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“De olhos fechados, você se entrega ao insidioso prazer de 

apalpar este furtivo objeto que vimos chamando fala. Tão logo os 

veios da superfície insinuam algum desenho, seus dedos resvalam 

e se rendem ao chamado de uma outra textura. 

A fala é fugaz, traiçoeira, mas diante dela você se excita, se exalta, 

como se estivesse tocando a pele dessa grande esfinge que é a 

linguagem.” 

 

Eleonora Motta Maia - No Reino da Fala: a linguagem e seus 
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RESUMO 
 

Esta dissertação tem como objetivo investigar os padrões entoacionais de 

produções de falantes bilíngües norte-americanos e brasileiros. Por meio de 

instrumentais de análise fonético-acústica, foi investigado o modo pelo qual os 

falantes estruturam os grupos prosódicos, à luz de modelos de descrição da 

entoação que privilegiem o discurso e as atitudes. Foram analisadas as 

configurações de pitch em expressões idiomáticas, a distribuição do acento 

principal de pitch em enunciados em que ocorra contrastividade ou ênfase, e a 

perda (ou não) de proeminência acentual de palavras que já façam parte do 

conhecimento mútuo entre falante e ouvinte. O trabalho envolveu quatro sujeitos 

do sexo feminino na faixa etária entre 20 e 40 anos, sendo duas brasileiras e duas 

norte-americanas. O corpus é composto de 7 sentenças em inglês e em 

português, sendo 4 na modalidade declarativa, uma na exclamativa e 2 na 

interrogativa. As sentenças foram extraídas de um diálogo construído de modo a 

contemplar a expressão de atitudes e emoções. O diálogo foi lido e interpretado 

em três repetições. A gravação das leituras foi feita no Estúdio de Rádio e TV da 

PUC-SP. A análise acústica dos dados foi feita por meio do programa PRAAT, a 

partir da segmentação dos enunciados em unidades de tamanhos variados: 

unidades V-V, vogais, sílabas e consoantes. Os resultados obtidos apontam para 

o uso de estratégias diferenciadas por parte dos falantes brasileiros e norte-

americanos: (a) falantes brasileiros tendem a fazer um maior número de fronteiras 

prosódicas, de modo a manter o acento frasal em fronteira final; (b) falantes de 

ambas as línguas tendem a sofrer influência dos padrões entoacionais de   L1 nas 

questões totais; (c) A produção de expressões idiomáticas por falantes não nativos 

apresenta configurações de pitch que carreiam atitudes incompatíveis com  seu 

significado em L2; (d) há diferenças nas duas línguas em relação à posição do 

acento frasal; (e) nem sempre informação já compartilhada  pelos participantes  do 

discurso perde a proeminência acentual no português. 

 

Palavras-chave: Acento de pitch; Fonética Acústica; Entoação; Expressões 

idiomáticas; Contrastividade; Informação nova;Grupo prosódico; Profiles 



ABSTRACT 
 

This dissertation aims at investigating the prosodic patterns in the speech of 

bilingual American and Brazilian speakers. By means of acoustic phonetic 

analysis, the manner by which speakers structure the prosodic groups was 

investigated in light of models that underscore the discoursal and attitudinal 

functions of intonation. Analyses were carried out on various strands: pitch 

configurations in idioms, distribution of pitch accents within an utterance whether it 

be for contrastive or emphatic reasons, and loss of accentual prominence in words 

that are no longer part of the common ground between speaker and listener. The 

study involved 4 female subjects, two Brazilians and two Americans, in the 20-40 

age group. The corpus is comprised  of 7 sentences in English and in Portuguese, 

four of which were uttered in the declarative modality, one in the exclamative 

modality and two in the interrogative modality. The sentences were extracted from 

a dialogue so constructed as to allow for the expression of attitudes and emotions. 

The dialogue was read and interpreted in three repetitions. The recordings of the 

readings were carried out at PUC-SP´s Radio and TV studio. The acoustic analysis 

of the data was done by means of the PRAAT software program, whereby 

utterances were segmented into units of varying sizes: GIPC, vowels, syllables and 

consonants. Results point to the use of language-specific strategies by Brazilian 

and American speakers: (a) Brazilians seem to favor a greater number of prosodic 

groups in order to maintain sentence focus at terminals; (b) speakers of both 

languages are heavily influenced by L1 intonational patterns  in YES/N0 questions; 

(c) idioms as produced by non-natives present pitch configurations which convey 

attitudes incongruent with their meanings in the target language; (d) there are 

major distributional differences in the two languages as regards nucleus focus; (e) 

shared information is not a strong enough reason for deaccenting in Portuguese. 

 

Key words: Pitch Accent, Acoustic Phonetics, Intonation, Idioms, Contrastivity, 

New Information; Prosodic Group; Profiles. 
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da vogal no enunciado “uma coisa?” produzido por BR2 
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GRÁFICO 13. Valores de duração e medições de f0 em três pontos 
da vogal no enunciado “uma coisa?” produzido por US1 
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SÍMBOLOS DO ALFABÉTICO FONÉTICO INTERNACIONAL 
 

 
Consoantes: 

 
 
p people 
 

f  feel j you 

b Bill 
 

v victory h house 

t tea 
 

ɵ think m matrix 

d doctor ð the n nose 

k cat 
 

s  soup η sing 

g gate 
 

z  zôo l look 

ʧ chip 
 

ʃ ship r rose 

ʤ George 
 

ʒ beige w wash  

 
 

Vogais: 
 

ɪ  fill 
 

i  feel aʊ  house 

ɛ  any 
 

eɪ  face ɔ  horse 

æ man 
 

aɪ  fire ə  about 

ɑ  car 
 

ɔɪ  boy ɚ  concern 

ʌ  cut 
 

u  fool  

℧  book 
 

Oʊ  shout  
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Justificativa 
 
 

          Um dos elementos importantes para a comunicação oral é a prosódia 

devido a seu papel pragmático na expressão de modalidades, atitudes e emoções. 

No ensino de pronúncia de língua estrangeira, esse aspecto é geralmente 

negligenciado. Os exercícios de prosódia, na grande maioria de caráter 

perceptivo, geralmente baseiam-se na tonicidade das sílabas, nas reduções 

vocálicas, no ritmo e na direção das curvas de entoação em sentenças 

declarativas e interrogativas, e raramente abordam aspectos relacionados ao 

discurso. No tocante à entoação propriamente dita, tende-se a privilegiar as 

relações entre prosódia e sintaxe, muitas vezes fazendo com que os aprendizes 

memorizem uma seqüência de contornos.  

 

           Fazer exercícios de prosódia relacionados ao discurso requer, entre outras 

coisas, engajar os alunos em situações que envolvam a expressão de idéias, o 

estabelecimento do entendimento mútuo, a referência ao conhecimento que 

ambos falante e locutor dispõem, o valor semântico de uma dada palavra em uma 

situação comunicativa, e a solução de problemas. 

 

            Há, portanto, ainda muito espaço a ser explorado no estudo do aspecto 

pragmático da entoação. Ao se expressar oralmente em inglês, o aprendiz 

brasileiro que já dispõe de um repertório considerável de estruturas lexicais, 

gramaticais e fonéticas nessa língua, tende a empregar estratégias prosódicas 

discursivas que já utiliza com propósito comunicativo em L1. Ocorre que algