

cliente. Sendo que o anunciante pede ao cliente que realize uma ação, nesse 

caso que compre:  

a. Siempre llegamos los primeros. ¡Llámanos y compruébalo! 

b. Llévese 2 pizzas, pague sólo 1. 

c. Identifique su oferta al hacer su pedido. 

d. Y recuerde: El cambio de enumeración no supone (...) (Medina, 2000: 3919) 

 

 

8. Para estimular uma ação 

 

Para estimular  alguém  a fazer algo, usa-se a expressão Venga: 

 

(a)  ¡Venga, venga, vamos a  conseguir! 

(b) Vamos a terminar este ejercicio. Venga, ¿quién quiere hacerlo?  

 

 

9. Para dar algo a outra pessoa 

 

Para ofertar algo a outra pessoa, usa-se a expressão: toma,  tome.  

- Toma, Macarena12. 

 

 

 

 

 

                                                
11 O imperativo negativo No dudes  na sentença, não será analisado.  
12 Nosso arquivo sonoro 
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10. Para explicar  

 

De acordo com Matte Bon (2005), para introduzir um enunciado, ou 

explicar algo que nos pareça difícil, usa-se mira, mire. É frequente o uso 

dessas expressões quando não queremos parecer bruscos ao dizer algumas 

coisas que nos pareçam difíceis:  

  

- Mira, lo que te pasa es que estás muy nervioso. 

- Mire, hay que leer el manual de instrucciones. 

 

11. Para encerrar uma correspondência  

 Para encerrar uma carta pessoal ou uma correspondência profissional, 

as relações entre os participantes, ou seja, entre quem a escreve e quem a 

recebe, já estão definidas. Assim, de acordo com a intenção comunicativa, o 

enunciador decide a forma do imperativo que utilizará, seja ela formal ou 

informal.  

“El cierre de la correspondencia está basado en una relación previamente 

establecida entre el redactor y el destinatario” (Medina, 2000:3919). 

a. Salúdame a Juan de parte de Maria. 
b. Reciba el testimonio de mi consideración más distinguida. 
c. Recibe un fuerte abrazo.  

 

Como vimos, as orações imperativas em Espanhol não são utilizadas 

apenas  no mandato, mas: para expressar surpresa, para chamar a atenção, 

para aceitar o papel de ouvinte, para pedir e dar ordens,  para aconselhar, para 

sugerir e recomendar, para convencer, para estimular uma ação, para explicar 

e para encerrar uma correspondência. 
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1.3 -  Português e Espanhol :  Uso, Forma, Significado 

 

Falar uma língua é conhecer as regras dos jogos que a constituem 

(Chierchia, 2003:238) 

 

 A comunicação é um fenômeno complexo que  não se baseia apenas na 

gramática das línguas,  nem tampouco somente na semântica, visto que o 

falante, ao fazer uso da língua para se comunicar, pode dar-lhe outro 

significado. Segundo Chierchia (2003): 

 

De um lado, há o significado que uma expressão tem devido ao 
sistema do qual faz parte; de outro, há o significado que o falante de 
fato lhe atribui. (Chierchia, 2003:243) 

 

 Se pensarmos em língua estrangeira, ao nos comunicarmos por meio 

dela, é desejável que saibamos a qual comunidade nos dirigimos, ou seja, com 

quem iremos falar, como falar. É preciso que tenhamos o mínimo 

conhecimento sobre aquela cultura e as regras que a regem. Dessa forma, 

diminuem-se a possibilidade de equívocos e estranhamentos.  

  

Para podermos assertar algo, é preciso que os participantes do ato 
linguístico compartilhem um sistema de conhecimentos. Para 
falarmos uns com os outros, é preciso saber que língua usar, 
determinar quem está falando, saber alguma coisa sobre o ambiente 
em que o ato linguístico acontece. (Chierchia, 2003:235) 
 

 

 Muitos problemas comunicativos podem ser evitados se conhecermos, 

reconhecermos e soubermos nos relacionar com ambiente em que o ato 

linguístico se dará. Em contrapartida, quando não compartilhamos tais 

conhecimentos e transferimos para a língua estrangeira as estruturas que 

empregamos em língua materna, podemos incorrer em erros comunicativos 

devido ao desconhecimento da linguagem adequada. 

 

 Nem sempre conhecer as regras gramaticais e o léxico  garantem o 

domínio da linguagem.  Larsen (2003) afirma que a linguagem se divide em 

três dimensões – forma – uso – significado. Essas três dimensões estão inter-
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relacionadas:  Uma  mudança na forma, implica numa mudança no uso e no 

significado (Larsen, 2003:44). 

 

 Dessa forma é impossível, segundo a autora (ops. cit.) separar forma, 

uso e significado, mas é possível direcionar a atenção do aluno a uma dessas 

dimensões. O papel do professor é importante nesse processo: é de importante 

responsabilidade dos professores saber selecionar o que vai apresentar aos 

estudantes, pois é impossível apresentar tudo. (Larsen,2003:45) 

 

 Ainda, segundo a autora, o professor não deve ensinar tudo, mas deve 

saber tudo para poder ensinar. O que inclui também a gramática e o léxico que, 

de certa forma, podem limitar aquilo a que uma expressão pode se referir, 

porém sem fixar essa referência possível de maneira unívoca. (Chierchia, 

2003:285) 

 

Entre o Português e o Espanhol, conforme apresentado anteriormente, 

são muitas as semelhanças. No caso do verbo no modo imperativo, 

gramaticalmente a formação para o imperativo negativo e afirmativo são 

praticamente iguais, constituindo apenas uma exceção para as segundas 

pessoas do plural13 cuja particularidade para o imperativo afirmativo não ocorre 

em Espanhol. As demais formas são similares, somente havendo formas 

próprias para o imperativo afirmativo para as segundas pessoas, sendo que as 

demais são supridas pelo presente do subjuntivo. O mesmo ocorre com o 

imperativo negativo que é composto pelo presente do subjuntivo em ambas as 

línguas. E, como vimos, ao contrário do que se supõe, inclusive em Espanhol, 

o imperativo propriamente dito exige situações adequadas para acontecer. 

 

 Considerando que tanto na gramática normativa, quanto na descritiva, 

observamos grande proximidade entre a constituição e uso do verbo no modo 

imperativo em Português e em Espanhol, será que o estranhamento causado 

                                                
13 Português = conjuga-se o verbo no presente do indicativo e retira-se a desinência “s” 
(cantais  = cantai). 
Espanhol = conjuga-se o verbo no presente do indicativo e substituem-se as desinências “i” e 
“s” pela “d”  (cantáis  = cantad). 
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no uso do modo imperativo em Espanhol, está somente no fato de o falante de 

PB estar pouco habituado a usar as diversas formas do  imperativo em 

Português? A razão pela qual esse mesmo falante, ao optar por substituições 

para suavizar o mandato ao usar o imperativo em língua estrangeira, teria 

relação apenas com seu uso em Português? Não haveria também relação com 

a dificuldade ou falta de informação sobre prosódia da língua estrangeira, em 

nosso caso, Espanhol? Segundo Matte Bon (2005:93),  la entonación también 

contribuye a atenuar la orden dada con el imperativo. O mesmo ocorre com o 

Português, conforme dito anteriormente, os enunciados imperativos, mesmo 

que atenuados, podem soar rudes  ou insolentes dependendo da entoação. 

(Cunha & Cintra, 2001: 482). 

 

Essas questões nos remetem a outras duas: a) Qual seria a entoação do 

imperativo? b) Existiria uma entoação imperativa em Português e outra em 

Espanhol? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 35 

CAPÍTULO 2 

 

OS PADRÕES ENTOACIONAIS E A MODALIDADE IMPERATIVA  

 

2.1 – A entoação 
 
 
2.1.1 – Conceito de entoação  
 

 

Sob o ponto de visto fonético, a entoação é um elemento da prosódia, 

cujos correlatos físicos são a frequência fundamental (f0), a duração e a 

intensidade. A frequência fundamental  é o correlato acústico mais relevante 

para a determinação do padrão entoacional de um enunciado e é medida em 

Hertz (Hz). Cantero (1991)  define a entoação como sendo as variações da 

frequência – de f0 – ao longo da cadeia da fala.   A f0 corresponde, em nível 

fisiológico, ao número de vezes por segundo em que as pregas vocais 

completam um ciclo de vibração, e, em nível auditivo ao pitch que é a sensação 

auditiva de grave ou agudo.  

 

Segundo GILI  & GAYA, (2007:539) entoação é: Sensación perceptiva 

que produce, fundamentalmente, las variaciones de tono a lo largo de un 

enunciado, e também a define como variaciones en la frecuencia  fundamental. 

A entoação é, ao mesmo tempo, uma característica universal e específica de 

cada língua.  

 

De maneira similar, Hirst (1998) afirma que a entoação é universal 

porque toda língua possui entoação e também por representar 

comportamentos similares em diversas línguas. Geralmente, um tom 

descendente implica em uma afirmação, enquanto o tom ascendente implica 

numa interrogação, inconclusão ou petição.  Nesse sentido, a entoação tem 

caráter universal. Apesar das características universais, há também 

características específicas de cada língua, das modalizações e estilo de cada 

falante.  
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Valissière (1995) também aponta características entoacionais à 

linguagem: a elevação de f0 nas primeiras sílabas da sentença, a repetição de 

padrões melódicos (ascendente ou descendente) durante a sentença, a 

tendência do valor máximo de f0 estar na primeira palavra da sentença e o 

aumento da duração da última sílaba do grupo prosódico. 

 

A entoação também revela características específicas das línguas, como 

foi descrito por Bolinger (1991). Os padrões entoacionais não são 

necessariamente iguais aos de outra língua, nem produzem o mesmo efeito, 

uma vez que a manifestação de uma curva ascendente ou descendente 

obedece a critérios que variam segundo a língua.  

 
Apesar de comum, entre as línguas, essas mesmas características, de 

certo modo, também são responsáveis por variações específicas em cada 

língua, uma vez que a manifestação ascendente ou descendente pode  veicular 

sentidos diversos em relação à inclinação do contorno entoacional. 

 

Fónagy (1993) ressalta que é sobretudo o ângulo da subida nos 

contornos ascendentes , e não a faixa de extensão que distingue modalidades, 

tais como a  exclamação assertiva da questão total. 

 

Sobre a entoação de modalidades, Morais (1986) inclui a ordem e a 

asserção nos contornos melódicos descendentes  e a pergunta e o pedido 

nos contornos melódicos ascendentes.  
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2.1.2 – Funções da entoação 
 

 

A entoação nos permite, do ponto de vista funcional, distinguir diversos 

enunciados como afirmação, pergunta, exclamação ou ordem. Do ponto de 

vista sociolinguístico, informa-nos quanto ao sexo, à idade e ânimo dos 

participantes do discurso,  proporciona-nos dados relativos ao grupo a que 

pertencem: procedência geográfica, grupo social, nível cultural, etc. Para Quilis 

(1981), a entoação é um dos mais importantes veículos da expressão afetiva 

do discurso, sozinha ou combinada com outros elementos, como o tempo, a 

pronúncia etc. Quilis  acrescenta à sua definição , a função linguística  e 

expressiva da entoação: 

 

La entonación [...] es el vehículo lingüístico ideal para transmitir 
informaciones (si es pregunta o afirmación, si es de Chile o de 
España, si está enfadado o contento, pertenece a un estrato social o 
a otro...).  La entonación es la función lingüísticamente significativa, 
socialmente representativa e individualmente expresiva de la 
frecuencia fundamental en el nivel de la oración. (Quilis,1981:455) 

 
 
 

A entoação expressiva estaria sobreposta à entoação comunicativa 

básica, ou seja, o significado gramatical. Vários mecanismos são utilizados 

para marcar expressividade, como o desvio do padrão melódico, o registro, o 

contorno da frequência fundamental, da intensidade e da duração. Por 

exemplo, um registro alto pode evocar alegria, enquanto um registro baixo 

pode indicar tristeza, a duração indicar ênfases.  

 

 Para Quilis (1999), a entoação tem função linguísticamente significativa, 

socialmente representativa e individualmente expressiva da frequência 

fundamental no nível da oração e um dos recursos comunicativos elementares 

da língua.  

 

Ao estabelecer esse conceito, Qulis delimita também as diferentes 

funções que realiza a entoação na língua, considerando entre elas uma função 

distintiva, uma demarcativa e uma expressiva com variantes múltiplas. Em seu 

livro intitulado Tratado de Fonologia y Fonética Españolas (1993), compara a 
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entoação do castelhano com outras variantes do Espanhol no continente 

americano, a partir da análise de configurações e dos níveis das unidades. 

 

Alguns anos antes, Quilis (1981) publica um artigo intitulado “La 

Entonacíon de Gran Canária en el marco de la entonación española”. Nesse 

artigo, o autor estabelece os três níveis em que a entoação pode atuar. São 

eles:  

a) o nível linguístico, no qual a entoação desempenha as funções distintiva, 

integradora e delimitadora; 

b) o nível sociolinguístico, no qual a entoação comunica duas informações: 

uma relacionada com as características pessoais, como idade, sexo, e outra 

que comunica a origem geográfica, o meio social e o nível cultural ao que 

pertence o indivíduo; 

c) o nível expressivo, que é analisado pela importância que tem a entoação 

para comunicar as mais diversas expressões afetivas. 

 

 Em relação a esses níveis e às funções que cada um desempenha, 

Quilis (1993) declara que, no nível da língua, a função distintiva é a mais 

importante que pode desempenhar a entoação, pois se realiza ao se opor um 

enunciado declarativo a um interrogativo. Essa função reside nos movimentos 

ascendentes e descendentes da frequência fundamental ao final de um 

enunciado. Nesse trabalho, examina-se o comportamento melódico do dialeto 

Espanhol falado em Gran Canaria, principalmente em Las Palmas e o compara 

com o mexicano, o porto-riquenho e o madrileno que, anteriormente, já haviam 

sido estudados pelo autor. Além da frequência fundamental, também foram 

considerados os parâmetros de intensidade e duração. Como resultado, 

obteve-se apenas no caso do enunciado declarativo com sentido completo, 

aumento na duração da última vogal tônica e no caso da expressividade em 

enunciados como “Y esa es la poesia de la gente joven”, destaca além da 

elevação da frequência fundamental, uma diminuição da intensidade. 

 

A essas funções acrescentam-se os níveis tonais sugeridos por  Quilis 

(1993). O autor assinala três níveis tonais para o Espanhol: médio, baixo e alto; 

duas junturas terminais seguidas de pausa ou não, a que se realiza por meio 
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de um fundamental descendente e a que se realiza por meio de um 

fundamental ascendente, destaca também dois acentos: um forte - que se 

marca e outro fraco que não se assinala. O autor mescla o critério de análise 

de configurações da linguística europeia14 e o critério de análise de níveis da 

linguística norte-americana15. 

  

Navarro Tomás (1974) acrescenta que a entoação, que tem 

componentes ideológico, emocional e idiomático, pode não afetar a significação 

particular de uma palavra, mas o sentido da frase. Como aponta Navarro 

Tomás (1974), a entoação pode modificar consideravelmente o valor funcional 

de uma mesma frase em função do contraste entre tom e intensidade que o 

falante lhe imprime. Assim, o enunciado: Ven a casa, de acordo com a 

entoação com que for emitido, pode significar uma ordem urgente ou um 

amável convite.  O contexto, também, exercerá importante papel, em todas as 

situações, mas a importância da entoação atribuída pelo falante é inegável. 

 
Una misma frase, como por ejemplo, Duerme tranquilo, puede tener 
un valor afirmativo, interrogativo o exclamativo, según la entonación 
con que se pronuncie. Dentro de cada uno de estos casos dicha 
frase, precisando aún más su significación, expresará un 
determinado matiz emocional o mental- temor, alegría, súplica, 
ansiedad, duda, desdén, etc.-, según las circunstancias particulares 
que caractericen su forma melódica. (Tomás Navarro,1974:209)   

 

Sosa (1999) cita as três premissas básicas de O´Connor y Arnold (1973) 

para a descrição do sistema entoacional comum às línguas: a entoação é 

significativa, entoação é sistemática, entoação é característica. Couper- Kuhlen 

(1986) aponta que existem seis funções entoacionais: informacional, 

gramatical,  ilocutória, atitudinal, textual / discursiva e indexical. 

 

Os trabalhos sobre expressividade demonstram que, mudando-se a 

entoação de determinada frase, geralmente o significado se altera, muitas 

                                                
14 A análise por configurações inaugurou a tradição britânica na análise fonética, seu objetivo 
era de fornecer modelos de entoação do Inglês para contribuir no ensino de sua pronúncia. 
Esse modelo sustenta que a unidade de entoação é o contorno ou configuração da curva 
melódica, que possui uma função semântica específica e conta, pelo menos, com dois 
elementos ou pares: a cabeça e o núcleo.   
15 Segundo o modelo de análise por níveis, dentro de uma unidade entoativa pode-se distinguir 
unidades menores, como os contornos entoativos que constituem morfemas, por sua vez 
integrados por uma série se fonemas tonais: os níveis tonais, as junturas e o acento.   
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vezes em termos de expressão de atitude ou emoção do falante. Essa citação 

vai ao encontro do que disse Sosa (2000) ao afirmar que a entoação é 

significativa: 

 La misma oración puede ser dicha con tono afirmativo, dubitativo, o 
como pregunta, entre otras posibilidades, lo cual permite clasificar a 
las oraciones en tipos o modos. Es frecuente sin embargo que el 
mismo tipo de “melodía” (el correlato acústico de la entonación) 
tenga distintos significados o implicaciones distintas de acuerdo con 
el tipo de oración, su longitud, y la amplitud del movimiento tonal. 
(Sosa,2000:29) 

 

Listerri (2005) afirma que a entoação tem função gramatical distintiva e 

assinala a modalidade oracional que pode ser enunciativa Maria vive en 

Málaga; interrogativa ¿Maria vive en Málaga? e exclamativa ¡Maria vive en 

Málaga!.   O autor também assinala a função pragmática da entoação ao 

afirmar que ela agrega informação nova ao discurso. Segundo ele, a entoação 

se relaciona  com os marcadores discursivos, assinalando ter diferentes 

valores pragmáticos.  Llisterri (2005) afirma, ainda, que a entoação também 

pode ser utilizada como marca de cortesia. 

  

Fónagy (1993:36), da mesma maneira, afirma que a entoação tem 

funções: interrogativa , declarativa e implicativa; e que em muitas línguas a 

entoação basta para transformar uma asserção em interrogação.  

 

 

2.1.3 - Entoação: Atitudes e emoções  /  Função atitudinal da entoação 

 

No presente trabalho, optamos pela definição de  Fónagy (1993) sobre 

atitudes e emoções na fala. O autor define “atitude” como um comportamento e 

“emoção” como descarga espontânea de uma tensão psíquica. Assim a atitude 

é controlada, consciente, enquanto a emoção não é controlada pelo falante, 

como se observa em:  

  

(...) Atitude designava originariamente uma posição do corpo; 
depois, por extensão, uma posição moral, uma maneira determinada 
de se comportar em diferentes situações. A estrutura semântica da 
palavra (tal como ela se reflete nos dicionários monolíngues 
franceses, ingleses ou alemães) guarda ainda a lembrança dessa 
evolução. Poder-se-ia portanto, sem violentar o sentido corrente do 
termo, utilizar a palavra atitude para designar um comportamento 
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determinado, consciente, controlado, tendo um componente moral, 
intelectual, opondo-a às emoções, enquanto descargas 
espontâneas de uma tensão psíquica. Dever-se-ia considerar então 
a cólera, a alegria, a tristeza, a angústia como emoções, por outro 
lado, a ironia, a circunspeção, a reprovação, a justificação, seriam 
atitudes.  Fónagy (1993:27) 

  

 

Fónagy (1993) afirma que  as modalidades16 se constituem a partir das 

atitudes, pois compreendem as atitudes fundamentais com relação ao objetivo 

da comunicação, seja a narração de um fato, uma hipótese, um desejo, ordem 

ou pergunta, bem como um estímulo que provoca emoções fortes. Essas 

atitudes são marcadas nas línguas  por meio de morfemas determinados, pela 

ordem das palavras ou por formas de entoações constantes, determinadas de 

maneira nítida (Fónagy,1993:27) 

 

Outros autores, como Barry (1981) e Couper-Kuhlen (1986), concordam 

que a entoação, dentre outras coisas,  tem o papel de marcar a atitude do 

falante e classificam como uma das funções da entoação a função atitudinal 

que evidencia a atitude ou emoção do falante.  

 

Couper-Kuhlen (1986) diferencia em seu trabalho os conceitos de 

emoção e atitude. De acordo com a autora, a emoção seria espontânea, 

portanto universal e as atitudes monitoradas pelo falante, por esse motivo, as 

atitudes seriam relacionadas a cada língua, por isso dependeriam do campo 

linguístico do falante.   

 

Em estudo recentemente publicado, Fónagy e Bérard (2008) fazem uma 

divisão dessa função em duas, a função da emoção e a função das atitudes.  

 

 

 

 

 

                                                
16 O termo “modalidades” refere-se à classificação de frases declarativas, exclamativas e 
interrogativas (questões parciais iniciadas por pronome interrogativo e questões totais sem o 
pronome interrogativo).  
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2.1.3.1 – Os padrões emotivos e atitudinais  

 

 Grande parte dos trabalhos dedicados ao estudo dos efeitos de padrões 

emotivos no sinal acústico baseia-se nas asserções, com exceção a Uldall 

(1973) que observou como dez pares de atitudes afetam os contornos 

entoacionais da asserção, e das questões total e parcial, bem como da ordem 

no Inglês. 

 

 Por meio de síntese de fala, a autora modificou o contorno entoacional 

de quatro frases diferentes, sendo que, cada uma delas, correspondia a uma 

modalidade frasal. A autora (ops. cit.) gerou dezesseis contornos entoacionais 

diferentes para cada frase, dessa forma, obteve em uma mesma frase, 

diferentes curvas, sintetizadas, de f0. Esse experimento contou com doze 

sujeitos / juízes que tiveram que decidir se as referidas frases modificadas 

(estímulos) eram mais ou menos: bored x interested (entediado ou 

interessado);  polite x rude (polido ou rude);  agreeable x disagreeable 

(agradável ou desagradável); timid x confident (inseguro ou confiante; sincere x 

insincere (sincero ou insincero); tense x relaxed) (tenso ou relaxado); 

disapproving x approving (não aprobativo ou aprobativo); emphatic x 

unemphatic (enfático ou não enfático); impatient x patient (impaciente ou 

paciente); deferential x arrogant (respeitoso ou arrogante). 

 

 Os resultados desse experimento demonstraram, segundo a autora, que 

houve diferenças quanto ao significados produzidos pelas alterações feitas nas 

frases originais, dentro das quatro modalidades frasais. Acrescenta, ainda, que 

as asserções foram consideradas agradáveis em contornos que terminam em 

queda ou subida melódica, enquanto que perguntas e ordens só foram assim 

consideradas, quando terminam em contorno melódico ascendente 

(Uldall,1973:33). 

 

 Outros trabalhos que estudaram a expressão das emoções na fala são 

as pesquisas de Bezooyen (1984), Paescke (2003)  e os artigos de Scherer 

(1984) e Ladd (1985).  
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 Bezooyen (1984) afirma que as emoções correspondem ao modo como 

as coisas são ditas opondo-as àquilo que é dito. Em seu experimento, a partir 

de um corpus controlado,  observa os seguintes padrões no Holandês: 

aversão, surpresa, vergonha, interesse, alegria, medo, contentamento, tristeza 

e raiva.   Utilizando os seguintes elementos como parâmetros, que, segundo 

ele, são relevantes para a distinção das emoções,: nível melódico, extensão 

vocal, intensidade global e duração total do enunciado. 

 

Segundo observa Bezooyen (1984), trabalhos anteriores ao seu 

apontavam que a tristeza era geralmente caracterizada por uma f0 menor, voz 

mais baixa e velocidade mais lenta, enquanto que a raiva e a alegria 

apresentam uma f0 maior, voz mais alta e velocidade mais rápida.  

 

 Em seu trabalho, confirmaram-se tais afirmações, porém a tristeza 

apresentou média alta em seu nível melódico.  Assim, conforme  Bezooyen, os 

quatro parâmetros não foram suficientes para diferenciar alegria e raiva, 

considera ainda que o conteúdo verbal dos enunciados e as características 

extralinguísticas desempenham importante papel nessa distinção.  

   

Outro estudo sobre as emoções, sob o ponto de vista acústico, é o de  

Paescke (2003) que observa as emoções como raiva, alegria, tristeza, medo, 

tédio e desgosto na língua Alemã. A autora  afirma que as emoções fazem 

parte de um fenômeno complexo e variável, por isso não pode ser descrito de 

maneira definitiva. Afirma, ainda, que o reconhecimento dos padrões emotivos 

não é simples e que depende também da emoção do ouvinte. Assim, alegria e 

raiva, por terem realizações acústicas próximas, seriam mais difíceis de serem 

reconhecidas do que tristeza e medo.  

 

 Dentre os parâmetros acústicos utilizados nesse estudo,  Paescke 

(2003) destaca os mesmos parâmetros que Bezooyen (1984) nível melódico, 

extensão vocal, intensidade global e duração total dos enunciados. Os 

resultados mostram que os enunciados neutros e tristes apresentaram os 

valores menores para nível melódico, extensão vocal e intensidade média 

global e maior valor na duração total. 
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 Scherer (1984) e Ladd (1985) desenvolveram um trabalho experimental 

com o objetivo de observar entre a qualidade vocal e a entoação, quais delas 

expressa mais eficazmente as informações afetivas do falante (polidez, 

impaciência, insegurança e agressividade),  para isso utilizaram gravações de 

entrevistas feitas por um funcionário de uma agência de emprego alemã, 

observando as questões totais e parciais nessas entrevistas.  

 

Foram feitas modificações nos enunciados originais, tais como filtragem, 

eliminação de informações referentes à qualidade vocal, segmentação dos 

enunciados em partes pequenas para descaracterizar o contorno melódico,  

inversão da ordem dos segmentos trás para frente, alterações na sua 

configuração entoacional. Esses estímulos foram submetidos a testes de 

percepção,  de onde se concluiu que as informações afetivas são transmitidas 

na fala, principalmente pela qualidade vocal.  

 

Segundo Scherer (1984), os autores acreditam que a f0 não contribuiu 

para a identificação de informações afetivas, mas que as pistas entoacionais 

sinalizam sentimentos apenas combinados ao texto.  
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2.2 – A entoação em enunciados com verbos no imperativo no Português 

e no Espanhol  

  

 Ao falarmos em padrões entoacionais no Português, devemos atentar ao 

fato de existirem o Português Europeu (PE) e o Português do Brasil (PB). São 

poucos os estudos sobre a entoação do PB, e escassos os trabalhos  

comparativos entre a entoação imperativa do PE e do PB.  

 

 Existem alguns estudos sobre o PB e neles17  percebemos a 

predominância da abordagem inglesa, sendo a entoação modal centrada sobre 

o elemento tônico nuclear. Para a frase declarativa neutra, são descritos como 

ocorrendo na última sílaba acentuada do grupo tonal e apresentando 

configuração descendente.  

 

 Sobre o PE, o estudo de Viana (1987) enquadra-se na Teoria auto 

segmental e Métrica da entoação, baseada nos trabalhos de Pierrehumbert e 

seus sucessores18. Tais estudos abordam as características globais do 

contorno declarativo neutro, esse contorno se constitui por uma subida inicial, 

seguido de um plano intermediário e uma descida final. 

 

 Comparando as descrições de tais contornos declarativos em PE e PB, 

observamos que existe uma semelhança que parece ser o contorno 

descendente e uma diferença entre o contorno intermediário entre a subida 

inicial e a descida final.  

 

Vaz da Silva, Moutinho, Teixeira apresentam um estudo19 -  sobre 

modelo prosódico do Português que analisou os seguintes parâmetros: 

frequência fundamental, duração, intensidade, pausa. 

 

Foram analisados os padrões de frases: declarativa simples e 

declarativa negativa, interrogativas globais (afirmativa) e interrogativas com 

                                                
17
 Ver: Scarpa, 1976, Caligari 1981, Morais 1993, 1997  

18
 Frota (1993, 1998), Fale (1995) e Vigário (1998) 

19
 Contributos para um modelo prosódico do Português. Projeto AMPER (2005).  



 46 

pronomes, e de frases imperativas. Em termos globais, o estudo apresenta as 

seguintes conclusões: 

a) a frase declarativa apresentou o “esperado movimento descendente de f0”;  

b) a declarativa afirmativa e a declarativa negativa apenas se distinguem pelo 

advérbio de negação; 

c) a interrogativa global distingue-se pelo movimento final de f0 ascendente; 

d) a interrogativa com pronome “que” é distinguida pelo movimento de f0. 

 

 Sobre o padrão entoacional do Espanhol, citamos como referência o 

modelo de Navarro Tomás (1953:27): 

 
(Y) toda oración comienza con un tono grave, más bajo que el 
normal, asciende hasta la primera sílaba acentuada donde adquiere 
un tono medio ( a menos que la primera silaba sea acentuada, en 
cuyo caso la entonación empieza con un tono medio), después de la 
cual el tono mantiene aproximadamente uniformemente medio hasta 
llegar a la sílaba con el acento principal, es decir; la sílaba con mayor 
intensidad y frecuencia de la oración, generalmente la última 
acentuada, después de la cual el tono asciende , desciende  o se 
mantiene medio, a menudo con un breve ascenso final.(Navarro 
Thomás,1956:27). 

 

 
 Grosso modo, podemos dizer que os dois idiomas possuem as mesmas 

características entoacionais. Ou seja, aparentemente, uma subida inicial, 

seguida de um plano intermediário (que se mantém média) e uma descida final.  

 

 

 
2.2.1 - Entoação imperativa 
 
  

Encontramos poucos estudos sobre a entoação imperativa. Fónagy 

(1993) afirma que há um número considerável de publicações sobre a 

entoação de frases interrogativas, comparadas à escassez de trabalhos 

dedicados à entoação de frases imperativas. 

  

O autor questiona se realmente existe uma entoação imperativa. 

Apresenta os resultados de um teste de identificação feito sobre enunciados 

declarativos, exclamativos e imperativos no  idioma Húngaro. O teste trazia, 
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dentre outras, uma frase que tanto poderia significar “Traga o livro”, quanto “Ele 

traz o livro”: 

 

Os testes de identificação indicam que o enunciado categórico 
confunde-se com o imperativo neutro ou categórico e o imperativo 
polido confunde-se com o enunciado neutro. O enunciado surpreso 
(justificativo) foi interpretado na metade dos casos como imperativo 
aplicativo “Traga o livro, droga!” . Ou seja, a entoação, ou antes a 
prosódia dessas frases, reflete diferentes atitudes ou emoções e não 
participa senão indiretamente da distinção de modalidades. Fónagy 
(1993:54). 

 

 
  Apesar desse resultado, o autor (ops. cit.) aponta que Belkina (1965) 

constatara que há contrastes melódicos e de intensidade mais marcados nas 

frases imperativas indonésias que nas frases declarativas ou interrogativas, 

porém não há testes de identificação para comprovar os resultados.  

 
 
 
2.2.2 - Entoação imperativa em Português 
 
 

No estudo de Vaz da Silva, Moutinho, Teixeira (2005), citado 

anteriormente, foram analisados alguns padrões entoacionais, dentre eles o 

imperativo, no qual foi feita uma comparação de duas frases imperativas, a 

primeira classificada como ordem e  a segunda como impaciência, verificou-se 

que as frases eram semelhantes até o sintagma verbal, onde acontece o pico 

de f0, a partir desse ponto as frases apresentam comportamentos diferentes: a 

imperativa-ordem desce a partir do pico de f0, enquanto a imperativa-

impaciência apresenta uma ligeira subida de frequência no início da última 

palavra da frase, baixa em seguida, antes de atingir o fim, tendo uma subida de 

f0 acentuada. 

 

Sobre as frases imperativas, obtiveram-se os seguintes resultados:  

a) As vogais tônicas apresentam maior duração e foram detectadas nas 

palavras que correspondem ao sujeito ou ao vocativo, no caso das imperativas;  

b) Todas as frases apresentaram silêncio, sendo que a imperativa – ordem 

possui maior duração de silêncio, que a atribui à demarcação do vocativo a 

esse silêncio; 
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 c) A imperativa – impaciência apresenta em seu final,  uma sílaba semelhante  

a interrogativa global;  

d) A imperativa – ordem se distingue da declarativa pela existência de uma 

pausa no final do primeiro grupo entoacional, apresentou um movimento final 

semelhante ao da declarativa.  

 

 
2.2.4 - Entoação imperativa em Espanhol 
 

Devido à escassez de trabalhos destinados ao estudo da entoação 

imperativa, optamos pelo conceito apresentado por Navarro Tomás (1953) para 

explicar, teoricamente, a entoação em Espanhol. Segundo o autor, uma 

expressão imperativa em função de mandato ou de uma suplica depende, em 

grande parte, da entoação utilizada pelo falante. 

  

 As diversas curvas melódicas que mais se destacam no imperativo 

Espanhol são as correspondentes ao mando e à súplica.  Sendo que, 

dependendo da intenção do falante, pode gerar outras expressões, como o 

desejo, o conselho, o pedido, ou ainda, a instrução. As inflexões iniciais e 

finais, ascendente ou descendente. A combinação de tons, a tensão muscular, 

a intensidade e duração podem indicar cada uma dessas expressões. O autor 

afirma que a forma imperativa coincide, em linhas gerais, com a forma 

exclamativa, assim como a exclamativa a entoação imperativa começa num 

tom relativamente grave, se a primeira sílaba da frase não for acentuada, se 

eleva um modo considerável sobre a sílaba forte da palavra determinada e 

acaba com um grande descenso na voz.   

 

 Para Navarro Tomás (1956), a entoação imperativa tem a  característica 

de geralmente alcançar uma altura ordinariamente superior à empregada nos 

demais casos, apresentando dentro do grupo fônico, entre as sílabas fortes e 

débeis, uma ondulação muito marcada e movida sobre as sílabas acentuadas,  

e, em particular, sobre a daquela palavra em que mais se apoia o mandato.  
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 Ainda segundo Navarro Tomás, entre os elementos que colaboram com 

o tom para distinguir o imperativo e o afirmativo, não é precisamente o tom, 

mas o acento de intensidade, este desempenha o papel principal. Exemplos: 

Escucha. Obedece. Levántate temprano. Repite esas palabras. Habla 

despacio, No olvides mi encargo. Escribid pronto. Enviemos noticias de su 

hermana. Aprended a vivir. Tened paciencia. (Navarro Tomás,1956:234). 

  

 O pedido ou a súplica também apresentam as características gerais  

semelhantes da exclamativa. Ao chegar à silaba acentuada daquela palavra 

em que mais se concentra o interesse da expressão, o tom se eleva quase 

tanto quanto na entoação imperativa - apesar da semelhança do tom, o acento  

de intensidade da sílaba que corresponde ao pedido, é menor que na forma 

imperativa – depois, dentro da mesma sílaba, cuja duração é maior, em vez da 

voz se manter a uma mesma altura, se realiza clara e gradualmente um 

declínio, que segue de uma segunda a uma terceira, sendo esse, na realidade, 

o mais característico desta forma de entoação. Se a primeira sílaba da frase 

não é acentuada, o tom em que esta sílaba se pronuncia é aqui algo mais alto 

que as formas imperativa e afirmativa, o declínio da voz ao final da frase é 

semelhante ao da forma afirmativa. (Navarro  Tomás,1956:235)   

 

 Dessa forma, o mando será reforçado a partir da elevação do tom e da 

intensidade do acento tônico, associados à redução da duração silábica. A 

súplica, por sua vez, caracteriza-se por uma moderação intensidade do acento 

tônico, pelo alongamento de sílabas e vogal, além da inflexão descendente 

final. Os outros enunciados referidos (exortação, convite, recomendação, etc.), 

valer-se-ão de modulações de voz que se situam entre os dois casos acima. 

Navarro Tomás  (1956:131). 

  

Não encontramos trabalhos relacionados à comparação entre os 

padrões entoacionais do modo imperativo entre o Espanhol e o Português.  

Entre os trabalhos relativos à entoação do Espanhol,  além do trabalho supra 

citado, destacamos a tese de Sosa (1999),  no entanto, nela não temos 

referências quanto ao estudo dos imperativos. Por esse motivo, por hora, 
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manteremos a posição adotada por Navarro Thomás, apesar do autor não ter 

investigado  acusticamente esses enunciados.  

 
 

 

2.3 – Estudos sobre entoação e sua relevância no ensino de língua  
 

 

Inicialmente,  a entoação não foi o aspecto mais investigado no campo 

da Linguística. A partir da segunda metade do século XX, o estudo da entoação 

se ampliou e tomou novas direções, tendo como ponto de partida as 

considerações feitas por Navarro Tomás (1956).   Manual de Entonación 

Española com a intenção de apresentar de forma organizada e metódica uma 

série de questões que promovessem o interesse a um campo de estudo tão 

importante e pouco estudado.  

 

Dentre os objetivos do referido material, está a preocupação com o 

ensino da língua espanhola. Essa preocupação se baseia na importância da 

entoação para o ensino prático da língua: 

 

Tanto para el que estudia un idioma  con la aspiración de hablarlo 
con propiedad y corrección como para el que se interesa por el 
análisis de su carácter  y estructura desde el punto de vista 
lingüístico, el conocimiento de la entonación representa un valioso y 
decisivo progreso en la difícil conquista e interpretación del modo de 
ser que el acento de ese idioma representa. No se penetra 
enteramente en el dominio de una lengua mientras no se conoce la 
intimidad de la entonación. (Navarro Tomás, 1956:7). 

 

O autor define primeiro a entoação lógica quando  a frase não oferece 

sentido concreto e ao mesmo tempo não recebe uma forma tônica  

determinada, qualquer frase, por mais simples que seja, encerra um fecundo 

conteúdo ideológico capaz de múltiplos efeitos. A entoação lógica indica a 

parte ou porção desse conteúdo, realizada ou atualizada em cada passo pela 

intenção da pessoa que fala. As formas são a enunciação e a interrogação. 

Acrescentando a essas,  outras duas formas: a entoação emocional - para 

expressar desejos ou estados de ânimo e a entoação idiomática – que permite 
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descrever e distinguir a fala específica de um país, um dialeto, um grupo dentro 

da sociedade, ou de um indivíduo particular. 

  

 Posteriormente, Emilio Alarcos Llorac publica o livro Fonologia Española 

(1975),  sem muito se aprofundar, define a entoação através da comparação de 

duas frases: ”Ya há llegado el tren.” e “¿Ya ha llegado el tren?”. Afirma, assim, 

que  a curva melódica de cada uma das frases acrescenta à significação 

dessas um elemento a mais que vai além do significado modal da frase.  Deste 

modo, dá-se à entoação um valor fonológico. 

 

 Atualmente, um dos projetos mais abrangentes no âmbito da entoação  

hispânica ou lusófona é o  Atlas Multimídia da Prosódia do Espaço Românico 

(AMPER) que abarca todas as variedades da língua românica e tem, como 

finalidade, estudar a prosódia, ou seja, os aspectos temporais, de intensidade e 

melódicos das distintas variantes diatópicas das línguas românica em frases 

enunciativas e interrogativas.  Um projeto internacional para todas as 

variedades da língua românica, foi apresentado por Michel Contini em 1991.  

 

 Esse projeto tem como finalidade estudar as características prosódicas 

como a análise de estruturas entoativas e os parâmetros temporais e de 

intensidade das distintas variedades linguísticas em frases enunciativas e 

interrogativas de todas as línguas românicas. Ainda que inicialmente o projeto 

se circunscreveu na Europa, hoje a ele se somam os grupos: do Chile20 e de 

Cuba21 que iniciam o estudo da prosódia do Espanhol no território americano e 

o  grupo do Brasil, coordenado pela professora Sandra Madureira (LIAAC-

PUCSP) para a análise das variedades americanas do Português.  

 

 

 

 

                                                
20 Grupo do Chile (Laboratório de Fonética - Universidad de Concepción) 
21 Grupo de Cuba:Universidad de Oriente, Santiago; Instituto de Literatura y Lingüística da 
Academia de Ciências de Cuba;  Instituto de Literatura y Lingüística da Academia de Ciencias, 
La Habana;   
21 Tradução nossa. 
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2.3.1 A importância da entoação no ensino de língua estrangeira 

 

 
Falar, acima de tudo, é comunicar-se, dialogar, expressar o que se 
pensa, seus sentimentos ou dúvidas, é servir-se dos sons, das 
palavras e das melodias próprias da língua. (Font 
Rotchés,2007:11)22 

 

Segundo Font Rotchés (opus. cit.), a melodia ou música da língua é 

mais que uma sucessão de tons, conhecê-las e ter um bom domínio é 

indispensável para expressar-nos de forma que qualquer pessoa entenda o 

que se quer dizer, de forma que qualquer falante tenha capacidade não 

somente de produzir, mas também de interpretar uma pergunta, uma resposta, 

uma afirmação, um tom de intervenção que acaba, um que fica em suspense, 

como também os infinitos significados expressivos (alegria, tristeza, ironia, 

sarcasmo, ódio, ira etc).   

 

Considerando a entoação como a melodia da fala, julgamos de extrema 

importância saber “cantar” a língua na qual pretendemos nos comunicar. Seja 

na língua materna, num país continente como o Brasil, possuidor das mais 

variadas melodias, ou no aprendizado de outra língua como, por exemplo, a 

espanhola, foco de nosso estudo. É fundamental ao aprendiz conhecer suas 

variações e significados, assim como reconhecer a diferença entre uma 

pergunta e uma declaração, entre um pedido e uma ordem, ou ainda entre uma 

atitude grosseira ou cortês.      

 

No aprendizado de língua estrangeira, é desejável que o aprendiz saiba 

mais do que somente conhecer os aspectos da língua oral, falar bem, com 

fluência de forma inteligível, mas também compreender a mensagem linguística 

com toda a sua complexidade. Tradicionalmente o processo de aprendizagem 

de língua estrangeira é embasado na prática da pronúncia correta de sons 

isolados e sua integração na fala no domínio do léxico, bem como das 

estruturas sintáticas que nem sempre ocorrem na prática da prosódia 

(entoação, ritmo e acento). Existe também a necessidade de possuir os 

conhecimentos básicos do funcionamento e das características daqueles 
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fenômenos para comunicar-se fluentemente evitando confusões e mal 

entendidos.  É importante produzir cada um dos enunciados adequadamente 

para que o ouvinte saiba interpretar as diferentes entoações.      

 

Dessa forma, aliar a fonética ao ensino de LE pode ser um grande 

auxílio, tanto em nível básico ou inicial, quanto nos níveis mais avançados 

fornecendo subsídios ao professor e ao aluno. Hoje, o que se espera de um 

falante é que sua produção não cause estranhamento, dúvidas quanto ao 

conteúdo ou intenção da mensagem a ser transmitida. 

 

A importância da entoação  está presente nos Parâmetros Curriculares 

Nacionais (doravante PCN) que foram elaborados pelo MEC para nortear o 

Ensino Fundamental e Médio, e, promover a melhoria da qualidade de ensino. 

Os PCN buscam atender às necessidades da sociedade moderna de acordo 

com a Lei 0º 9394/96 de Diretrizes e Bases Educacionais.  

 

De acordo com os PCN, a partir da 5ª série ou 6º ano do Ensino 

Fundamental, pelo menos uma língua estrangeira moderna deve ser incluída 

no currículo escolar, possibilitando ao aluno a oportunidade de ver o mundo 

através de outras perspectivas, propiciando-lhe acesso à pesquisa, ao avanço 

científico e tecnológico, ao mundo, bem como facilitar-lhe a comunicação 

intercultural e o desenvolvimento de mecanismos de apreciação e de costumes 

de valores da cultura estrangeira e, consequentemente, de sua própria cultura 

(PCN de Língua Estrangeira,1998:37). 

 

De acordo com os PCN de Língua Portuguesa, ressaltando que se 

referem à língua materna, e acrescentando que também são desejáveis na 

língua estrangeira, a questão da comunicação, do saber falar é muito 

importante. Segundo o documento:  

  

A questão não é falar certo ou errado e sim saber que forma de fala 
utilizar, considerando as características do contexto de comunicação, 
ou seja, saber adequar o registro às diferentes situações 
comunicativas. É saber coordenar satisfatoriamente o que falar e 
como fazê-lo, considerando a quem e por que se diz determinada 
coisa. (PCN de Língua Portuguesa, 1998:21) 
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A entoação forma parte dos complexos componentes verbais e não 

verbais que constituem uma comunicação. No caso do ensino de LE, na 

formação de profissionais de língua, no ensino da língua para fins comercias ou 

sociais.   

 

O professor que atua na rede pública ou na rede privada deve possuir 

uma boa formação, sendo que desde a graduação alguns aspectos devem ser 

relevados. Há que se valorizar as variações linguísticas dos falantes, sejam 

falantes da língua materna ou da língua estrangeira. Ressalte-se que tais 

variações ocorrem inclusive em nosso caso, o Português do Brasil, cuja 

pluralidade é grande. Essas variações são facilmente perceptíveis na oralidade 

e precisam ser aprendidas ou reaprendidas pelo professor e transmitidas aos 

alunos. Sobre esse tema, há a seguinte referência nos PCN de Língua 

Estrangeira: 

  

A questão da variação linguística em Língua Estrangeira pode 
ajudar não só a compreensão do fenômeno linguístico da variação 
na própria língua materna, como também do fato de que a língua 
estrangeira não existe só na variedade padrão, conforme a escola 
normalmente apresenta. Aqui não é suficiente mostrar a relação 
entre grupos sociais diferentes (regionais, de classe social, 
profissionais, de gênero etc.) e suas realizações linguísticas; é 
necessário também indicar que as variações linguísticas marcam as 
pessoas de modo a posicioná-las no discurso, o que pode muitas 
vezes excluí-las de certos bens materiais e culturais. (PCN de 
Língua Estrangeira,1998:47) 
 

 

Outro tema abordado nos PCN é a pluralidade cultural que se deve 

trazer à sala de aula, mais uma vez retomando a questão das variedades 

linguísticas intrinsecamente relacionada, visto que, enquanto americanos que 

somos, vivemos uma pluralidade cultural que é fruto dos processos de 

colonização:   

 
 

Em relação ao tema Pluralidade Cultural, também é essencial que 
se traga para a sala de aula o fato de que, pelos processos de 
colonização, muitas línguas estrangeiras, tradicionalmente 
equacionadas com as línguas faladas pelos nativos dos países 
colonizadores (Inglaterra, Espanha, França etc.), são hoje usadas 
em várias partes do mundo como línguas  oficiais e até mesmo 
como línguas maternas. Não faz sentido, por exemplo, considerar o 
espanhol somente como a língua da Espanha, como também 



 55 

considerar o inglês somente como a língua da Inglaterra ou dos 
Estados Unidos, ou o francês como a língua da França. É útil 
chamar a atenção para a complexidade cultural dessas línguas 
faladas como línguas oficiais ou línguas maternas em países tão 
distantes, geográfica e/ou culturalmente, como Nova Zelândia e 
Jamaica, no caso do inglês, ou Peru e Argentina, no caso do 
espanhol, ou Argélia e Congo, no caso do francês. (PCN de Língua 
Estrangeira,1998:49) 
 
 
 

Do ponto de vista educacional, essa pluralidade cultural pode contribuir 

para estreitar as relações com diversas disciplinas curriculares, e, fornecer 

outros subsídios para que se possa  inferir em  aulas  mais que o ensino de 

língua.  

 

Embora em um nível diferente, devido ao papel que os Estados 
Unidos representam na economia internacional, a mesma 
vinculação do inglês com os Estados Unidos é detectada na 
associação do espanhol com a Espanha no Brasil. Chamar a 
atenção por meio de trabalhos de pesquisa para os países que 
usam o espanhol tanto como língua materna e/ou língua oficial nas 
Américas (Argentina, Bolívia, Chile, Cuba, El Salvador, Equador, 
Guatemala, Paraguai, Uruguai etc.) traz para a sala de aula 
aspectos de natureza sóciopolítico da aprendizagem de uma língua 
estrangeira, além de contribuir para uma percepção intercultural da 
América Latina. (PCN de Língua Estrangeira,1998:50) 

 
  

É importante trabalhar a questão da pluralidade do idioma, suas 

variantes, fazendo tanto referências históricas quanto atuais, seja sob qualquer 

ponto de vista: geográfico, político,  econômico, folclórico, social etc, , e 

devemos proporcionar ao aluno de ELE uma maior aproximação entre as 

culturas, propiciando empatia com o povo que fala a língua que pleiteamos 

ensinar. Além do fato de que, estudando outra língua, passamos a refletir sobre 

nossa própria língua e cultura. 

  

Ademais das questões culturais, sócios ou interculturais, os PCN 

também fazem referências quanto ao ensino da oralidade nas aulas de língua 

estrangeira, salientando a necessidade do conhecimento fonético-fonológico: 

 

O processo envolvido na compreensão oral assemelha-se ao da 
compreensão escrita. Inclui, contudo, dois aspectos principais que o 
distinguem. A necessidade de utilizar conhecimento sistêmico ao 
nível fonético-fonológico e o fato de ser caracterizado por uma 
realização interacional imediata, que pode desaparecer sem deixar 
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vestígios se não for gravada. Além dos tipos de conhecimento 
mencionados em relação à compreensão escrita (conhecimento de 
mundo, do conhecimento sistêmico e do conhecimento da 
organização textual), a compreensão de textos orais requer o 
conhecimento dos padrões de interação social (os direitos e deveres 
interacionais, isto é, quem pode tomar o turno, por exemplo).  (PCN 
de Língua Estrangeira,1998:94) 
 

  

Dessa forma, podemos criar entre os alunos, agora participantes do 

discurso, expectativas sobre o que dirão seus interlocutores,  ou seja, a 

preocupação do falante com aquilo que será dito, com a organização do texto, 

com os vários níveis de organização linguística e com as expectativas dos 

ouvintes para facilitar a  transmissão e a compreensão da informação. 

 

 Diferentemente da escrita, na oralidade, o ouvinte pode intervir e 

inclusive pedir que o falante se explique melhor. Reportando-nos a uma aula, 

por exemplo, é evidente que não se pode interromper o locutor do áudio 

(recursos multimídia), no entanto, numa conversa face a face, é totalmente 

possível, daí a importância do conhecimento ao nível fonético-fonológico e das 

regras da interação oral. 

 

Na sequência, são apresentadas algumas estratégias para a prática da 

oralidade em sala de aula, tais como exemplos de atividades, atividades de pré 

e pós-audição dos enunciados. Destacamos aqui os exemplo três e quatro, na 

página 96, que transcrevemos abaixo: 

 

Exemplo 3: 
Meta: desenvolver condições para que os alunos percebam as possibilidades 
diferentes de padrões entoacionais: pergunta, afirmação e exclamação. 
Fase: compreensão oral. 
Atividade: preencher um quadro indicando quais falas de um diálogo gravado 
são perguntas, afirmativas ou exclamações. 
 
Exemplo 4 
Meta: desenvolver consciência crítica de que os interlocutores ocupam 
posições diferentes na instituição. 
Fase: pós-compreensão oral. 
Atividade: com base em uma gravação de um diálogo já trabalhado, identificar 
marcas da posição hierárquica na instituição, de formalidade ou informalidade 
etc., no modo como os participantes se referem uns aos outros. 
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Após os exemplos, são apresentadas algumas explicações sobre a 

questão da natureza sociointeracional da linguagem e também destacada a 

contribuição da entoação: o exemplo 3 indica como a entonação contribui para 

a construção do significado, além de chamar a atenção para a natureza 

sociointeracional da linguagem. Sobre o exemplo 4 : o exemplo 4 novamente 

chama a atenção para a natureza sociointeracional da linguagem ao focalizar 

como os participantes usam a linguagem, dependendo de como estão 

posicionados no mundo social. (PCN,1998: 96) 

 
 Os PCN abordam outro tema intrinsecamente relacionado à oralidade 

que é o ensino da pronúncia:   

 
 

No que se refere ao ensino de pronúncia, embora o professor não 
tenha de ser um especialista em fonética / fonologia, precisará 
conhecer alguns elementos que podem vir a atuar sobre o processo 
de aprendizagem, tais como: 
* a interferência  uso do sistema fonético / fonológico da língua 
materna que não corresponde ao da língua estrangeira, gerando 
incompreensões. São fontes de problemas: 
* fonemas existentes na língua estrangeira e não existentes na 
língua materna (e vice-versa); 
* fonemas que apresentam diferente distribuição na língua estrangeira 
e na língua materna; 
* fonemas que apresentam diferentes realizações fonéticas; a relação 
entre ortografia e pronúncia, que não é a mesma nas diferentes 
línguas.  
Esses conhecimentos oferecem ao professor a oportunidade de 
transformar o processo de aprendizagem da produção oral em alguma 
coisa que não uma mera repetição mecânica. (PCN de Língua 
Estrangeira,1998:102) 

 
  

 O professor deve ser o transmissor, ou o facilitador, ou, ainda, o 

incentivador nesse processo de aprendizagem, mas, antes, ele precisa ter 

conhecimentos prévios que o habilitem a fazê-lo. No texto, observamos que o 

professor não precisa ser um foneticista para ensinar. No entanto, ele 

necessita de subsídios, sejam acadêmicos – em sua formação – que devem 

ser adquiridos em sua graduação, fato que nem sempre ocorre na Faculdade 

de Letras, ou seja, professores capacitados a fornecer aulas de Fonética, e, 

sim, este deve ser um especialista em Fonética.  
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O professor necessita, ainda, de subsídios didáticos – como o livro 

didático, áudio etc –  com descrições e explicações minimamente corretas 

sobre as características de um fonema.  É preciso considerar que muitos de 

nossos alunos estão recebendo, naquele instante, o primeiro referencial sobre 

os padrões entoacionais da língua, desta forma é mister conhecer bem o 

assunto para que não se gerem problemas. 

 

 Da mesma maneira, o professor pode  recuperar os conhecimentos do 

aluno em relação aos mecanismos da fala em Língua Materna  - no caso 

falantes de PB – para trazer à consciência os recursos para a construção da 

oralidade:  

 
Um falante estabelece uma produção oral a partir do momento em 
que emite uma cadeia de sons significativos, cuja estruturação 
mental se dá num espaço de tempo reduzido, sujeito a hesitações e 
adequações para garantir a comunicação. (PCN de Língua 
Estrangeira,1998:102) 
  
 

 

Dessa forma, o aluno pode ser incentivado a perceber as nuances 

existentes numa interação face a face, levando-o a perceber que a fala implica 

em utilizar processos metacognitivos como: 

 
 

. reconhecer traços supra-segmentais (entonação23 e variações da 
tonicidade que implicam significados);  
. identificar níveis de formalidade da fala e suas adequações a 
contextos específicos;  
. perceber marcadores de coesão e facilitadores da coerência, 
típicos da linguagem oral (por exemplo, o uso de determinadas 
palavras, em geral curtas, que funcionam como apoio para o 
processo de organização do pensamento a ser expresso oralmente); 
. observar procedimentos de iniciar, manter e finalizar a fala, bem 
como as formas de tomada de turno aceitas em contextos. (PCN de 
Língua Estrangeira,1998:47) 

 
 
 
 Somente fazendo uso da língua o aluno pode compreender e utilizá-la 

adequadamente no discurso. O professor de língua estrangeira deve estar 

                                                
23 Apesar de adotarmos o vocábulo entoação neste trabalho, optamos por manter o texto dos 
PCN como no original. 
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atento de que o ato concreto da fala é muito importante para o 

desenvolvimento do aluno, pois se aprende falar, falando. 

 

 Segundo os PCN, a relação entre os contextos de uso na língua e o que 

se espera que o aluno produza oralmente em língua estrangeira, remete a 

duas questões: 

   
(...) uma diz respeito à clareza do objetivo da produção solicitada e a 
outra à contextualização da tarefa que deverá buscar contextos 
situacionais em sala de aula semelhantes a contextos fora da sala 
de aula. Ambas estão intimamente conectadas à definição de metas 
realistas para produção oral, suas condições de exequibilidade, 
necessidades, objetivos e características pessoais  dos aprendizes. 
(PCN de Língua Estrangeira,1998:105). 

 
 

Conforme citado anteriormente, a entoação é fundamental para se 

compreender o sentido de um enunciado. Apenas pela entoação podemos 

distinguir, por exemplo, um pedido de uma ordem, e, consequentemente a 

atitude do interlocutor frente a cada uma dessas situações. Proporcionar ao 

aluno condições semelhantes às da “vida real” é fundamental para que ele se 

desenvolva  oralmente, além disso, que se evitem problemas de compreensão 

tais como dúvida entre uma frase declarativa e interrogativa ou entre um pedido 

e uma ordem. 

  

Não consideramos que seja necessário dar aos alunos do primeiro ano 

do Ensino Médio um curso de fonética, apenas que as informações devem ser 

precisas. Que se faça a distinção entre letra e fonema, que se explique que 

uma coisa é a letra e outra é o som, e, que essa mesma letra pode ser 

realizada de diversas maneiras, ou ainda que sons diferentes podem ser 

representados graficamente pela mesma letra.  

 

Como exemplo de problemas, ou inadequação na explicação fornecida 

aos alunos em livros didáticos, citaremos um manual didático voltado ao 

primeiro ano do Ensino Médio, numa das primeiras páginas. É relevante 

ressaltar que o referido manual não acompanha qualquer material em áudio 

disponível ao aluno. Nessa página, apresenta-se o alfabeto Espanhol, ao lado 

das letras que o compõem, há, entre parênteses, uma representação que 
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sugere ser a pronúncia, mas isso é uma suposição, pois não está 

explicitamente indicado. Como  exemplo, citamos: 

 

 “B (be); CH (Che); Ñ (eñe)”.  

 

Diante de tal explicação, ou falta dela, a primeira pergunta que nos vem 

é: Como se diz eñe?, ou como dizem os alunos, “como se fala o ene com um 

tilzinho encima?” 

 

Na sequência, aparecem outras explicações: 

“La b es llamada be larga o be alta. E la v  es llamada de ve corta o ve baja.  

 

Tendo em vista que, possivelmente, este seja o primeiro contato do 

aluno com o idioma, tais explicações, desacompanhadas de áudio, não são 

facilitadoras ao aprendizado.  

 

 

Afinal, o que pode ser um b comprido ou alto? Ou um v curto ou baixo? 

Ao aluno isso não é esclarecedor, fica a dúvida. Isso se torna ainda mais 

confuso do que usar a nomenclatura adequada. Explicar o que é fonema, 

alofone, exemplificar como se produz a /b/ aproximante ou plosiva. Alguns 

testes foram aplicados por esta pesquisadora aos alunos de nível básico, de 

um curso de língua espanhola em São Paulo no decorrer do presente ano 

letivo. Nosso objetivo era que os alunos pudessem perceber diversas formas 

de se produzir oralmente àquilo que é representado por uma letra, que o 

mesmo vocábulo pode ser pronunciado de várias maneiras distintas, sem que 

seu significado seja alterado. O resultado foi bastante satisfatório.  

 

 Na disciplina de Língua Portuguesa, ensinam-se, aos alunos do 6º ano / 

5ª série do Ensino Fundamental, questões abordadas pela fonética, inclusive 

se definem o que é fonema e morfema,  não se sabe porque se julga que o 

Ensino Médio não  mereça nenhuma referência a essa questão de produção 

oral. 
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Os autores de livros voltados ao ensino de língua estrangeira devem 

valorizar a importância da fonética e as funções da entoação, que inclusive 

estão previstas nos PCN, e preocuparem-se em fornecer reais subsídios aos 

professores e alunos.  

 

Ressaltar às equipes gestoras dos cursos de Letras que, inclusive em 

língua materna, há uma variedade de realizações  possíveis na produção oral e 

que as variações podem ser sócio – econômico – cultural – regional de um 

mesmo fonema. É de fundamental importância manter e respeitar as 

variedades linguísticas existentes, como já mencionamos anteriormente, num 

país continental como o Brasil, pois as variedades são reflexos das diferentes 

culturas. Ainda que o curso de Licenciatura Plena em Letras não seja voltado 

ao ensino de uma língua estrangeira, que o aluno, futuro professor, dedique-se 

apenas à língua materna, há um campo muito amplo e culturalmente rico que 

não pode ser deixado à margem de sua formação. 
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CAPÍTULO 3  

 

METODOLOGIA 

 

3. 1. Composição do corpus 

 

Os dados utilizados nesta pesquisa são compostos por enunciados 

extraídos de CDs, que acompanham os livros didáticos voltados ao ensino de 

ELE, nos quais os personagens utilizam enunciados com verbos no modo 

imperativo  em Espanhol, tanto da Europa quanto da América. Todos os áudios 

estão originalmente em Espanhol e foram convertidos em wave  para 

possibilitar a análise fonético-acústica por meio do software Praat  para análise 

acústica. 

  

A escolha desse tipo de corpus deu-se, por ser  esse o material a que os 

aprendizes têm acesso. A presente pesquisa visa confrontar as percepções 

das atitudes de fala com as características fonético-acústicas que possam 

induzir os aprendizes a estranharem os enunciados constituídos por verbo no 

modo imperativo. Como mencionado anteriormente, não temos a pretensão de 

analisar os padrões entoacionais do Português ou do Espanhol. Para realizar 

tal tarefa seria necessário, entre outros, constituir um corpus, delimitar um local 

de recolha de amostras, determinar o número de falantes, faixa etária, número 

de repetições, tipos de modalidades de frases e realizar um estudo de caso ou 

de população. Esta pesquisa  restringe-se exclusivamente em relacionar as 

característica entoacionais de enunciados produzidos para fins didáticos em 

Português e em Espanhol.  

                                           

A seleção de materiais didáticos foi feita atendendo a dois critérios: 

Primeiro - que contivesse verbos no imperativo, e  

Segundo - cuja qualidade dos áudios permitisse a investigação acústica.  

 



 63 

Desse modo foram eliminados os que reproduziam situações de fala 

como, por exemplo, os ruídos ambientes que, nesse caso, prejudicariam a 

análise espectrográfica. 

 

Para compor o corpus dessa pesquisa utilizamos algumas coleções de 

livros didáticos, cujos áudios acompanham o livro do aluno. Assim, 

selecionamos: 

 

- a coleção composta por quatro livros, da editora Moderna, Arriba! (2005); 

 

- a coleção composta por três livros da editora Saraiva, Hacia el Español 

(2004),  e  

 

- mais três manuais didáticos, volume único, voltados aos três anos do Ensino 

Médio regular. São eles:   

 

- Espanhol Série Brasil (2005), editora Ática;   

- Tiempo Español (2007), editora Atual, e  

- Espanhol Ensino Médio (2005), editora Scipione.  

 

Recortamos  cerca de 300 enunciados com verbos no imperativo em 

Espanhol. Posteriormente, restringimos a seleção em apenas enunciados 

compostos por verbos no modo imperativo afirmativo e que possuíssem itens 

lexicais semelhantes aos do Português. Essa seleção foi necessária para que 

pudéssemos fazer as comparações entre os contornos de f0 nos dois idiomas. 

Por fim, escolhemos 15 enunciados para gravação em Português, de forma a 

obter 3 enunciados de cada tipo, representando as seguintes modalidades: 

ordem, sugestão, conselho, pedido e instrução. Os 15 enunciados escolhidos 

aparecem discriminados na tabela abaixo: 
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Modalidade   Verbo  Enunciado  

Ordem  Cállate Por favor Ricardo, cállate 

Ordem Anda  Anda, porque tengo que ver la lavadora eh... 

Ordem Espera  Espera que termine 

Sugestão  Anda  Anda, acompáñame 

Sugestão Pague - Leve Pague 3  y llévese 4 

Sugestão Toma  Toma Macarena 

Conselho  Asegurese Asegurese que en su maleta  debe estar el paraguas  

Conselho Busca  Busca la paz interior 

Conselho Avíseme  y se le pasa algo, avíseme 

Pedido  Espera  Espera chica 

Pedido  Pásame  Pásame la seña 

Pedido  Marca Marca uno para mí 

Instrução  Coloca  Coloca un recipiente con agua 

Instrução Coloca  Coloca una hoja  

Instrução Retira  Retira con un punzón 

Tabela 1   : Enunciados em Espanhol, extraídos de CDs que acompanham  livros didáticos. 

 

Esses mesmos enunciados foram apresentados aos juízes (alunos 

participantes da pesquisa – referência completa a eles está no item a seguir, 

3.2 – sujeitos da pesquisa) para o teste de percepção que descreveremos a 

seguir. Esses  enunciados foram traduzidos para o Português e gravados pelos 

sujeitos falantes.  Como descrito na tabela a seguir: 
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3.2. A gravação do corpus em Português 

 

Os brasileiros que gravaram o corpus do Português eram paulistanos e 

todos com nível superior incompleto. Sendo dois falantes masculinos e dois 

femininos, um casal  com idades de 19 e 21 anos e outro casal com idades de 

44 e 45 anos.  

 

Para realizar as gravações, os sujeitos brasileiros receberam fichas que 

continham informações sobre o contexto reproduzindo a situação  comunicativa 

retratada no livro didático em Espanhol. Essas situações foram traduzidas para 

o Português e impressas na ficha em que os enunciadores liam as situações e 

proferiam os enunciados afirmativos. As fichas foram apresentadas e   lidas, 

uma a uma. Cada sujeito foi instruído a ler silenciosamente a situação 

apresentada na ficha e proferir em voz alta, de maneira natural, o enunciado 

contendo o verbo no modo imperativo de acordo com seu entendimento e 

interpretação.  

 

Nenhum dos falantes teve acesso a essas frases na forma original em 

Espanhol, nem as mesmas foram lidas por esta pesquisadora para que não os 

influenciassem.  

 

Foram feitas as gravações dos quinze enunciados selecionados  pelos 

quatro sujeitos falantes. Os enunciados foram apresentados em sequência 

aleatória para cada um dos  enunciadores separadamente. 

 

Na tabela abaixo apresentamos detalhadamente os enunciados em 

Português:  
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Modalidade Verbo Enunciado 

Ordem Cala-te Por favor Ricardo, cala-te 
Ordem Anda  Anda, porque tenho que ver a lavadora e... 
Ordem Espera  Espera que termine 

Sugestão Anda  Anda, acompanha-me 
Sugestão Pague e Leve Pague  e leve 4 
Sugestão Toma  Toma Macarena 
Conselho Assegure-se Assegure-se que em sua maleta há um guarda 

chuva  
Conselho Busca  Busca a paz interior 
Conselho Avise-me  E se acontecer algo, avise-me 
Pedido Espera  Espera menina 
Pedido Passa-me  Passa-me a senha 
Pedido Marca Marca um pra mim 

Instrução Coloca  Coloca um recipiente com água  
Instrução Coloca  Coloca uma folha  
Instrução Retira  Retira com um punção 

        Tabela 2   : Enunciados em Português, gravados pelos sujeitos falantes. 

 

As gravações ocorreram em ambiente acusticamente isolado no Estúdio 

de Rádio e TV da PUCSP, sob a supervisão do técnico Ernesto Foschi. 

Utilizoaram-se os seguintes equipamentos: Computador Pentium III, com 

capacidade de 256 mb de memória RAM, com 2 HD´s de 2 Gb cada e 

processador de 700MHz. Para a gravação foram utilizados o microfone de 

marca Sennheiser MD 421 II, mesa Shune M267, placa de áudio Delta 44 e 

software  SOUD Forge 6.0 m e taxa de amostragem de 22,05 Hz. Esse 

microfone foi posicionado a uma distância entre 8 e 10 cm dos falantes. 

 

 

3.3 – Sujeitos da tarefa de percepção 

 

A tarefa de percepção foi realizada por dois grupos distintos, um grupo 

de brasileiros e  um grupo de espanhóis.  

 

O grupo de brasileiros subdivide-se em duas faixas etárias diferentes. 

Uma,  varia entre 15 e 17 anos, são alunos do Ensino Médio de uma escola 

regular  de São Paulo e outra, entre 19 e 30 anos, alunos de graduação em 
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Letras com Licenciatura em Português e Espanhol de uma universidade 

também de São Paulo. Todos são alunos de ELE em nível básico e 

intermediário, brasileiros, paulistanos  e têm o PB como língua materna. No 

total perfazem 30 juízes. 

 

A tarefa de percepção foi aplicada por uma pesquisadora da 

Universidade de Barcelona especialista em entoação para o de espanhóis  

composto estudantes da mesma universidade. Para isso foram enviados os 

arquivos em áudio, juntamente aos protocolos de percepção que facilitou a 

realização do experimento. No total perfazem 31 juízes. 

 

 

3.4. Tarefa de percepção 
 
  
 Para realizar o experimento, foram elaboradas tarefas de percepção 

compostas pelos enunciados em Português  e em Espanhol. Esses enunciados 

foram ouvidos pelos juízes, um a um intercalados de maneira aleatória. Para 

seu registro, foram elaborados dois protocolos de percepção, o primeiro 

intitulado como Protocolo I, e o segundo como Protocolo II.  

  

No primeiro momento, os sujeitos juízes foram instruídos a marcar com 

um “X” no Protocolo I (anexo 1) a impressão que cada frase lhes causasse, 

avaliando os seguintes atos de fala: ordem, sugestão, conselho, pedido e 

instrução. No segundo protocolo os mesmos juízes foram instruídos a marcar 

com um “X” o que mais se aproximasse à sua interpretação, quanto ao grau de 

manifestação das atitudes indicadas pelos descritores: Não autoritário X 

Autoritário;  Não ríspido  X   Ríspido e Não Paciente  X Paciente. Para o 

Protocolo II (anexo) apresentava uma escala de 1 para 7, nas quais os juízes 

fizeram as marcações. 

 

Durante o experimento, os juízes permaneceram sentados, com fones 

de ouvido. Primeiramente, os juízes ouviram cada um dos estímulos e 

registraram suas impressões sobre os enunciados em Espanhol no Protocolo I, 

esse protocolo foi recolhido após a audição. Em seguida à primeira audição, os 
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mesmos juízes ouviram novamente os mesmos estímulos e registraram suas 

impressões no Protocolo II.  Posteriormente os mesmos juízes ouviram os 

enunciados em Português e da mesma maneira, registraram suas impressões 

nos protocolos 1 e 2 em Português. 

 

 Esse procedimento foi seguido pelos 30 juízes brasileiros e pelos 31 

juízes espanhóis que receberam as mesmas orientações que os brasileiros.  

 

 

3.5 -  Análise acústica 

 

 Os dados obtidos foram analisados em três etapas: 

a - análise das respostas obtidas nas tarefas de percepção (Protocolos I e II), 

aplicados para os dois grupos de juízes, os nativos de Português e de 

Espanhol. 

b - alinhamento do pico de f0 em relação à vogal tônica em Português e em 

Espanhol.  

c - comparação dos dados obtidos nas tarefas de percepção com a análise dos 

contornos entoativos. 

 

 Para analisar as respostas obtidas nas tarefas de percepção, fizemos 

dois tabulamentos:  

a. no primeiro, agrupamos os resultados da Avaliação sobre os atos de fala 

representando as seguintes modalidades: ordem, sugestão, conselho, pedido, 

instrução.  

b. no segundo, somamos as respostas que julgamos mais significativas quanto 

à Avaliação das atitudes, no Protocolo II os descritores encontravam-se  à 

esquerda e à direita entremeados por uma escala de 1 para 7, como o objetivo 

de quantificar numericamente esses dados, somamos às extremidades e 

desprezamos o meio, marcado no Protocolo como nível 4 na escala.  

 

Dessa forma, concentramos os valores pela somatória de 1 a 3 à direita, 

mantivemos o valor médio representado pela coluna do meio, nível 4 e à 
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esquerda vê-se a soma dos valores de 5 a 7. Esse procedimento será 

detalhado no capítulo seguinte. 

 

O alinhamento do pico de f0 em relação à vogal tônica em Português e 

em Espanhol foi realizado por meio do programa PRAAT com o qual isolamos 

o verbo imperativo do enunciado e o analisamos acusticamente. Medimos a f0 

máxima e mínima e verificamos o alinhamento do pico em relação à vogal 

tônica do verbo. 

 

  Na imagem abaixo, pode-se visualizar como fizemos o alinhamento do 

pico de f0 em relação à vogal tônica do verbo espera em Português, cujo pico  

ocorre no início da vogal tônica pe, conforme indicado na figura abaixo. A seta 

na cor vermelha indica em que ponto o pico de f0 ocorre, esse pico refere-se 

ao valor máximo de f0.  

 

 A partir desse procedimento podemos verificar em que ponto ocorre o 

alinhamento do pico de f0  em relação à vogal tônica  do verbo imperativo. O 

mesmo procedimento foi adotado para analisar todos os enunciados em 

Português e em Espanhol. 

 

 
Figura 1. Exemplificação do procedimento para extração de f0 
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A partir da análise dos 15 enunciados em cada língua, elaboramos uma 

tabela na qual apresentaremos em que ponto incide a f0 máxima, ou seja, o 

pico de f0 em todos os enunciados em Português e em Espanhol. 

 

 Posteriormente,  relacionamos os resultados obtidos nas tarefas de 

percepção – Protocolo I e II – com a análise dos contornos entoativos e com o 

pico de f0. 
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CAPÍTULO 4  

 

 ANÁLISE DE DADOS 

 

4.1 – Análise das respostas obtidas nas tarefas de percepção 

  

 A tarefa de percepção foi executada em duas etapas. Na primeira, os 

juízes brasileiros e espanhóis marcaram com um “X” no Protocolo I e 

registraram a impressão que cada enunciado em Espanhol lhes causou, 

avaliando os seguintes atos de fala: ordem, sugestão, conselho, pedido e 

instrução.  

 

Após esse registro, o Protocolo I foi recolhido e em seguida foi-lhes 

entregue o Protocolo II, neste, os juízes marcaram com um “X” suas 

impressões quanto ao grau de manifestação das atitudes indicadas pelos 

descritores: Não autoritário X Autoritário;  Não ríspido  X   Ríspido e Não 

Paciente  X Paciente. Os descritores encontravam-se  à esquerda e à direita e 

continham uma escala de 1 a 7. Dessa forma, o menor grau seria 1 e o maior 

7, os juízes registraram o que mais se aproximava de suas impressões. 

 

O mesmo procedimento foi repetido para a tarefa de percepção em 

Português, tanto para o grupo de juízes brasileiros, quanto para os espanhóis. 

 

 

4.1.1 – Resultados obtidos para o Protocolo I 

   

Apresentaremos os resultados obtidos quanto à Avaliação dos atos de 

fala, registrados no Protocolo I pelos juízes brasileiros e pelos espanhóis.  

Esses resultados referem-se aos quinze enunciados que classificamos e 

subdividimos em cinco, de forma a obter três enunciados de cada tipo, 

representando as seguintes modalidades: ordem, sugestão, conselho, pedido e 

instrução.  
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 Optamos por essa divisão baseada nos contextos apresentados nos 

livros didáticos e para facilitar nossa análise, porém essa divisão não se refere 

a qualquer padrão  entoacional estabelecido anteriormente como tal. 

 

A seguir, apresentaremos a classificação dos enunciados divididos em 

cinco grupos: 

  

1 - O primeiro grupo apresentado é composto pelos seguintes enunciados em 

Português e em Espanhol, classificados por nós como ordem: 

 
Português:  a) Por favor Ricardo, cala-te;  

b) Anda, porque tenho que ver a lavadora;  
c) Espera menina; 

 

Espanhol:     a) Por favor Ricardo, cállate; 
b) Anda, porque tengo que ver la lavadora;  
c) Espera chica; 

 

 
Juízes brasileiros: 
 
Português   Ordem Sugestão Pedido Conselho Instrução Total 

 
Por favor Ricardo, 

cala-te 
 

Anda, porque tenho 
que ver a lavadora 

 
Espera menina 

 

 
 

11 
 

16 
 

20 
 

47              

 
 
1 
 
1 
 
2             

 
4 

 
 

18 
 

12 
 

5 
          

35 

 
 
0 
 
1 
 
2            

 
 3 

 
 
0 
 
0 
 
1 

 
1 

 
 

30 
 

30 
 

30 
 

90 
Tabela 3. Avaliação do ato de fala. Enunciados em Português. 
 
 
Espanhol Ordem Sugestão Pedido Conselho Instrução Total 

 
Por favor Ricardo, 

cállate 
 

Anda, porque tengo 
que ver la lavadora  

 
Espera chica 

 

 
 

19 
 

17 
 

22 
           

 58 

 
 
2 
 
0 
 
2 

 
4 

 
 

8 
 

10 
 

6 
 

23 

 
 
0 
 
1 
 
0 

 
1 

 
 
1 
 
2 
 
0 

 
3 

 
 

30 
 

30 
 

30 
 

90   
Tabela 4. Avaliação do ato de fala. Enunciados em Espanhol. 
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Juízes espanhóis: 
 
Português   Ordem Sugestão Pedido Conselho Instrução Total 

 
Por favor Ricardo, 

cala-te 
 

Anda, porque tenho 
que ver a lavadora 

 
Espera menina 

 
 

13 
 
4 
 

25 
42 

 
 
5 
 
8 
 
0 

13 

 
 

13 
 

12 
 

6 
31 

 
 
0 
 
1 
 
0 

1 

 
 
0 
 
3 
 
0 

3 

 
 

31 
 

28 
 

31 
90 

Tabela 5. Avaliação do ato de fala. Enunciados em Português. 
 
 

Espanhol Ordem Sugestão Pedido Conselho Instrução Total 
 

Por favor Ricardo, 
cállate 

 
Anda, porque tengo 
que ver la lavadora  

 
Espera chica 

 
 

25 
 
5 
 

13 
43 

 
 
2 
 

13 
 
3 

18 

 
 

2 
 

9 
 

10 
21 

 
 
0 
 
0 
 
1 

1 

 
 
2 
 
2 
 
2 

6 

 
 

31 
 

29 
 

29 
89 

Tabela 6. Avaliação do ato de fala. Enunciados em Espanhol. 
 
  

Foram classificados, pelos juízes brasileiros, como ordem 47 enunciados 

e 35 como pedido dos 90 enunciados em Português. Quanto aos enunciados 

em Espanhol, os mesmos juízes classificaram 58 como ordem e 23 como 

pedido. 

 

Os juízes espanhóis classificaram 42 estímulos como ordem e 31 como 

pedido para o Português. Em Espanhol, os juízes classificaram 43 como ordem 

e 21 como pedido, no entanto 3 dos 91 enunciados  não foram classificados. 

 

2 - O segundo grupo apresentado é composto pelos seguintes enunciados em 

Português e em Espanhol, classificados por nós como sugestão: 

 
Português:  a) Anda, acompanhe-me;  

b) Pague três e leve 4;  
c) Toma Macarena; 

 
Espanhol:     a) Anda, acompáñame; 

b) Pague 3 y llévese 4;  
c) Toma Macarena. 
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Juízes brasileiros:  
 

Português   Ordem Sugestão Pedido Conselho Instrução Total 
 

Anda, acompanhe-
me 

 
Pague 3 e leve 4 

 
 

Toma Macarena 

 
 
5 
 
2 
 
4       

11 

 
 
9 
 

22 
 

12   
43   

 
 

12 
 

0 
 

7 
19 

 
 
0 
 
2 
 
5 

5 

 
 
4 
 
4 
 
2 

10 

 
 

30 
 

30 
 

30 
90 

Tabela 7. Avaliação do ato de fala. Enunciados em Português. 
 
 

Espanhol Ordem Sugestão Pedido Conselho Instrução Total 
 

Anda, acompáñame 
 

pague 3 llévase4 
 

Toma Macarena 
 

 
23 
 
4 
 

21 
48 

 
1 
 

22 
          

6 
29   

 
3 
 

1 
 

0 
4 

 
1 
 
1 
 
2 

4 

 
2 
 
2 
 
2 

6 

 
30 
 

30 
 

30 
90  

Tabela 8. Avaliação do ato de fala. Enunciados em Espanhol. 
 
 

Juízes espanhóis: 
 
Português   Ordem Sugestão Pedido Conselho Instrução Total 

 
Anda, acompanhe-me 

 
Pague 3 e leve 4 

 
Toma Macarena  

 
3 
 
2 
 

10 
15 

 
8 
 

15 
  

14  
37 

 
17 
 

0 
 

1 
18 

 
3 
 
9 
 
1 

13 

 
0 
 
5 
 
1 

6 

 
31 
 

31 
 

27 
89 

Tabela 9. Avaliação do ato de fala. Enunciados em Português. 
 
 

Espanhol Ordem Sugestão Pedido Conselho Instrução Total 
 

Anda, acompáñame 
 

pague 3 llévase4 
 

Toma Macarena 
 

 
11 
 
0 
 
5 

16 

 
9 
 

11 
 

12 
32 

 
7 
 

1 
 

1 
9 

 
2 
 

15 
 
0 

17 

 
2 
 
3 
 

14 
19 

 
31 
 

31 
 

31 
93 

Tabela 10. Avaliação do ato de fala. Enunciados em Espanhol. 
 

Para o Português, os juízes brasileiros classificaram como ordem 11 dos 

90 enunciados como ordem e 43 como sugestão. Em espanhol, esses juízes 

classificaram 48 enunciados como ordem e 29 como sugestão. 
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Os juízes espanhóis classificaram 15 enunciados como ordem e 37 

como pedido em Português, de maneira similar, classificaram para o Português 

16 enunciados como ordem e 32 como pedido. 

 

3 - O terceiro grupo apresentado é composto pelos seguintes enunciados em 

Português e em Espanhol, classificados por nós como pedido: 

 
Português:  a) Espera que termine;  

b) Passa-me a senha;  
c) marca um pra mim; 

 

Espanhol:     a) Espera que termine; 
b) Pásame la seña;  
c) Marca uno para mí. 

 
 
Juízes brasileiros:  
 
Português  Ordem Sugestão Pedido Conselho Instrução Total 

 
Espera termine 

 
Passa-me a senha 

 
Marca um para mim 

 
3 
 
5 
 
4       

12 

 
9 
 
0 
 
0 

9 

 
15 
 

25 
 

26 
66 

 
1 
 
0 
 
0 

1 

 
2 
 
0 
 
0 

2 

 
30 
 

30 
 

30 
90 

Tabela 11. Avaliação do ato de fala. Enunciados em Português. 
 
 

Espanhol Ordem Sugestão Pedido Conselho Instrução Total 
 

Espera que termine 
 

Pásame la seña 
 

Marca uno para mí 
 

 
5 
 
5 
 
3 

13 

 
5 
 
0 
 
0 

5 

 
11 
 

20 
 

24 
55 

 
8 
 
5 
 
3 

16 

 
1 
 
0 
 
0 

3 

 
30 
 

30 
 

30 
90 

Tabela 12. Avaliação do ato de fala. Enunciados em Espanhol. 
 
 
Juízes espanhóis: 
 
Português  Ordem Sugestão Pedido Conselho Instrução Total 

 
Espera termine 

 
Passa-me a senha 

 
Marca um para mim 

 
17 
 

26 
 

11 
 

54 

 
2 
 
0 
 
3 

5 

 
9 
 

4 
 

10 
23 

 
1 
 
0 
 
1 

2 

 
1 
 
6 
 
2 

9 

 
30 
 

31 
 

31 
92 

Tabela 13. Avaliação do ato de fala. Enunciados em Português. 
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Espanhol  Ordem Sugestão Pedido Conselho Instrução Total 
 

Espera que termine 
 

Pásame la seña 
 

Marca uno para mí 

 
12 
 

12 
 
8 

32 

 
4 
 
0 
 
5 

9 

 
12 
 

13 
 

15 
40 

 
1 
 
0 
 
1 

2 

 
1 
 
6 
 
2 

9 

 
30 
 

31 
 

31 
92 

Tabela 14. Avaliação do ato de fala. Enunciados em Espanhol. 
 

Os juízes brasileiros classificaram como ordem 12 enunciados e 66 

como pedido para o Português. Para o Espanhol, apenas 13 foram 

classificados como ordem, 55 como conselho e 16 como sugestão. 

 

Os juízes espanhóis classificaram 54 enunciados em Português como 

ordem e 23 como pedido. Em Espanhol, os juízes classificaram 40 enunciados 

como pedido e 32 como ordem. 

 

4 - O quarto grupo apresentado é composto pelos seguintes enunciados em 

Português e em Espanhol, classificados por nós de  acordo com o contexto 

situacional exposto nos livros como conselho: 

 

Português:  a) Assegure-se de que em sua maleta há um guarda-chuva;  
b) Busca a paz interior;  
c) E se acontecer algo, avise-me; 

 

Espanhol:     a) Asegúrese de que en su maleta debe estar el paraguas; 
b) Busca la paz interior;  
c) Y si le pasa algo, avíseme. 

 

 

Juízes brasileiros:  
 
Português  Ordem Sugestão Pedido Conselho Instrução Total 

 
Assegure-se de que 
em sua maleta há 
um guarda-chuva 

 
Busca a paz interior 

 
E se acontecer algo, 

avise-me 

 
 
0 
 
0 
 
0 

0 

 
 
6 
 

11 
 
7 

24 

 
 

0 
 

0 
 

10 
10 

 
 

13 
 

15 
       

9 
43  

 
 

11 
 
4 
 
4 

19 

 
 

30 
 

30 
 

30 
90 

Tabela 15. Avaliação do ato de fala. Enunciados em Português. 
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Espanhol  Ordem Sugestão Pedido Conselho Instrução Total 

 
Asegúrese de que 
en su maleta debe 
estar el paraguas 

 
Busca la paz interior 

 
Y si le pasa algo, 

avíseme 

 
3 
 
 
0 
 
3 

6 

 
4 
 
 
5 
 
0 

9 

 
2 
 
 

0 
 

19 
21 

 
7 
 
 

23 
         

4 
34 

 
14 
 
 
2 
 
4 

20 

 
30 
 
 
30 
 
30 

90 
Tabela 16. Avaliação do ato de fala. Enunciados em Espanhol. 
 
 
Juízes espanhóis:  
 
Português  Ordem Sugestão Pedido Conselho Instrução Total 

 
Assegure-se de que 
em sua maleta há 
um guarda-chuva 

 
Busca a paz interior 

 
E se acontecer algo, 

avise-me 

 
3 
 
 
4 
 
3 

10 

 
0 
 
 
6 
 
5 

11 

 
2 
 
 

1 
 

11 
14 

 
18 
 
 

17 
 
7 

42 

 
8 
 
 
3 
 
5 

16 

 
31 
 
 

31 
 

31 
93 

Tabela 17. Avaliação do ato de fala. Enunciados em Português. 
 
 

Espanhol Ordem Sugestão Pedido Conselho Instrução Total 
 

Asegúrese de que 
en su maleta debe 
estar el paraguas 

 
Busca la paz interior 

 
Y si le pasa algo, 

avíseme 

 
4 
 
 
3 
 
3 

10 

 
2 
 
 
9 
 
3 

14 

 
2 
 
 

0 
 

10 
12 

 
13 
 
 

14 
 

12 
39 

 
10 
 
 
5 
 
3 

18 

 
31 
 
 

31 
 

31 
93 

Tabela 18. Avaliação do ato de fala. Enunciados em Espanhol. 
 

 Os juízes brasileiros classificaram como conselho 43 3nunciados, 24 

enunciados foram classificados como ordem e 24 como sugestão em 

Português. Em Espanhol, houve uma pulverização na classificação: 34 como 

conselho, 21 como pedido, 20 como instrução, 9 como sugestão e 6 como 

ordem. 

  

 Os juízes espanhóis classificaram 42 enunciados como conselho e 16 

como instrução, sendo que a classificação como pedido foi de 14 enunciados, 

ficou muito próxima à classificação como instrução. 

 

5 - O quinto grupo apresentado é composto pelos seguintes enunciados em 

Português e em Espanhol, classificados por nós como instrução: 
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Português:  a) Coloca um recipiente com água;  
b) Coloca uma folha;  
c) Retira com um punção; 

 

Espanhol:     a) Coloca un recipiente con agua; 
b) Coloca una hoja;  
c) Retira con un punzón. 

 
 
Juízes brasileiros:  
 
Português  Ordem Sugestão Pedido Conselho Instrução Total 

 
Coloca um recipiente 

com água  
 

Coloca uma folha 
 

Retira com um 
punção  

 
0 
 
0 
 
2 

2 

 
2 
 
4 
 
3 

9 

 
2 
 

0 
 

2 
4 

 
0 
 
1 
 
5 

6 

 
26 
 

25 
 

18 
59           

 
30 
 

30 
 

30 
90 

Tabela 19. Avaliação do ato de fala. Enunciados em Português. 
 
 

Espanhol  Ordem Sugestão Pedido Conselho Instrução Total 
 

Coloca un recipiente 
con agua  

 
Coloca una hoja 

 
Retira con un 

punzón  

 
8 
 

10 
 
5     

23 

 
0 
 
3 
 
2 

5 

 
2 
 

2 
 

1 
5 

 
0 
 
0 
 
1 

1 

 
20 
 

15 
 

21     
56 

 
30 
 

30 
 

30 
90 

Tabela 20. Avaliação do ato de fala. Enunciados em Espanhol. 
 
 
Juízes espanhóis:  
 
Português  Ordem Sugestão Pedido Conselho Instrução Total 

 
Coloca um recipiente 

dom água  
 

Coloca uma folha 
 

Retira com um 
punção 

 
4 
 
5 
 
8 

17 

 
2 
 
1 
 
3 

6 

 
6 
 

6 
 

3 
15 

 
3 
 
1 
 
3 

7 

 
16 
 

18 
 
4 

38 

 
31 
 

31 
 

31 
93 

Tabela 21. Avaliação do ato de fala. Enunciados em Português. 
 
 

Espanhol  Ordem Sugestão Pedido Conselho Instrução Total 
 

Coloca un recipiente 
con agua  

 
Coloca una hoja 

 
Retira con un 

punzón  

 
 

13 
 

11 
 
4 

28 

 
 
0 
 
2 
 
0 

2 

 
 

4 
 

5 
 

1 
10 

 
 
1 
 
0 
 
4 

5 

 
 

13 
 

13 
 

22 
48 

 
 

31 
 

31 
 

31 
93 

Tabela 22. Avaliação do ato de fala. Enunciados em Espanhol. 
 



 79 

 Para esse grupo de enunciados, os juízes brasileiros classificaram 59 

como instrução e apenas 2 para ordem no Português. Enquanto que, no 

Espanhol, os juízes classificaram 56 como instrução e 23 para ordem. 

 

 Entre os juízes espanhóis, 38 enunciados foram classificados como 

instrução e 17 como ordem no Português. Esses juízes classificaram como 

instrução 48 dos enunciados em Português e 28 como ordem em Espanhol. 

 

 Em resumo havia 15 enunciados em Português e 15 enunciados em 

Espanhol. Esses enunciados foram julgados por 30 juizes brasileiros e por 31 

juizes espanhóis. Assim, somamos o total de 450 enunciados julgados por 

brasileiros e 465 enunciados julgados por espanhóis para o Português e para o 

Espanhol.   

 

Brasileiros  Ordem Sugestão Pedido Conselho Instrução Total 
Português  72 89 134 58 91 444 
Espanhol  148 52 108 56 82 446 

Espanhóis        
Português  138 72 101 65 72 448 
Espanhol  129 75 92 64 102 462 

Tabela 23. Avaliação do ato de fala. Enunciados em Português e em Português   
 
 Os dados demonstram que a classificação dos juizes brasileiros e 

espanhóis com relação à Avaliação do ato de fala foi aproximada entre os dois 

idiomas, havendo apenas variação significativa entre os brasileiros com relação 

à modalidade ordem.  Nesses enunciados, foram classificados como ordem 

em Espanhol mais de  148 enunciados e em Português apenas 72 enunciados, 

o que nos dá uma relação de mais de 100% maior de classificações em 

Espanhol em relação ao Português. 
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4.1.2 – Resultados obtidos para o Protocolo II 

 

Apresentaremos os resultados obtidos quanto à Avaliação de atitudes 

registrados no Protocolo II pelos juizes brasileiros e pelos espanhóis de todos 

os enunciados.  Neste, os descritores encontravam-se  à esquerda e à direita 

entremeados por uma escala de 1 para 7.  Para quantificar numericamente 

esses dados, somamos as extremidades e desprezamos o meio. Assim, como 

pode-se observa nas tabelas abaixo, concentramos os valores pela somatória 

de 1 a 3 à direita, mantivemos o valor médio representado pela coluna do meio, 

nível 4 e à esquerda vê-se a soma dos valores de 5 a 7. 

Enunciados: 
 
1. Anda, porque tenho que ver a lavadora / Anda, porque tengo que ver la  
lavadora 
 
Juízes brasileiros:  
 

Português Grau 1 a 3 4 5 a 7  Espanhol Grau 1 a 3 4 5 a 7 

Anda, porque tenho 
que ver a lavadora 

    Anda, porque tengo 
que ver la lavadora 

   

Autoritário 8 3 16  Autoritário 6 5 19 
Ríspido 14 1 14  Ríspido 13 5 12 
Paciente 14 7 8  Paciente 17 1 12 

  Tabela 24. Avaliação de atitude 
   
Juízes espanhóis:  
                                                                                                                                                                                                                            

Português Grau 1 a 3 4 5 a 7  Espanhol Grau 1 a 3 4 5 a 7 

Anda, porque tenho 
que ver a lavadora 

    Anda, porque tengo 
que ver la lavadora 

   

Autoritário 10 8 7  Autoritário 11 3 5 
Ríspido 11 3 10  Ríspido 11 2 10 
Paciente 13 2 5  Paciente 8 5 6 

   Tabela 25. Avaliação de atitude   
 
 
2. Por favor Ricardo, cala-te   / Por favor Ricardo, cállate 
 
Juízes brasileiros:  
 

Português Grau 1 a 3 4 5 a 7  Espanhol Grau 1 a 3 4 5 a 7 

Por favor Ricardo, 
cala-te 

    Por favor Ricardo, 
cállate 

   

Autoritário 7 3 20  Autoritário 0 3 28 
Ríspido 16 3 11  Ríspido 1 4 25 
Paciente 14 7 9  Paciente 21 0 9 

   Tabela 26. Avaliação de atitude  



    Juízes espanhóis 
 

Português Grau 1 a 3 4 5 a 7  Espanhol Grau 1 a 3 4 5 a 7 

Por favor Ricardo, 
cala-te 

    Por favor Ricardo, 
cállate 

   

Autoritário 7 3 22  Autoritário 2 0 26 
Ríspido 10 4 9  Ríspido 3 4 13 
Paciente 7 5 6  Paciente 15 3 1 

   Tabela 27. Avaliação de atitude   
 
 
3. Espera menina / Espera chica 
 
Juízes brasileiros 
 

Português Grau 1 a 3 4 5 a 7  Espanhol Grau 1 a 3 4 5 a 7 

Espera menina     Espera chica    
Autoritário 2 2 26  Autoritário 11 4 15 

Ríspido 7 2 21  Ríspido 25 4 1 

Paciente 22 0 9  Paciente 16 4 10 
   Tabela 28. Avaliação do ato de fala.  
 
Juízes espanhóis: 
 

Português Grau 1 a 3 4 5 a 7  Espanhol Grau 1 a 3 4 5 a 7 

Espera menina     Espera chica    
Autoritário 4 1 22  Autoritário 7 6 11 

Ríspido 11 1 8  Ríspido 11 0 11 
Paciente 15 1 4  Paciente 14 1 3 

   Tabela 29. Avaliação de atitude   
 
 
4. anda, acompanhe-me   /    Anda, acompáñame                              

 
Juízes brasileiros: 
 

Português Grau 1 a 3 4 5 a 7  Espanhol Grau 1 a 3 4 5 a 7 

Anda,acompanhe-me     Anda, acompáñame    
Autoritário 13 3 14  Autoritário 4 3 23 

Ríspido 26 2 2  Ríspido 18 4 8 
Paciente 5 4 21  Paciente 12 7 11 

   Tabela 30. Avaliação de atitude   
 
Juízes espanhóis  
 

Português Grau 1 a 3 4 5 a 7  Espanhol Grau 1 a 3 4 5 a 7 

Anda,acompanhe-me     Anda, acompáñame    
Autoritário 14 4 9  Autoritário 10 4 10 

Ríspido 5 1 3  Ríspido 15 2 0 
Paciente 8 2 8  Paciente 8 3 10 

   Tabela 31. Avaliação de atitude   

 



 82 

5. Pague 3  e leve 4  / Pague 3 y llévese 4                          

  
Juízes brasileiros:  
 

Português Grau 1 a 3 4 5 a 7  Espanhol Grau 1 a 3 4 5 a 7 

Pague 3 e leve 4     Pague 3 y llévese 4    
Autoritário 16 6 10  Autoritário 12 8 10 

Ríspido 23 1 4  Ríspido 21 4 5 
Paciente 5 4 21  Paciente 16 6 9 

   Tabela 32. Avaliação de atitude   
 
Juízes espanhóis: 
 

Português Grau 1 a 3 4 5 a 7  Espanhol Grau 1 a 3 4 5 a 7 

Pague 3 e leve 4     Pague 3 y llévese 4    
Autoritário 9 6 9  Autoritário 8 4 10 

Ríspido 14 2 1  Ríspido 14 5 3 
Paciente 5 6 11  Paciente 9 2 7 

   Tabela 33. Avaliação de atitude   

 
 
6. Toma Macarena / Toma Macarena 
 
Juízes brasileiros:  
 

Português Grau 1 a 3 4 5 a 7  Espanhol Grau 1 a 3 4 5 a 7 

Toma Macarena     Toma Macarena    
Autoritário 9 3 18  Autoritário 4 1 25 

Ríspido 15 3 12  Ríspido 9 4 17 
Paciente 5 5 20  Paciente 15 6 9 

   Tabela 34. Avaliação de atitude   
 
Juízes espanhóis:  
 

Português Grau 1 a 3 4 5 a 7  Espanhol Grau 1 a 3 4 5 a 7 

Toma Macarena     Toma Macarena    
Autoritário 12 2 18  Autoritário 9 4 8 

Ríspido 13 3 18  Ríspido 8 2 9 
Paciente 5 3 11  Paciente 13 3 5 

   Tabela 35. Avaliação de atitude  
 
 
7. Espera que termine  / Espera que termine 
 
Juízes brasileiros:  
 

Português Grau 1 a 3 4 5 a 7  Espanhol Grau 1 a 3 4 5 a 7 

Espera que termine     Espera que termine    
Autoritário 5 7 18  Autoritário 12 5 13 

Ríspido 15 6 9  Ríspido 21 7 2 
Paciente 15 6 9  Paciente 7 6 17 

   Tabela 36. Avaliação de atitude   



Juízes espanhóis:  
 

Português Grau 1 a 3 4 5 a 7  Espanhol Grau 1 a 3 4 5 a 7 

Espera que termine     Espera que termine    
Autoritário 5 4 16  Autoritário 7 2 8 

Ríspido 8 5 7  Ríspido 10 2 5 
Paciente 10 3 8  Paciente 17 1 5 

   Tabela 37. Avaliação de atitude   
 
 
8. Passa-me a senha / Pásame la seña 
 
Juízes brasileiros:  
 

Português Grau 1 a 3 4 5 a 7  Espanhol Grau 1 a 3 4 5 a 7 

Passa-me a senha     Pásame la seña    
Autoritário 5 11 14  Autoritário 4 1 22 

Ríspido 16 6 8  Ríspido 9 5 9 
Paciente 10 8 12  Paciente 15 6 3 

   Tabela 38. Avaliação de atitude .  
 
Juízes espanhóis:  
 

Português Grau 1 a 3 4 5 a 7  Espanhol Grau 1 a 3 4 5 a 7 

Passa-me a senha     Pásame la seña    
Autoritário 4 2 24  Autoritário 13 3 12 

Ríspido 11 1 5  Ríspido 14 0 4 
Paciente 14 2 5  Paciente 7 10 6 

   Tabela 39. Avaliação de atitude   
 
9. Marca um pra mim / Marca uno para mí 
 
Juízes brasileiros    
 

Português Grau 1 a 3 4 5 a 7  Espanhol Grau 1 a 3 4 5 a 7 

Marca um pra mim     Marca uno para mí    
Autoritário 18 9 15  Autoritário 10 7 13 

Ríspido 25 2 0  Ríspido 22 5 4 
Paciente 6 7 15  Paciente 9 9 12 

   Tabela 40. Avaliação de atitude  
 
 
Juízes espanhóis 
 

Português Grau 1 a 3 4 5 a 7  Espanhol Grau 1 a 3 4 5 a 7 

Marca um pra mim     Marca uno para mí    
Autoritário 10 6 11  Autoritário 10 4 8 

Ríspido 12 6 1  Ríspido 15 2 3 
Paciente 11 9 4  Paciente 10 2 7 

   Tabela 41. Avaliação de atitude   
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10. Assegure-se de que em sua maleta  há um guarda chuva /   
      Asegúrese de que en su maleta debe estar el paraguas 
 
Juízes brasileiros  
 

Português Grau 1 a 3 4 5 a 7  Espanhol Grau 1 a 3 4 5 a 7 
Assegure-se que em sua 

maleta há um guarda chuva 
    Asegúrese de que en su 

maleta debe estar el 
paraguas 

   

Autoritário 18 6 6  Autoritário 20 4 6 
Ríspido 28 1 1  Ríspido 29 0 1 
Paciente 3 0 27  Paciente 5 1 27 

   Tabela 42. Avaliação de atitude   
 
 
Juízes espanhóis  
 

Português Grau 1 a 3 4 5 a 7  Espanhol Grau 1 a 3 4 5 a 7 
Assegure-se que em sua 

maleta há um guarda chuva 
    Asegúrese de que en su 

maleta debe estar el 
paraguas 

   

Autoritário 36 12 12  Autoritário 20 8 12 
Ríspido 54 2 12  Ríspido 29 0 2 
Paciente 3 0 54  Paciente 5 8 42 

   Tabela 43. Avaliação de atitude  
 
 
 
11. Busca a paz interior / Busca la paz interior 
 
Juízes brasileiros  
 

Português Grau 1 a 3 4 5 a 7  Espanhol Grau 1 a 3 4 5 a 7 
 

 
        

Autoritário 20 2 8  Autoritário 12 4 7 
Ríspido 28 2 10  Ríspido 15 2 1 
Paciente 3 2 25  Paciente 4 4 14 

   Tabela 44. Avaliação de atitude   
 
Juízes espanhóis  
 

Português Grau 1 a 3 4 5 a 7  Espanhol Grau 1 a 3 4 5 a 7 
 

 
        

Autoritário 17 1 3  Autoritário 24 4 2 
Ríspido 16 1 1  Ríspido 29 0 1 
Paciente 2 2 19  Paciente 1 0 29 

   Tabela 45. Avaliação de atitude  
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12. E se acontecer algo, avise-me /  Y si le pasa algo, avíseme                                                                   
 
Juízes brasileiros  
 

Português Grau 1 a 3 4 5 a 7  Espanhol Grau 1 a 3 4 5 a 7 
E se acontecer algo, 

avise-me 
    Y si le pasa algo, 

avíseme. 
   

Autoritário 19 5 6  Autoritário 12 2 5 
Ríspido  30 0 0  Ríspido 11 0 2 
Paciente 4 2 14  Paciente 6 0 17 

   Tabela 46. Avaliação de atitude   
 
Juízes espanhóis  
 

Português Grau 1 a 3 4 5 a 7  Espanhol Grau 1 a 3 4 5 a 7 
E se acontecer algo, 

avise-me 
    Y si le pasa algo, 

avíseme. 
   

Autoritário 9 4 11  Autoritário 20 3 7 
Ríspido 18 1 1  Ríspido 29 1 0 
Paciente 8 5 10  Paciente 8 4 18 

   Tabela 47. Avaliação de atitude 
 
 
13.P. Coloca um recipiente com água /  Coloca un recipiente con agua 
 
Juízes brasileiros  
 

Português Grau 1 a 3 4 5 a 7  Espanhol Grau 1 a 3 4 5 a 7 
Coloca um recipiente 

com água 
    Coloca un recipiente 

con agua 
   

Autoritário 18 9 3  Autoritário 12 8 9 
Ríspido 28 2 0  Ríspido 29 1 0 
Paciente 1 3 26  Paciente 7 2 22 

   Tabela 48. Avaliação de atitude  
 
Juízes espanhóis  
 

Português Grau 1 a 3 4 5 a 7  Espanhol Grau 1 a 3 4 5 a 7 
Coloca um recipiente 

com água 
    Coloca un recipiente 

con agua 
   

Autoritário 12 7 8  Autoritário 7 5 14 
Ríspido 18 1 0  Ríspido 15 1 0 
Paciente 6 7 13  Paciente 3 2 12 

   Tabela 49. Avaliação de atitude  
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14. Coloca uma folha / Coloca una hoja 
 
Juízes brasileiros  
 

Português Grau 1 a 3 4 5 a 7  Espanhol Grau 1 a 3 4 5 a 7 
Coloca uma folha     Coloca una hoja    

Autoritário 2 4 3  Autoritário 11 6 13 
Ríspido 28 2 0  Ríspido 26 5 0 
Paciente 1 5 24  Paciente 8 8 15 

   Tabela 50. Avaliação de atitude   
 
Juízes espanhóis  
 

Português Grau 1 a 3 4 5 a 7  Espanhol Grau 1 a 3 4 5 a 7 
Coloca uma folha     Coloca una hoja    

Autoritário 5 5 17  Autoritário 12 5 9 
Ríspido 12 1 5  Ríspido 15 1 1 
Paciente 14 1 8  Paciente 10 4 6 

   Tabela 51. Avaliação de atitude  
 
 
15. Retira com um punção /  Retira con un punzón 
 
Juízes brasileiros  
 

Português Grau 1 a 3 4 5 a 7  Espanhol Grau 1 a 3 4 5 a 7 
Retira com um punção     Retira con un punzón    

Autoritário 12 7 11  Autoritário 10 9 11 
Ríspido 21 3 7  Ríspido 27 0 3 
Paciente 12 2 17  Paciente 8 3 19 

   Tabela 52. Avaliação de atitude   
 
Juizes espanhóis  
 

Português Grau 1 a 3 4 5 a 7  Espanhol Grau 1 a 3 4 5 a 7 
Retira com um punção     Retira con un punzón    

Autoritário 10 3 17  Autoritário 12 5 7 
Ríspido 13 4 1  Ríspido 16 0 0 
Paciente 7 1 11  Paciente 5 6 10 

   Tabela 53. Avaliação de atitude  
 
 
 

Como se pôde observar, houve poucas diferenças entre as 

classificações quanto à Avaliação de atitude entre os juizes brasileiros e 

espanhóis.  
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A seguir analisaremos o alinhamento do pico de f0 com relação à vogal 

tônica do verbo imperativo dos enunciados em Português e em Espanhol. 

 
 
 



4.3 – Alinhamento do pico de f0 em relação à vogal tônica em Português e em 

Espanhol 

   

A análise do alinhamento do pico de f0, com relação à vogal tônica do verbo 

imperativo, foi executada por meio do programa PRAAT, com o qual pudemos 

verificar em que ponto do vocábulo ocorre o pico de f0. 

 

Na tabela24 abaixo pode-se observar a relação entre o alinhamento do pico de 

f0 com a  Avaliação dos atos de fala e com a Avaliação de atitude apontada pelos 

juízes brasileiros e espanhóis: 

 

Língua Sentença Alinhamento 
pico de f0 

Avaliação do ato de fala Avaliação de atitude 

   brasileiros espanhóis brasileiros Espanhóis 
Espanhol Anda, porque 

tengo que ver la 
lavadora 

Início da vogal 
tônica 

ordem sugestão autoritário ríspido 

Espanhol  Anda, 
acompáñame 

Início da vogal 
tônica 

ordem 
 

ordem 
sugestão 

autoritário 
 

autoritário 
 

Português Por favor 
Ricardo, cala-te 

Início da vogal 
tônica 

pedido  
ordem  

pedido 
ordem 

autoritário autoritário 

Português Espera menina Início da vogal 
tônica 

ordem ordem autoritário autoritário 

       
Espanhol Coloca una hoja Meio da vogal 

tônica 
instrução 

ordem 
instrução 

ordem 
autoritário autoritário 

Espanhol Busca la paz 
interior 

Meio da vogal 
tônica 

conselho conselho 
instrução 

paciente paciente 

Espanhol Asegúrese de 
que en su maleta 

debe estar el 
paraguas 

Meio da vogal 
tônica 

instrução conselho 
instrução 

paciente paciente 

Espanhol Y se le pasa 
algo, avíseme 

Meio da vogal 
tônica 

pedido conselho 
pedido 

paciente paciente 

Espanhol Pásame la seña Meio  da vogal 
tônica 

pedido pedido autoritário autoritário 

Português E se acontecer 
algo, avise-me 

Meio da vogal 
tônica 

pedido 
 

conselho 
 

paciente autoritário  
paciente 

Português Passa-me a 
senha 

Meio da vogal 
tônica 

pedido pedido  
ordem 

autoritário 
 

autoritário 

Português Toma 
Macarena 

Meio da vogal 
tônica 

sugestão 
pedido 

sugestão paciente 
autoritário 

autoritário  
ríspido 

Português Assegure-se de 
que em sua 

Meio da vogal 
tônica 

conselho conselho paciente paciente 

                                                
24 Os enunciados em Espanhol: a. Marca uno para mi e b. Pague 3 y llevase 4, não compõem a 

tabela porque foram excluídos.  Em (a) nota-se uma vogal nasal ao final do enunciado, fato que não 

ocorre em Espanhol; em (b) há dois verbos onde os picos de f0 não coincidem 
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maleta deve estar 
o guarda-chuva 

Português Anda, 
 Acompanhe-

me 

Meio da vogal 
tônica 

pedido 
sugestão 

pedido paciente autoritário 
paciente 

       

Espanhol Espera chica Indeterminado  ordem ordem 
pedido 

autoritário autoritário 
ríspido 

Espanhol  Toma 
Macarena 

Indeterminado ordem sugestão autoritário 
ríspido 

autoritário 
ríspido 

Espanhol Por favor 
Ricardo, cállate 

Final da vogal 
tônica 

ordem ordem autoritário 
ríspido 

autoritário 

Português Anda, porque 
tenho que ver a 

lavadora 

Final da vogal 
tônica 

ordem pedido  
 

autoritário 
ríspido 

paciente 

Português Marca um pra 
mim 

Final da vogal 
tônica 

pedido 
 

ordem  
pedido 

autoritário 
paciente   

ríspido 
 

       

Português Coloca um 
recipiente com 

água 

Início da vogal 
pós-tônica 

instrução instrução paciente paciente 

Português Retira com um 
punção 

Início da vogal 
pós-tônica 

instrução ordem paciente autoritário 

Espanhol Coloca un 
recipiente con 

agua 

Início da vogal 
pós-tônica 

instrução instrução paciente paciente 

Espanhol Retira con un 
punzón 

Início da vogal 
pós-tônica 

instrução instrução paciente paciente 

Espanhol Espera que 
termine 

Início da vogal 
pós-tônica 

pedido 
 

pedido paciente autoritário 

Português Coloca um 
recipiente com 

água 

Início da vogal 
pós-tônica 

instrução instrução paciente paciente 

Português Retira com um 
punção 

Início da vogal 
pós-tônica 

instrução ordem paciente autoritário 

       

Português Coloca uma 
folha 

Final da vogal 
pós-tônica 

instrução instrução paciente autoritário 

Português Espera que 
termine 

Final da vogal 
pós-tônica  

pedido ordem autoritário autoritário 

Espanhol Por favor 
Ricardo, cállate 

Final da vogal 
 pós-tônica 

ordem ordem 
pedido 

autoritário 
ríspido 

autoritário 

Português Busca a paz 
interior 

Final da vogal 
pós-tônica 

conselho conselho 
pedido 

paciente paciente 

 
Tabela 54: A análise do alinhamento do pico de f0 com relação à vogal tônica do verbo imperativo. Avaliação dos 
atos de fala e Avaliação de atitude 
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4.3.1 – Análise dos resultados obtidos por meio do alinhamento do pico de f0 

em relação à vogal tônica. 

 
 Os dados obtidos foram agrupados de acordo com o alinhamento do pico de 
f0.  
 

• Pico de f0 alinhado ao início da vogal tônica: 

 

O enunciado em Espanhol Anda, acompáñame  foi classificado por 76% dos 

juizes brasileiros como ordem, sendo que, apenas 35% dos juízes espanhóis o 

classificaram como ordem, e 29%, como pedido. O enunciado em Português Por 

favor Ricardo cala-te foi classificado por 60% brasileiros como pedido e por 36% 

como ordem, entre os espanhóis 42% o classificaram como ordem e pedido. O 

enunciado Espera menina foi classificado por 66% dos juízes brasileiros e por 80% 

dos espanhóis como ordem, no que se refere à Avaliação do ato de fala. Quanto à 

avaliação de atitude, todos os enunciados foram classificados como autoritário, pelos 

juízes brasileiros e espanhóis. 

 

No entanto, o enunciado em Espanhol Anda, porque tengo que ver la 

lavadora foi classificada por 56% dos brasileiros  como ordem e autoritário, sendo 

que, pelos espanhóis, foi classificada por 16% como ordem e por 42% como 

sugestão, no que se refere à Avaliação do ato de fala, e ríspido quanto à Avaliação 

de atitude. 

 

• Pico de f0 alinhado no  meio da vogal tônica:  

 

Os enunciados com alinhamento no meio da vogal tônica foram os mais 

frequêntes em nosso corpus de pesquisa, somando um total de dez enunciados, 

sendo cinco referentes ao Português e cinco referentes ao Espanhol. Esses 

enunciados foram classificados pelos juízes brasileiros e espanhóis como conselho e 

pedido, quanto à Avaliação do ato de fala, e como paciente quanto à Avaliação de 

atitude.  

 

O enunciado em Espanhol Busca la paz interior foi classifico por 76% dos 

juizes brasileiros e por 45% dos espanhóis, como conselho quanto à Avaliação do 
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ato de fala. Em Asegúrese de que en su maleta debe estar el paraguas  46% dos 

brasileiros e 32% dos espanhóis o classificaram como instrução, ainda entre os 

espanhóis, 41% consideraram o enunciado como conselho quanto à Avaliação do 

ato de fala.  No enunciado em Espanhol Y se le pasa algo, avíseme, 63% dos 

brasileiros e 30% dos espanhóis o classificaram como pedido, apesar de 38% dos 

espanhóis, também o classificarem como instrução. Semelhante ocorreu com o 

enunciado em Português Assegure-se de que em sua maleta deve estar o guarda-

chuva, neste 43% dos brasileiros e 58% dos espanhóis o classificaram como 

conselho no que se refere à Avaliação do ato de fala.  

 

Todos os enunciados citados no parágrafo anterior foram classificados como 

paciente quanto à Avaliação de atitude. Apesar das características fonético-

acústicas presentes nesses enunciados, não podemos desprezar a questão 

semântica que os envolve. 

 

Em Pásame la seña e Passa-me a senha, foram classificadas, em sua 

maioria, de maneira similar, entre os juízes brasileiros e espanhóis, como pedido e 

autoritário. Para o enunciado em Espanhol Pásame la seña 66% dos brasileiros e 

42% dos espanhóis o classificaram como pedido quanto à Avaliação do ato de fala e 

como autoritário quanto à Avaliação de atitude.  

 

Em Português,  83% dos brasileiros classificaram o enunciado como pedido e 

83% dos espanhóis o classificaram como ordem, quanto à Avaliação do ato de fala. 

Em relação à Avaliação de atitude esse enunciado foi classificado como autoritário 

tanto pelos juizes brasileiros quanto para os espanhóis. Semelhante ocorreu no 

enunciado em Português  E se acontecer algo, avise-me, entre os juízes brasileiros 

(63%) classificaram como pedido e 38% dos espanhóis, como conselho quanto à 

Avaliação de atitude. Os juízes brasileiros e espanhóis o julgaram autoritário, porém, 

os espanhóis,  também o classificaram como paciente. 

 

O enunciado Toma Macarena, em Português foi classificado por 40% juizes 

brasileiros como sugestão e por 23% como pedido quanto à Avaliação do ato de 

fala. Na Avaliação de atitudes, os brasileiros classificaram como e paciente e 

autoritário. Entre os espanhóis, 45% classificaram o enunciado como sugestão e 
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autoritário / ríspido, quanto à Avaliação do ato de fala e de atitudes, 

respectivamente. 

 

O enunciado  Anda, acompanhe-me, no Português, foi classificado por 40% 

juizes brasileiros e por 55% espanhóis como pedido quanto à Avaliação de ato de 

fala e como e paciente quanto à Avaliação de atitudes, no entanto foi classificada 

também como autoritário pelos juízes espanhóis. Observe-se que esse enunciado 

em Espanhol foi classificado como ordem pelos juízes brasileiros.   

 

Em Coloca una hoja, observamos que com relação à Avaliação do ato de fala,  

50% dos brasileiros o classificaram como instrução e 33% como ordem. Semelhante 

ocorreu entre os espanhóis, 42% classificaram como instrução e 35%, como ordem. 

No que se refere à avaliação de atitude os juízes classificaram como autoritário e 

paciente de maneira similar. 

 

• Pico de f0 alinhado ao final da vogal tônica: 

 

Para esse alinhamento, encontramos em Português: Anda, porque tenho que 

ver a lavadora foi classificado como ordem por 56% dos juízes brasileiros, e como  

pedido por 42% dos espanhóis no que se refere à Avaliação do ato de fala, quanto à 

Avaliação de atitude o enunciado foi classificado como autoritário / ríspido pelos 

juízes brasileiros e paciente pelos juízes espanhóis.  

 

No que se refere à Avaliação do ato de fala, 63% dos juízes brasileiros e 80% 

dos espanhóis classificaram como ordem o enunciado em Espanhol  Por favor 

Ricardo, cállate.  Também houve coincidência entre os julgamentos de Avaliação de 

atitude, os juízes brasileiros classificaram como autoritário, os espanhóis, a pesar de 

o classificarem como autoritário, também o classificaram o enunciado como ríspido. 

    

Em Marca um pra mim em Português, obtivemos resultados semelhantes, 

86% dos  juízes brasileiros e 32% dos espanhóis classificaram o enunciado como 

pedido e 35% dos espanhóis o classificaram como ordem. No entanto, no que se 

refere à Avaliação de atitude, houve diferenças entre os julgamentos. Os juízes 
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brasileiros classificaram o enunciado como autoritário e paciente, enquanto os 

espanhóis o classificaram como ríspido. 

 

• Pico de f0 alinhado ao início da vogal pós-tônica: 

 

Encontramos cinco enunciados cujo alinhamento do pico de f0 dá-se no início 

da vogal pós-tônica, dentre eles, três foram classificados como instrução tanto pelos 

juízes brasileiros quanto pelos espanhóis no que se refere à Avaliação do ato de 

fala, e paciente quanto à Avaliação de atitude. Em Espanhol os enunciados: Coloca 

un recipiente con água, 66% dos brasileiros e 51% dos espanhóis e  Retira con un 

pulzón, 60% dos brasileiros e 70% dos espanhóis. Em Portugês: Coloca um 

recipiente com água, 86% dos brasileiros e 51% dos espanhóis. 

 

Mais uma vez não se deve desprezar a questão semântica que envolve tais 

enunciados, no entanto outro enunciado do Português Retira com um punção que 

também pode ser interpretado por instrução, assim o foi classificado por 60% juizes 

brasileiros, porém pelos espanhóis foi classificado como ordem por 26% quanto à 

Avaliação do ato de fala e como paciente pelos juízes brasileiros e autoritário pelos 

espanhóis no que se refere à avaliação de atitude. 

 

O enunciado Espera que termine no Espanhol foi classificado como pedido 

por 36%  juízes brasileiros e por 38% dos juízes espanhóis, no que se refere à 

Avaliação do ato de fala, quanto à Avaliação de atitude, o enunciado foi classificado 

como paciente pelos os brasileiros  e autoritário pelos os espanhóis. 

 

• Pico de f0 indeterminado 

 

Em nosso corpus, apenas em Espanhol, não conseguimos determinar o pico 

de f0 nos enunciados Espera chica e Toma Macarena. Em  Espera chica 73% dos 

juízes brasileiros e 42%  juizes espanhóis o classificaram como ordem, sendo que 

32% dos juízes espanhóis o classificaram como pedido para a Avaliação do ato de 

fala. Na Avaliação de atitude, a sentença foi classificada como autoritário pelos 

juízes brasileiros, e como autoritário / ríspido pelos juízes espanhóis. 
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No enunciado Toma Macarena a avaliação do ato de fala foi de 70% para 

ordem e 20% para sugestão entre os juízes brasileiros, ao contrário, para os juízes 

espanhóis o resultado foi de 39% como sugestão e apenas de 19% como ordem.  A  

Avaliação de atitude foi similar entre os juízes brasileiros e espanhóis que a 

classificaram com autoritário e ríspido. 

 

Optamos por classificar ambos os enunciados como indeterminado, com 

relação ao alinhamento do pico de f0, porque na análise espectográfica, observamos 

não haver um ponto exato onde ocorra um pico propriamente dito, mas um platô, 

pois a f0 máxima se estende por alguns pontos, assim não pudemos determiná-lo 

precisamente.  

 

• Pico de f0 alinhado ao final da vogal pós-tônica: 

 

Em três enunciados do Português encontramos o alinhamento do pico de f0 

no final da vogal tônica, houve diferentes classificações entre  a Avaliação do ato de 

fala e da atitude. O enunciado  Coloca uma folha foi classificado por 83% dos juízes 

brasileiros e por 58% dos espanhóis como instrução para a Avaliação do ato de fala, 

e, paciente pelos juízes brasileiros, e  autoritário para os juízes espanhóis, para a 

Avaliação da atitude. 

 

O enunciado Espera que termine, em Português foi classificado como pedido 

por 50% dos  juízes brasileiros e como ordem por 56% juízes espanhóis quanto à 

Avaliação do ato de fala e como autoritário pelos juízes brasileiros e espanhóis 

quanto à Avaliação de atitude. 

 

No enunciado Busca a paz interior, em Português encontramos as mesmas 

classificações desse  enunciado em Espanhol, cujo alinhamento do pico de f0 ocorre 

no meio da vogal tônica. Os enunciados foram  classificados como conselho 50% 

dos juízes brasileiros e por 22%  dos espanhóis, bem como pedido por 35% dos 

espanhóis para a Avaliação do ato de fala.  Para a Avaliação de atitude a 

classificação foi paciente para  brasileiros e espanhóis. Esse resultado pode reforçar 

a questão semântica que envolve os enunciados, que como afirmado anteriormente, 

não se pode desprezar.  
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 Os dados indicam que há semelhanças entre as interpretações dos 

enunciados em Português e em Espanhol de acordo com as características fonético-

acústicas, no que se refere ao pico de f0 em relação à vogal tônica do verbo 

imperativo.  

 

 Observamos que todos os enunciados em que o alinhamento do pico de f0 

coincide com o inicio da vogal tônica, quanto à Avaliação do ato de fala, foram 

classificados como ordem pelos juizes brasileiros e pelos juízes espanhóis. No que 

se refere à Avaliação de atitude esses enunciados foram classificados, em sua 

maioria, como autoritário. Apenas em Anda, porque tengo que ver la lavadora, em 

Espanhol, houve a classificação ríspido pelos juizes espanhóis na Avaliação do ato 

de fala. 

 

 Os enunciados presentes em nosso corpus foram classificados na Avaliação 

do ato de fala, como: pedido, instrução e conselho por grande parte dos juízes 

brasileiros e espanhóis, quando o alinhamento de f0 ocorre no meio da vogal tônica, 

exceto por um enunciado em Português Passe-me a senha, classificado por 83% 

dos espanhóis como ordem. Esses enunciados foram classificados pelos juízes, 

como: paciente por 50%, autoritário por 35% e paciente / autoritário por 15% dos 

juizes brasileiros e espanhóis. 

 

 Quando o pico de f0 está alinhado ao final da vogal tônica, os enunciados 

foram classificados com como ordem por 50%, como pedido por 33% e como 

ordem / pedido, por 16% dos juízes brasileiros e espanhóis na Avaliação do ato de 

fala. Quanto à Avaliação de atitude, os juízes classificaram os enunciados como 

autoritário e ríspido, exceção feita apenas ao enunciado em Português Anda 

porque tenho que ver a lavadora, classificado pelos juízes espanhóis como 

paciente. 

 

 Os enunciados foram classificados como instrução e pedido quando o pico 

de f0 está alinhado ao início da vogal pós-tônica na Avaliação de ato de fala. Esses 

enunciados foram classificados quanto à Avaliação de atitude como paciente por 

90% dos juizes brasileiros e espanhóis. 
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 Quando o alinhamento de f0 ocorre ao final da vogal pós-tônica, os 

enunciados foram classificados como instrução por 60% dos juízes quanto à 

Avaliação do ato de fala como autoritário por 50% e paciente por 40% e dos juízes 

brasileiros e espanhóis na Avaliação de atitudes.  

 

Observamos também, que dois enunciados sofreram diferenças significativas 

nas classificações, principalmente no que se refere à Avaliação do ato de fala. A 

seguir apresentaremos  a análise detalhada desses enunciados.  

 

 

4.3.2 – Análise dos contornos entoativos 

 

 Comparemos, a seguir, os dois enunciados que obtiveram os julgamentos 

mais diferenciados entre Português e Espanhol quanto às características fonético-

acústicas: 

  

a. Anda, acompanhe-me / Anda, acompáñame; 

b. Toma Macarena / Toma Macarena; 

 

a. O enunciado Anda, acompanhe-me, em Português foi classificado pelos juízes 

brasileiros e espanhóis, como pedido quanto à Avaliação de ato de fala e como e 

paciente quanto à Avaliação de atitudes. 
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Figura 3.  Anda, acompanhe-me, em Português   

 

 O enunciado  Anda, acompanhe-me, em Português apresenta 1.300 ms de 

tempo total.  O pico de f0 está alinhado ao meio da vogal tônica nos dois verbos, 

portanto começa em tom baixo, atinge um tom alto e depois baixa. 

 

 Esse enunciado foi classificado como pedido e paciente pelos juízes 

brasileiros e espanhóis.  Diferentemente ocorreu com seu correspondente em 

Espanhol, como veremos a seguir. 
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Figura 4. Anda, acompáñame,  em Espanhol 

 

O enunciado Anda, acompáñame, em Espanhol apresenta 1733 ms de tempo 

total.  O pico de f0 está alinhado ao início da vogal tônica dos dois verbos, em anda 

e portanto começa em tom alto e descendente. 

 

Esse enunciado foi classificado como ordem por 76% dos juizes brasileiros e 

por apenas 35%  dos juízes espanhóis, que também o classificaram como pedido 

em 29%. 

Nos exemplos acima temos um contraste entre tom baixo, seguido de tom alto 

e baixo e tom alto seguido de movimento descente abrupto. O primeiro correlaciona-

se produtivamente com pedido e o segundo com ordem. 
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b.Toma Macarena 

 

 
Figura 5. Toma Macarena, em Português  

 

 O enunciado Toma Macarena em Português apresenta duração total  de  950 

ms. O pico  f0 está alinhado ao meio da vogal tônica do verbo, em toma seu valor é 

de 226 Hz. Esse enunciado foi classificado como sugestão e pedido pelos juízes 

brasileiros quanto à Avaliação de atitude e como paciente quanto à Avaliação do ato 

de fala. 

 

 O contorno ascendente e descendente, assim como no enunciado anterior, 

parece favorecer a interpretação do ato de fala como pedido, neste caso, o 

enunciado também foi classificado como sugestão. Entre os brasileiros foi 

classificado como paciente e autoritário, entre os espanhóis, porém,  como 

autoritário e ríspido.   
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Figura 6. Toma Macarena, em Espanhol  

 

 A seta na cor vermelha indica o platô citado anteriormente,  quando 

classificamos esse enunciado com alinhamento de f0 indeterminado na tabela 54, 

por apresentar valores de f0 repetidos no tempo.  

 

 Esse enunciado apresenta duração total de 712 ms.  O valor máximo de f0 é 

de 220 Hz. O tom permanece nivelado na tônica e pós-tônica do verbo. A vogal pós-

tônica no Espanhol é plena enquanto que a do enunciado equivale em Português é 

reduzida. Note-se que em Português, a vogal plena na pós-tônica só ocorre quando 

o sujeito quer esclarecer algo não entendido pelo ouvinte a quem se dirige ou 

quando está irritado:  

 

- Você disse “parou”? Não, eu disse “pa-ro” 

Alguém irritado com o comportamento da outra pessoa diz: “Pa-ra!” 

 

 Há portanto nos enunciados analisados, diferenças entoacionais e acentuais 

que se correlacionam com os julgamentos dos juízes. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A entoação forma parte dos complexos componentes verbais e não verbais 

que constituem a comunicação. É importante produzir cada um dos enunciados 

adequadamente para que o ouvinte saiba interpretar as diferentes entoações.  Ao 

nos comunicarmos devemos não somente conhecer todos os aspectos da língua 

oral, falar bem, com fluência de forma inteligível, mas também compreender a 

mensagem linguística com toda a sua complexibilidade.  

Conhecer uma língua equivale a possuir competência comunicativa, porém é 

bastante comum o aprendiz de língua estrangeira, mesmo  em nível avançado e que 

tendo um bom domínio das regras gramaticais, ter dificuldades na interação oral com 

um nativo dessa língua. Para que a comunicação seja efetiva, é preciso que o 

aprendiz seja capaz de compreender e utilizar o registro linguístico adequado à 

situação em que se encontra e participe ativamente como receptor, inferindo o 

significado pragmático das produções orais de seu interlocutor. Como aponta 

Navarro Tomás: 

La propiedad de la entonación altera el sentido de lo que se dice no menos 
que la impropiedad del léxico o de la sintaxis (Y) No se penetra 
enteramente en el dominio de una lengua mientras no se conoce la 
intimidad de su entonación (Navarro Tomás, 1944:8) 

 

A entoação é essencial para distinguir entre declarações e perguntas ou entre 

jovialidade e tristeza. Por outro lado, permite ao ouvinte segmentar a fala em blocos, 

com a finalidade de decodificar e poder entender a mensagem. A entoação está 

presente quando falamos, quando escutamos, quando lemos, quando escrevemos e 

inclusive quando pensamos.  Segundo Cortés (2000), quando as palavras possuem 

significado determinado, e, a entoação dessas palavras implica um sentido distinto, 

costumamos fixar mais no significado que desprende da entoação do que no 

significado básico do enunciado. 

Apesar da importância da entoação pouca atenção lhe é destinada nas aulas 

de língua estrangeira, segundo Cortés (2000), pelas seguintes razões: 

a) por tradição à fonologia se concentra nos segmentos (fonemas), em detrimento 

dos suprassegmentos (acentuação, ritmo, entoação etc); 
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 b) o ensino tradicional costuma optar por um sistema sintético (não por um analítico) 

neste caso, começando pelos sons, passando às sílabas, depois às palavras etc;  

c) a entoação é difícil de descrever e de se ensinar, principalmente quando os 

professores não receberam uma formação específica nessa área;  

d) há quem acredite que a aprendizagem da entoação é um processo automático do 

qual não é preciso ocupar-se; 

 e) nem todos são conscientes do papel transcendental que a entoação desempenha 

na comunicação. 

Sobre a tradição do ensino de fonologia, Rocca (2003) acrescenta que: 

O ensino da entoação é também dificultado quando embasados em teorias 
fonológicas inadequadas. Para o ensino de vogais e consoantes, assume-
se a análise fonológica segmental linear do alfabeto fonético internacional e 
concentra-se em outros aspectos, tais como em desenvolver a habilidade 
de ouvir e reproduzir contraste de consoantes e vogais ou em introduzir os 
princípios básicos da física necessários para que os alunos entendam 
como os contrastes são produzidos. (Rocca, 2003:116 ) 

 
Segundo a autora, apesar  desse método ter implementado o ensino da 

fonética, leva o aluno a ter a ilusão de que consoantes e vogais existem na natureza 

já segmentadas daquela maneira. Dessa forma, o aluno não se capacita em 

entender os traços segmentais ou estruturais da língua que desafiem esse modelo 

fonológico. (Rocca, 2003:116) 

 

É comum aos cursos de idiomas dar mais ênfase ao estudo da gramática e as 

questões de léxico. Apesar de a entoação e a sintaxe serem componentes 

independentes da linguagem, se integram e se condicionam mutuamente. Porém o 

estudo da entoação parece estar isolado nas descrições gramaticais. As gramáticas 

nem sempre abordam as questões entoativas de maneira completa: 

 
 

A gramática tradicional, quando aborda a questão da entoação, ensina 
apenas os contornos entoacionais associados aos sinais de ponto final, 
interrogação, exclamação e reticências.  (Rocca, 2003:116 ) 

 

A falta de detalhamento sobre as diversas entoações que podem permear um 

enunciado,  pode gerar outro problema, como, por exemplo, a generalização de que 

um enunciado que termina em um tom ascendente é sempre interrogativo.  Algumas 

variações são perceptíveis apenas com o conhecimento dos padrões entoativos.  
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Para Cruttenden (1985) e Beckman (1995), o ensino da entoação é um 

aspecto da fala difícil de ser ensinado, devido aos vários tipos de significados 

expressos por muitas das categorias entoacionais. Não é fácil ensinar a diferença 

entre uma ironia e uma exclamação (ou surpresa). Vale ressaltar que alguns 

padrões entoacionais podem ter significados diferentes. 

A entoação é um componente linguístico de grande complexidade que o aluno 

precisa aprender, da mesma maneira como precisa aprender as conjugações 

verbais, o significado das palavras etc. A entoação tem relevância na interação 

social. 

 
As regras gramaticais não estão sempre embasadas na relação entre língua e 

mundo, como estabelecia a gramática tradicional, são representações da realidade 

tal como o falante a percebe e quer que a perceba o ouvinte. Em determinadas 

situações, pode haver unidades fraseológicas próprias de uma língua  que não 

façam sentido ou não tenham tradução em outras como, por exemplo, as 

expressões idiomáticas. Conforme comentado no Capitulo 1, nem sempre uso, 

forma e significado são diretamente correspondentes. 

 

 Rocca (2003) acrescenta ser mais fácil ensinar outras questões relacionadas 

ao ensino de língua estrangeira do que ensinar entoação: 

 

(...) percebe-se que é fácil apresentar aos alunos a fisiologia da laringe e a 
relação física entre a tensão das cordas vocais e a freqüência fundamental, 
mas que é extremamente difícil fazê-los entender as dimensões da 
variação entoacional que caracterizam até sua própria língua nativa, como, 
por exemplo, o fato de que um mesmo contorno de entoação ter funções 
distintas em diferentes partes do enunciado ou em enunciados de outras 
línguas, uma vez que essas noções têm a ver com a estrutura do som da 
língua e não são contempladas pela maioria dos modelos teóricos.  (Rocca, 
2003:117) 

 

 Além dessas dificuldades, há a crença de que a entoação é um processo 

automático no ensino de língua estrangeira, provavelmente por isso seja 

marginalizada no programa de ELE. Entretanto, essa desatenção está em 

contradição com os objetivos que estabelecem o Marco común de referencia 

europeu, o   Plan curriculurar do  Instituto Cervantes. Esses recorrem à entoação 



 104 

como um elemento cuja progressão deve medir-se pela qualidade das emissões dos 

estudantes. 

Apesar de conscientes de que o domínio da entoação é necessário para 

conseguir uma expressão oral adequada a cada contexto, observamos que os 

alunos, inclusive os de nível avançado e os que pretendem tornarem-se professores, 

mantêm   a dificuldade para introduzir nuances mediante mudanças de entoação.  

Como afirma Navarro Tomás: 

Tanto para el que estudia el idioma con  aspiración de hablarlo propiedad y 
corrección como para el que se interesa por el análisis de su carácter y 
estructura desde el punto de vista lingüístico, el conocimiento de la 
entonación representa un valioso y decisivo progreso en la difícil conquista 
e interpretación del modo de ser que el acento de ese idioma representa 
(Navarro, 1956: 8)  

 
 O ensino da entoação deve estar presente desde o início até o final do curso 

de língua estrangeira, a entoação deve ser ensinada aos alunos desde os primeiros 

dias do nível zero até os últimos dias dos níveis mais avançados. Deve-se planejar 

muito bem o ensino para os alunos que começam a estudar o idioma pela primeira 

vez e as primeiras aulas deveriam ser dedicadas quase exclusivamente ao ensino 

de entoação. 

 

Todavia, não se pode negligenciar  o estudo da entoação nos níveis 

avançados. Muitos alunos em níveis avançados possuem habilidades similares aos 

falantes nativos, pela gramaticalidade e léxico adquiridos, inclusive pela pronúncia 

de sons do Espanhol, porém quase sempre a entoação os prejudica.   

 

Por meio da entoação, tem-se a percepção das variações melódicas que se 

produzem nas orações, Bolinger (1985) diz que a entoação é como a melodia de 

uma canção, propondo assim que a entoação é parte essencial da linguagem oral.  

A entoação regula os turnos e distribui as pausas intencionalmente para ressaltar 

alguns elementos. No entanto, apesar de sua importância, é comum entre os 

manuais didáticos a apresentação ou a representação de modelos entoativos por 

meio de  estratégias inadequadas.  

 

Contudo, não há maneira de se proceder a análise entoacional em 
qualquer língua sem resolver o problema da prosódia e os aprendizes 
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devem desenvolver a habilidade de identificar os construtos prosódicos 
usados pelos falantes para estruturar as categorias entoacionais e outros 
traços contrastivos. Cabe ao professor desenvolver estratégias que os 
auxiliem nessa tarefa. (Rocca,2003 :118 ) 

 

É desejável que o professor desenvolver estratégias para o ensino de língua 

estrangeira, ainda que os manuais didáticos não possuam exercícios destinados 

para tal fim. Em Mauad (2007), encontramos uma sugestão para despertar a 

atenção dos alunos sobre a prosódia nas aulas de Inglês que também pode ser 

aplicada para o ensino de ELE ou de qualquer língua estrangeira, cujo manual 

didático venha acompanhado de áudio: 

O professor de inglês pode utilizar o próprio material de áudio de que 
dispõe como parte do livro-texto para despertar o interesse dos alunos nos 
aspectos supra-segmentais do inglês falado, em particular, na entoação. 
(Mauad, 2007: 43) 

 

O estudo da entoação é importante, inclusive no ensino de língua materna e 

vai além do ensino da língua oral, pois desempenha importante papel, também na 

língua escrita. Cantero (2002) explica que uma voz interior se faz presente na mente 

para ajudar a organizar um pensamento e também aparece na leitura silenciosa:  

 
 
Leer un texto implica oír en el interior una voz que lo lee. Cada lector 
competente tiene un locutor particular en su mente que pronuncia el texto, 
recrea su entonación, agrupa sus frases en grupos fónicos, da a cada 
grupo fónico su entonación apropiada y da la inflexión adecuada a cada 
acento de frase (Y) el lector competente atribuye una estructura fónica 
adecuada a cada unidad del texto, identifica en el texto las unidades de 
significado y las integra con la entonación apropiada. Este locutor interno 
actúa como intermediario entre el texto y el lector, y es un elemento 
esencial en la comprensión de lectura. (Cantero, 2002: 203) 
 

 Ao  ler um texto em silêncio, produz- se um processo de conversão do texto 

a uma voz que só está na mente. Essa representação mental do som se produz 

simultaneamente na leitura. Para Cantero, a ausência desse locutor interno ou seu 

desenvolvimento escasso é uma das causas do fracasso da compreensão leitora. 

 Cortés (2000) corrobora com Cantero ao afirmar  que é evidente a relação 

entre pronunciação e a linguagem oral, porém alerta que raras vezes se percebe 

qual a importância da pronúncia na leitura e na escrita. Antes de escrever, 

pensamos em palavras ou frases que pronunciamos (mesmo que mentalmente), e, 
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vamos lendo e repassando durante o ato da escrita. Dessa forma, a escrita é 

impraticável sem leitura e ambas são indissociáveis do componente fônico, 

independentemente de que leiamos em voz alta ou em silencio. Em ambos os casos, 

produzimos sons e entoação. 

 

  Tendo como referência os cursos de Espanhol que são ministrados na 

Espanha para estudantes de outras nacionalidades, Cortés (2000) sugere que se 

tenha mais paciência com os alunos e  que esses procurem se dedicar mais às 

questões entoacionais. O autor ressalta que o estrangeiro não tem domínio 

suficiente da prosódia, fato que dificulta o desenvolvimento da conversação e pode 

soar como falso, pouco convincente pela comunidade nativa: 

Por regla general, los hispanohablantes somos comprensivos con las faltas 
de léxico, de gramática y de pronunciación de los segmentos: no hacemos 
cargo de las dificultades que debe afrontar el extranjero. Por el contrario, 
solemos ser intransigentes en el cambio de la entonación, incluso quienes 
tratamos con extranjeros a diario tomamos una falta de entonación como 
una falta de educación. (Cortés, 2000:91) 

A pesar disso, seria interessante que se incentivasse os professores a 

preocuparem-se mais com o ensino da entoação. Excluí-la  do currículo de ELE 

pode acarretar consequência mais graves que os mal entendidos habituais entre 

estudantes estrangeiros e nativos: em determinadas ocasiões, os estudantes criam 

situações embaraçosas ou inclusive chegam a ofender involuntariamente a seu 

interlocutor, pelo mero fato de não ter um domínio suficiente da entoação. Isto é algo 

que pode se deve se evitar  e é de nossa  responsabilidade. 

Os erros de pronúncia dos sons em língua estrangeira atrapalham a 

comunicação, apesar de que certos contextos linguísticos e extralinguísticos 

(situacional) podem compensar as deficiências. Os erros na prosódia também em 

determinadas ocasiões são sub sanados pelo contexto, mas em alguns casos são 

interpretados como faltas de pronunciação, como o fruto de uma atitude negativa 

(arrogância, descortesia, intimidação etc).  

Parece evidente que se o objetivo do ensino da entoação é alcançar a 

fluência e a correção nos contextos de uso, a prática da comunicação real e 

espontânea  é essencial e indispensável. Ainda que conheçamos uma língua 
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podemos identificar se nosso interlocutor está falando enfaticamente, se está 

perguntando, rechaçando, discutindo ou desfrutando de um dialogo, justamente pela 

entoação empregada.  Muitas vezes a entoação é mais significante do que a 

semântica e a sintaxe. 

 Ainda que existam obras descritivas destacáveis dentro do campo da 

prosódia25, observa-se que há falta de materiais didáticos específicos, também são 

escassos estudos para a sua aplicação didática em ELE. A maioria dos estudos está 

centrada em descrições isoladas.  

Nos últimos dez anos, alguns estudos têm sido realizados com o objetivo de 

auxiliar o professor no ensino de entoação, dentre eles destacamos os trabalhos 

realizados na Universidade de Barcelona (voltados ao ensino de Espanhol para 

estrangeiros) e os trabalhos realizados na PUCSP (voltados ao ensino de L2 ou 

língua estrangeira). .Em Rocca (2003) e em Mauad (2007)  encontramos algumas 

sugestões para o ensino de língua estrangeira utilizando o computador e seus 

respectivos programas computacionais que possibilitam a visualização das ondas 

sonoras, bem como a curva melódica dos enunciados, como, por exemplo, o 

programa PRAAT. 

Combinada com métodos tradicionais de ensino de pronúncia, a tecnologia 
de fala abre novas perspectivas para o ensino da entoação: o ensino 
mediado por computador. (Rocca, 2003:119) 

 

Segundo Rocca (2003), os computadores podem facilitar  a captação de 

aspectos prosódicos para o ensino de Fonética. Alguns  programas permitem 

visualizar na tela a frequência fundamental, a duração e a intensidade do som de 

uma emissão, dessa forma, professores e alunos a podem realizar análises de 

padrões de entoação,  ritmo, acentuação e características fonéticas, facilitando a 

compreensão e percepção dos fenômenos envolvidos (Rocca, 2003:118).  

A autora afirma que esses programas além de serem um excelente  recurso 

didático para a exploração de conceitos complexos, (...) podem ser utilizados como 

suporte para a prática de pronúncia.  

                                                
25 Ver:  Navarro Thomas, 1956; Quilis, 1993; Sosa, 1999. 
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 De maneira similar, Mauad (2007) sustenta que as ferramentas de gravação 

do PRAAT podem ser usadas para sensibilizar os alunos a perceberem as inflexões 

de maneira bastante eficaz e que o apelo visual facilita a compreensão do aluno.  

Ao trabalhar o contorno entoacional com seus alunos o professor deve 
procurar atividades que promovam a reflexão sobre os aspectos 
entoacionais de L1 e L2. (Mauad, 2007: 43) 

 

Utilizar essas ferramentas computacionais, pode proporcionar aos alunos a 

oportunidade de gravar, analisar e comparar suas emissões com as emissões do 

modelo que se queira atingir, recebendo feedback imediato e objetivo, que 

independe de avaliações perceptuais. (Rocca,2003:119) 

 

Os alunos consideram o processo altamente estimulante porque o 
feedback visual é imediato e permite auto-avaliação do seu desempenho, 
além de orientá-los para as novas tentativas de auto correção dos erros 
detectados. Computadores têm uma paciência infinita e permitem que o 
estudante faça tentativas intermináveis, sem demonstrar irritação com os 
erros. Eles também julgam de uma maneira menos ameaçadora e mais 
particular. (Rocca, 2003:119)  
 
 

Desde que o professor esteja preparado para ministrar as aulas utilizando os 

programas computacionais, como o PRAAT, por exemplo, o estudante pode 

comparar suas produções com as do modelo e aprender com seus erros, afinando-

se a qualidade e percepção paulatinamente.  

 

 A utilização das tecnologias pode  auxiliar professor  e aluno a perceber as 

semelhanças e diferenças, como no presente trabalho, entre Português e Espanhol. 

Verificar que esses dois idiomas possuem características entoacionais similares 

como, aparentemente, uma subida inicial, seguida de um plano intermediário (que se 

mantém média) e uma descida final.  

 

 De acordo com Navarro Thomás (1956) em Espanhol,  as orações começam 

num tom grave que ascende até a primeira sílaba acentuada, onde obtém um tom 

médio. Se a primeira sílaba possui a vogal tônica, esse tom inicia-se médio, 

mantém-se uniforme, existindo o tom ascendente-descendente e se mantém médio 

até o final. 
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Nossas análises corroboram com Morais (2008), ao propor que os enunciados 

são classificados como ordem nos contornos melódicos descendentes  e a o pedido 

nos contornos melódicos ascendentes.  

 

Também encontramos em nosso corpus enunciados com características 

entoacionais similares às relatadas por Valissière (1995), que as descreve com 

sendo comuns à linguagem, como a elevação de f0 nas primeiras sílabas da 

sentença, a repetição de padrões melódicos (ascendente ou descendente) , a 

tendência do valor máximo de f0 estar na primeira palavra da sentença e o aumento 

da duração da última sílaba do grupo prosódico. 

 

A análise das avaliações de ato de fala e de atitudes assemelham-se ao 

experimento de Uldall (1973). A autora afirma que as asserções foram consideradas 

agradáveis em contornos que terminam em queda ou subida melódica, enquanto 

que perguntas e ordens só foram assim consideradas, quando terminam em 

contorno melódico ascendente.  

 

Apesar das semelhanças encontradas, não conseguimos responder 

categoricamente às questões propostas anteriormente: a) Qual seria a entoação do 

imperativo? b) Existiria uma entoação imperativa em Português e outra em 

Espanhol? 

 

Nossa hipótese inicial sobre a percepção do aluno de ELE não foi confirmada. 

Serão necessários outros estudos para que possamos responder a essas questões. 

Provavelmente, um estudo cujo corpus seja constituído por fala espontânea, possa 

esclarecer melhor essas questões. 

 

Mais uma vez reforçamos a necessidade do estudo da entoação no ensino de 

língua, seja língua materna ou língua estrangeira. Sem interação, não pode haver 

aprendizagem significativa e nesse caso a entoação está na base de todos os 

fenômenos conversacionais.  
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Laboratório Integrado de Análise Acústica e Cognição LIAAC 

Programa de Estudos Pós-Graduados em Lingüística Aplicada e Estudos da 
Linguagem- LAEL 

 

Título do estudo: 
 

COMPARAÇÃO DAS ESTRUTURAS ENTOATIVAS NO USO DO IMPERATIVO 
EM ESPANHOL E PORTUGUÊS 

 

Parte 1:  
 

Este é um teste de percepção, portanto, não há resposta certa ou errada. O objetivo 
é saber qual a impressão / sensação causada por cada um dos enunciados.  
 
Você ouvirá quinze estímulos.  
No protocolo I, marque com um “X” a impressão que cada frase te causa.  
 
Protocolo I- Avalie os atos de fala      
 

ESTÍMULO 1:  Por favor Ricardo, cállate   
 

� Ordem 
� Sugestão  
� Conselho  
� Pedido 
� Instrução 

_______________________________________________________________ 
 

ESTÍMULO 2: y se le pasa algo, avíseme     
 

� Ordem 
� Sugestão  
� Conselho  
� Pedido 
� Instrução 

_______________________________________________________________ 
 

ESTÍMULO 3: asegúrese que en su maleta debe estar el paraguas  
 

� Ordem 
� Sugestão  
� Conselho  
� Pedido 
� Instrução 

_______________________________________________________________ 
 

ESTÍMULO 4:  anda, porque tengo que ver la lavadora e...  
 

� Ordem 
� Sugestão  
� Conselho  
� Pedido 
� Instrução 
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ESTÍMULO 5:  coloca un recipiente con agua   
 

� Ordem 
� Sugestão  
� Conselho  
� Pedido 
� Instrução 

_______________________________________________________________ 
 

ESTÍMULO 6:  marca uno para mi    
 

� Ordem 
� Sugestão  
� Conselho  
� Pedido 
� Instrução 

_______________________________________________________________ 
 

ESTÍMULO 7:  pásame la seña   
 

� Ordem 
� Sugestão  
� Conselho  
� Pedido 
� Instrução 

_______________________________________________________________ 
 

ESTÍMULO 8: retira con un punzón   
 

� Ordem 
� Sugestão  
� Conselho  
� Pedido 
� Instrução 

_______________________________________________________________ 
 

ESTÍMULO 9:  espera chica  
 

� Ordem 
� Sugestão  
� Conselho  
� Pedido 
� Instrução 

_______________________________________________________________ 
 

ESTÍMULO 10: espera que termine  
 

� Ordem 
� Sugestão  
� Conselho  
� Pedido 
� Instrução 

_______________________________________________________________ 
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ESTÍMULO 11: coloca una hoja    
 

� Ordem 
� Sugestão  
� Conselho  
� Pedido 
� Instrução 

_______________________________________________________________ 
 

ESTÍMULO 12:  pague 3 y llévese 4    
 

� Ordem 
� Sugestão  
� Conselho  
� Pedido 
� Instrução 

_______________________________________________________________ 
 

ESTÍMULO 13: busca la paz 
 

� Ordem 
� Sugestão  
� Conselho  
� Pedido 
� Instrução 

_______________________________________________________________ 
 

ESTÍMULO 14: toma Macarena   
 

� Ordem 
� Sugestão  
� Conselho  
� Pedido 
� Instrução 

_______________________________________________________________ 
 
ESTÍMULO 15: anda, acompáñame       

� Ordem 
� Sugestão  
� Conselho  
� Pedido 
� Instrução 
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Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 
Laboratório Integrado de Análise Acústica e Cognição LIAAC 

Programa de Estudos Pós-Graduados em Lingüística Aplicada e Estudos da 
Linguagem- LAEL 

 

Título do estudo: 
 

COMPARAÇÃO DAS ESTRUTURAS ENTOATIVAS NO USO DO IMPERATIVO EM ESPANHOL E 
PORTUGUÊS 
 

Parte 2:  
 

Este é um teste de percepção, portanto, não há resposta certa ou errada. O objetivo 
é saber qual a impressão / sensação causada por cada um dos enunciados. 
Agora você ouvirá  quinze  enunciados. No protocolo II, marque com um “X” o que 
mais se aproxima à sua interpretação: 
 
Protocolo II 
 

Avalie o grau de manifestação das atitudes indicadas pelos descritores 
 

ESTÍMULO 1 : Por favor Ricardo, cállate  
Não Autoritário    ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___     Autoritário 

                                                1     2      3      4      5      6      7     
Não Ríspido      ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___    Ríspido 

                                                 1     2      3      4      5      6      7     
Não Paciente      ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___    Paciente 

                                                  1     2      3      4      5      6      7     
_______________________________________________________________ 
 

ESTÍMULO 2:  y se le pasa algo avíseme  
 

Não Autoritário    ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___     Autoritário 
                                                1     2      3      4      5      6      7     

Não Ríspido   ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___    Ríspido 
                                                1     2      3      4      5      6      7     

Não Paciente    ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___    Paciente 
                                                1     2      3      4      5      6      7     
_______________________________________________________________ 
 

ESTÍMULO 3 : asegúrese que en su maleta debe estar el paraguas 
 

Não Autoritário    ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___     Autoritário 
                                                1     2      3      4      5      6      7     

Não Ríspido      ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___    Ríspido 
                                                 1     2      3      4      5      6      7     

Não Paciente       ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___    Paciente 
                                                  1     2      3      4      5      6      7     
_______________________________________________________________ 
 

ESTÍMULO 4:  anda, porque tengo que ver la lavadora e... 
 

Não Autoritário    ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___     Autoritário 
                                                1     2      3      4      5      6      7     

Não Ríspido      ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___    Ríspido 
                                                 1     2      3      4      5      6      7     
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Não Paciente       ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___    Paciente 
                                                  1     2      3      4      5      6      7     
______________________________________________________________ 
 

ESTÍMULO 5 : coloca un recipiente con agua 
 

Não Autoritário    ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___     Autoritário 
                                                1     2      3      4      5      6      7     

Não Ríspido      ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___    Ríspido 
                                                 1     2      3      4      5      6      7     

Não Paciente      ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___    Paciente 
                                                 1     2      3      4      5      6      7     
_______________________________________________________________ 
 

ESTÍMULO 6:  marca uno para mi 
 

Não Autoritário    ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___     Autoritário 
                                                1     2      3      4      5      6      7     

Não Ríspido      ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___    Ríspido 
                                                 1     2      3      4      5      6      7     

Não Paciente      ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___    Paciente 
                                                 1     2      3      4      5      6      7     
_______________________________________________________________ 
 

ESTÍMULO 7 :   pásame la seña     
 

Não Autoritário    ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___     Autoritário 
                                                1     2      3      4      5      6      7     

Não Ríspido      ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___    Ríspido 
                                                 1     2      3      4      5      6      7     

Não Paciente      ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___    Paciente 
                                                 1     2      3      4      5      6      7 
________________________________________________________________ 

    
   ESTÍMULO 8:  retira con un punzón  
 

Não Autoritário    ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___     Autoritário 
                                                1     2      3      4      5      6      7     

Não Ríspido      ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___    Ríspido 
                                                 1     2      3      4      5      6      7     

Não Paciente      ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___    Paciente 
                                                 1     2      3      4      5      6      7     
_______________________________________________________________ 
 

ESTÍMULO 9 : espera chica 
 

Não Autoritário    ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___     Autoritário 
                                                1     2      3      4      5      6      7     

Não Ríspido      ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___    Ríspido 
                                                 1     2      3      4      5      6      7     

Não Paciente      ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___    Paciente 
                                                 1     2      3      4      5      6      7     
_______________________________________________________________ 
 

ESTÍMULO 10: espera que termine 
 

Não Autoritário    ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___     Autoritário 
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                                                1     2      3      4      5      6      7     
Não Ríspido      ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___    Ríspido 

                                                 1     2      3      4      5      6      7     
Não Paciente       ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___    Paciente 

                                                 1     2      3      4      5      6      7     
_______________________________________________________________ 
 

ESTÍMULO 11 : coloca una hoja   
 

Não Autoritário    ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___     Autoritário 
                                                1     2      3      4      5      6      7     

Não Ríspido      ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___    Ríspido 
                                                 1     2      3      4      5      6      7     

Não Paciente      ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___    Paciente 
                                                 1     2      3      4      5      6      7     
_______________________________________________________________ 
 

ESTÍMULO 12:  pague 3 y llévese 4 
 

 Não Autoritário    ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___     Autoritário 
                                                1     2      3      4      5      6      7     

Não Ríspido      ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___    Ríspido 
                                                 1     2      3      4      5      6      7     

Não Paciente      ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___    Paciente 
                                                 1     2      3      4      5      6      7     
_____________________________________________________________ 
 

ESTÍMULO 13 :  busca la paz 
 

Não Autoritário    ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___     Autoritário 
                                                1     2      3      4      5      6      7     

Não Ríspido      ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___    Ríspido 
                                                 1     2      3      4      5      6      7     

Não Paciente      ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___    Paciente 
                                                 1     2      3      4      5      6      7     
_______________________________________________________________ 
 

ESTÍMULO 14:  Toma Macarena 
 

Não Autoritário    ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___     Autoritário 
                                                1     2      3      4      5      6      7     

Não Ríspido      ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___    Ríspido 
                                                 1     2      3      4      5      6      7     

Não Paciente      ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___    Paciente 
                                                 1     2      3      4      5      6      7     
_______________________________________________________________ 
 

ESTÍMULO 15 : anda, acompáñeme 
 

Não Autoritário    ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___     Autoritário 
                                                1     2      3      4      5      6      7     

Não Ríspido      ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___    Ríspido 
                                                 1     2      3      4      5      6      7     

Não Paciente      ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___    Paciente 
                                                 1     2      3      4      5      6      7    
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Título do estudo: 
 

COMPARAÇÃO DAS ESTRUTURAS ENTOATIVAS NO USO DO IMPERATIVO 
EM ESPANHOL E PORTUGUÊS 

 

Parte 1:  
 

Este é um teste de percepção, portanto, não há resposta certa ou errada. O objetivo 
é saber qual a impressão / sensação causada por cada um dos enunciados.  
 
Você ouvirá quinze estímulos.  
No protocolo I, marque com um “X” a impressão que cada frase te causa.  
 
Protocolo I- Avalie os atos de fala      
 

ESTÍMULO 1:  Por favor Ricardo, cala-te   
 

� Ordem 
� Sugestão  
� Conselho  
� Pedido 
� Instrução 

_______________________________________________________________ 
 

ESTÍMULO 2: e  se acontecer algo, avise-me     
 

� Ordem 
� Sugestão  
� Conselho  
� Pedido 
� Instrução 

_______________________________________________________________ 
 

ESTÍMULO 3: assegure-se que em sua maleta há um guarda-chuva  
 

� Ordem 
� Sugestão  
� Conselho  
� Pedido 
� Instrução 

_______________________________________________________________ 
 

ESTÍMULO 4:  anda, porque tenho que ver a lavadora e...  
 

� Ordem 
� Sugestão  
� Conselho  
� Pedido 
� Instrução 
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ESTÍMULO 5:  coloca um recipiente com água   
 

� Ordem 
� Sugestão  
� Conselho  
� Pedido 
� Instrução 

_______________________________________________________________ 
 

ESTÍMULO 6:  marca um para mim    
 

� Ordem 
� Sugestão  
� Conselho  
� Pedido 
� Instrução 

_______________________________________________________________ 
 

ESTÍMULO 7:  passa-me a senha   
 

� Ordem 
� Sugestão  
� Conselho  
� Pedido 
� Instrução 

_______________________________________________________________ 
 

ESTÍMULO 8: retira com um punção   
 

� Ordem 
� Sugestão  
� Conselho  
� Pedido 
� Instrução 

_______________________________________________________________ 
 

ESTÍMULO 9:  espera menina  
 

� Ordem 
� Sugestão  
� Conselho  
� Pedido 
� Instrução 

_______________________________________________________________ 
 

ESTÍMULO 10: espera que termine  
 

� Ordem 
� Sugestão  
� Conselho  
� Pedido 
� Instrução 

_______________________________________________________________ 
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ESTÍMULO 11: coloca uma folha de alface   
 

� Ordem 
� Sugestão  
� Conselho  
� Pedido 
� Instrução 

_______________________________________________________________ 
 

ESTÍMULO 12:  pague 3 e leve 4    
 

� Ordem 
� Sugestão  
� Conselho  
� Pedido 
� Instrução 

_______________________________________________________________ 
 

ESTÍMULO 13: busca a paz 
 

� Ordem 
� Sugestão  
� Conselho  
� Pedido 
� Instrução 

_______________________________________________________________ 
 

ESTÍMULO 14: toma Macarena   
 

� Ordem 
� Sugestão  
� Conselho  
� Pedido 
� Instrução 

_______________________________________________________________ 
 
ESTÍMULO 15: anda, acompanhe-me       

� Ordem 
� Sugestão  
� Conselho  
� Pedido 
� Instrução 
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Título do estudo: 
 

COMPARAÇÃO DAS ESTRUTURAS ENTOATIVAS NO USO DO IMPERATIVO EM ESPANHOL E 
PORTUGUÊS 
 

Parte 2:  
 

Este é um teste de percepção, portanto, não há resposta certa ou errada. O objetivo 
é saber qual a impressão / sensação causada por cada um dos enunciados. 
Agora você ouvirá  quinze  enunciados. No protocolo II, marque com um “X” o que 
mais se aproxima à sua interpretação: 
 

Protocolo II 
 

Avalie o grau de manifestação das atitudes indicadas pelos descritores 
 

ESTÍMULO 1 : Por favor Ricardo, cala-te  
Não Autoritário    ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___     Autoritário 

                                                1     2      3      4      5      6      7     
Não Ríspido      ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___    Ríspido 

                                                 1     2      3      4      5      6      7     
Não Paciente      ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___    Paciente 

                                                  1     2      3      4      5      6      7     
_______________________________________________________________ 
 

ESTÍMULO 2:  y se le pasa algo avise-me  
 

Não Autoritário    ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___     Autoritário 
                                                1     2      3      4      5      6      7     

Não Ríspido   ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___    Ríspido 
                                                1     2      3      4      5      6      7     

Não Paciente    ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___    Paciente 
                                                1     2      3      4      5      6      7     
_______________________________________________________________ 
 

ESTÍMULO 3 : assegure-se que em sua maleta há um guarda-chuva 
 

Não Autoritário    ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___     Autoritário 
                                                1     2      3      4      5      6      7     

Não Ríspido      ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___    Ríspido 
                                                 1     2      3      4      5      6      7     

Não Paciente       ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___    Paciente 
                                                  1     2      3      4      5      6      7     
_______________________________________________________________ 
 

ESTÍMULO 4:  anda, porque tenho que ver a lavadora e... 
 

Não Autoritário    ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___     Autoritário 
                                                1     2      3      4      5      6      7     

Não Ríspido      ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___    Ríspido 
                                                 1     2      3      4      5      6      7     
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Não Paciente       ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___    Paciente 
                                                  1     2      3      4      5      6      7     
______________________________________________________________ 
 

ESTÍMULO 5 : coloca um recipiente com água 
 

Não Autoritário    ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___     Autoritário 
                                                1     2      3      4      5      6      7     

Não Ríspido      ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___    Ríspido 
                                                 1     2      3      4      5      6      7     

Não Paciente      ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___    Paciente 
                                                 1     2      3      4      5      6      7     
_______________________________________________________________ 
 

ESTÍMULO 6:  marca um para mim 
 

Não Autoritário    ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___     Autoritário 
                                                1     2      3      4      5      6      7     

Não Ríspido      ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___    Ríspido 
                                                 1     2      3      4      5      6      7     

Não Paciente      ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___    Paciente 
                                                 1     2      3      4      5      6      7     
_______________________________________________________________ 
 

ESTÍMULO 7 :   passa-me a senha     
 

Não Autoritário    ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___     Autoritário 
                                                1     2      3      4      5      6      7     

Não Ríspido      ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___    Ríspido 
                                                 1     2      3      4      5      6      7     

Não Paciente      ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___    Paciente 
                                                 1     2      3      4      5      6      7 
________________________________________________________________ 

    
   ESTÍMULO 8:  retira com um punção  
 

Não Autoritário    ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___     Autoritário 
                                                1     2      3      4      5      6      7     

Não Ríspido      ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___    Ríspido 
                                                 1     2      3      4      5      6      7     

Não Paciente      ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___    Paciente 
                                                 1     2      3      4      5      6      7     
_______________________________________________________________ 
 

ESTÍMULO 9 : espera menina 
 

Não Autoritário    ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___     Autoritário 
                                                1     2      3      4      5      6      7     

Não Ríspido      ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___    Ríspido 
                                                 1     2      3      4      5      6      7     

Não Paciente      ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___    Paciente 
                                                 1     2      3      4      5      6      7     
_______________________________________________________________ 
 

ESTÍMULO 10: espera que termine 
 

Não Autoritário    ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___     Autoritário 
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                                                1     2      3      4      5      6      7     
Não Ríspido      ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___    Ríspido 

                                                 1     2      3      4      5      6      7     
Não Paciente       ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___    Paciente 

                                                 1     2      3      4      5      6      7     
_______________________________________________________________ 
 

ESTÍMULO 11 : coloca uma folha de alface  
 

Não Autoritário    ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___     Autoritário 
                                                1     2      3      4      5      6      7     

Não Ríspido      ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___    Ríspido 
                                                 1     2      3      4      5      6      7     

Não Paciente      ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___    Paciente 
                                                 1     2      3      4      5      6      7     
_______________________________________________________________ 
 

ESTÍMULO 12:  pague 3 e leve 4 
 

 Não Autoritário    ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___     Autoritário 
                                                1     2      3      4      5      6      7     

Não Ríspido      ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___    Ríspido 
                                                 1     2      3      4      5      6      7     

Não Paciente      ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___    Paciente 
                                                 1     2      3      4      5      6      7     
_____________________________________________________________ 
 

ESTÍMULO 13 :  busca a paz 
 

Não Autoritário    ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___     Autoritário 
                                                1     2      3      4      5      6      7     

Não Ríspido      ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___    Ríspido 
                                                 1     2      3      4      5      6      7     

Não Paciente      ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___    Paciente 
                                                 1     2      3      4      5      6      7     
_______________________________________________________________ 
 

ESTÍMULO 14:  Toma Macarena 
 

Não Autoritário    ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___     Autoritário 
                                                1     2      3      4      5      6      7     

Não Ríspido      ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___    Ríspido 
                                                 1     2      3      4      5      6      7     

Não Paciente      ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___    Paciente 
                                                 1     2      3      4      5      6      7     
_______________________________________________________________ 
 

ESTÍMULO 15 : anda, acompanhe-me 
 

Não Autoritário    ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___     Autoritário 
                                                1     2      3      4      5      6      7     

Não Ríspido      ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___    Ríspido 
                                                 1     2      3      4      5      6      7     

Não Paciente      ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___    Paciente 
                                                 1     2      3      4      5      6      7     
_______________________________________________________________ 
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Título do estudo: 
 

COMPARAÇÃO DAS ESTRUTURAS ENTOATIVAS NO USO DO IMPERATIVO 
EM ESPANHOL E PORTUGUÊS 

 

Parte 1:  
 

Este es un test de percepción, por lo tanto no hay respuesta correcta o incorrecta. El 
objetivo es saber cuál es la impresión/sensación que le causa cada uno de los 
enunciados.  
 
Usted oirá quince estímulos.  
En el protocolo I, señale con una “X” la impresión/sensación que cada frase le causa.  
 
Protocolo I- Analice los actos de habla      
 

ESTÍMULO 1: anda, acompáñame       
 

� Orden 
� Sugestión  
� Consejo  
� Pedido 
� Instrucción 

_______________________________________________________________ 
 

ESTÍMULO 2: anda, porque tengo que ver la lavadora eh...   
 

� Orden 
� Sugestión  
� Consejo  
� Pedido 
� Instrucción 

_______________________________________________________________ 
 

ESTÍMULO 3: asegúrese que en su maleta debe estar el paraguas  
 

� Orden 
� Sugestión  
� Consejo  
� Pedido 
� Instrucción 

_______________________________________________________________ 
 

ESTÍMULO 4: busca la paz interior 
 

� Orden 
� Sugestión  
� Consejo  
� Pedido 
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� Instrucción 
_______________________________________________________________ 
 
ESTÍMULO 5: coloca un recipiente con agua   
 

� Orden 
� Sugestión  
� Consejo  
� Pedido 
� Instrucción 

_______________________________________________________________ 
 

ESTÍMULO 6: coloca una hoja    
 

� Orden 
� Sugestión  
� Consejo  
� Pedido 
� Instrucción 

_______________________________________________________________ 
 

ESTÍMULO 7: pásame la seña   
 

� Orden 
� Sugestión  
� Consejo  
� Pedido 
� Instrucción 

_______________________________________________________________ 
 

ESTÍMULO 8: retira con un punzón   
 

� Orden 
� Sugestión  
� Consejo  
� Pedido 
� Instrucción 

_______________________________________________________________ 
 

ESTÍMULO 9: espera chica  
 

� Orden 
� Sugestión  
� Consejo  
� Pedido 
� Instrucción 

_______________________________________________________________ 
 

ESTÍMULO 10: espera que termine  
 

� Orden 
� Sugestión  
� Consejo  
� Pedido 
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� Instrucción 
_______________________________________________________________ 

 
 
ESTÍMULO 11: marca uno para mí    
 

� Orden 
� Sugestión  
� Consejo  
� Pedido 
� Instrucción 

_______________________________________________________________ 
 

ESTÍMULO 12: pague 3 y llévese 4    
 

� Orden 
� Sugestión  
� Consejo  
� Pedido 
� Instrucción 

_______________________________________________________________ 
 

ESTÍMULO 13: y si le pasa algo, avíseme   
 

� Orden 
� Sugestión  
� Consejo  
� Pedido 
� Instrucción 

_______________________________________________________________ 
 

ESTÍMULO 14: Toma Macarena   
 

� Orden 
� Sugestión  
� Consejo  
� Pedido 
� Instrucción 

_______________________________________________________________ 
 
ESTÍMULO 15: Por favor Ricardo, cállate   

� Orden 
� Sugestión  
� Consejo  
� Pedido 
� Instrucción 
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Título do estudo: 
 

COMPARAÇÃO DAS ESTRUTURAS ENTOATIVAS NO USO DO IMPERATIVO EM ESPANHOL E 
PORTUGUÊS 
 

Parte 2:  
 

Este es un test de percepción, por lo tanto no hay respuesta correcta o incorrecta. El 
objetivo es saber cuál es la impresión/sensación que le causa cada uno de los 
enunciados.  
 

Usted oirá  quince estímulos.  
En el protocolo II, señale con una “X” la respuesta que más se aproxima a su 
interpretación. 
 

Protocolo II 
 

Analice el grado de manifestación de actitudes que indican los descriptores 
 

ESTÍMULO 1: anda, acompáñeme 
 

No Autoritario    ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___     Autoritario 
                                                1     2      3      4      5      6      7     

No Grosero      ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___    Grosero 
                                                 1     2      3      4      5      6      7     

No Paciente      ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___    Paciente 
                                                  1     2      3      4      5      6      7     
_______________________________________________________________________________________________ 
 

ESTÍMULO 2: anda, porque tengo que ver la lavadora ehh... 
 

No Autoritario    ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___    Autoritario 
                                                1     2      3      4      5      6      7     

No Grosero  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___    Grosero  
                                                1     2      3      4      5      6      7     

No Paciente    ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___    Paciente 
                                                1     2      3      4      5      6      7     
_______________________________________________________________________________________________ 
 

ESTÍMULO 3: asegúrese que en su maleta debe estar el paraguas 
 

No Autoritario    ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___     Autoritario 
                                                1     2      3      4      5      6      7     

No Grosero     ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___    Grosero 
                                                 1     2      3      4      5      6      7     

No Paciente       ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___    Paciente 
                                                  1     2      3      4      5      6      7     
_______________________________________________________________________________________________ 
 

ESTÍMULO 4: busca la paz interior 
 

No Autoritario    ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___     Autoritario 
                                                1     2      3      4      5      6      7     
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No Grosero      ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___    Grosero 
                                                 1     2      3      4      5      6      7     

No Paciente       ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___    Paciente 
                                                  1     2      3      4      5      6      7     
_______________________________________________________________ 
 

ESTÍMULO 5: coloca un recipiente con agua 
 

No Autoritario    ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___     Autoritario 
                                                1     2      3      4      5      6      7     

No Grosero      ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___    Grosero 
                                                 1     2      3      4      5      6      7     

No Paciente      ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___    Paciente 
                                                 1     2      3      4      5      6      7     
_______________________________________________________________ 
 

ESTÍMULO 6: coloca una hoja  
 

No Autoritario    ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___     Autoritario 
                                                1     2      3      4      5      6      7     

No Grosero      ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___    Grosero 
                                                 1     2      3      4      5      6      7     

No Paciente      ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___    Paciente 
                                                 1     2      3      4      5      6      7     
_______________________________________________________________ 
 

ESTÍMULO 7:   pásame la seña     
 

No Autoritario    ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___     Autoritario 
                                                1     2      3      4      5      6      7     

No Grosero      ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___    Grosero 
                                                 1     2      3      4      5      6      7     

No Paciente      ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___    Paciente 
                                                 1     2      3      4      5      6      7 
________________________________________________________________ 

    
   ESTÍMULO 8: retira con un punzón  
 

No Autoritario    ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___     Autoritario 
                                                1     2      3      4      5      6      7     

No Grosero      ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___    Grosero 
                                                 1     2      3      4      5      6      7     

No Paciente      ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___    Paciente 
                                                 1     2      3      4      5      6      7     
_______________________________________________________________ 
 

ESTÍMULO 9: espera chica 
 

No Autoritario    ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___     Autoritario 
                                                1     2      3      4      5      6      7     

No Grosero      ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___    Grosero 
                                                 1     2      3      4      5      6      7     

No Paciente      ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___    Paciente 
                                                 1     2      3      4      5      6      7     
_______________________________________________________________ 
 

ESTÍMULO 10: espera que termine 
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No Autoritario    ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___     Autoritario 
                                                1     2      3      4      5      6      7     

No Grosero      ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___    Grosero 
                                                 1     2      3      4      5      6      7     

No Paciente       ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___    Paciente 
                                                 1     2      3      4      5      6      7     
_______________________________________________________________ 
 

ESTÍMULO 11: marca uno para mí 
 

No Autoritario    ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___     Autoritario 
                                                1     2      3      4      5      6      7     

No Grosero      ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___    Grosero 
                                                 1     2      3      4      5      6      7     

No Paciente      ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___    Paciente 
                                                 1     2      3      4      5      6      7     
_______________________________________________________________ 
 

ESTÍMULO 12: pague 3 y llevase 4 
 

 No Autoritario    ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___     Autoritario 
                                                1     2      3      4      5      6      7     

No Grosero      ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___    Grosero 
                                                 1     2      3      4      5      6      7     

No Paciente      ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___    Paciente 
                                                 1     2      3      4      5      6      7     
_____________________________________________________________ 
 

ESTÍMULO 13: y si le pasa algo avíseme 
 

No Autoritario    ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___     Autoritario 
                                                1     2      3      4      5      6      7     

No Grosero      ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___    Grosero 
                                                 1     2      3      4      5      6      7     

No Paciente      ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___    Paciente 
                                                 1     2      3      4      5      6      7     
_______________________________________________________________ 
 

ESTÍMULO 14: Toma Macarena 
 

No Autoritario    ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___     Autoritario 
                                                1     2      3      4      5      6      7     

No Grosero      ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___    Grosero 
                                                 1     2      3      4      5      6      7     

No Paciente      ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___    Paciente 
                                                 1     2      3      4      5      6      7     
_______________________________________________________________ 
 

ESTÍMULO 15: Por favor Ricardo, cállate 
 

No Autoritario    ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___     Autoritario 
                                                1     2      3      4      5      6      7     

No Grosero      ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___    Grosero 
                                                 1     2      3      4      5      6      7     

No Paciente      ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___    Paciente 
                                                 1     2      3      4      5      6      7     




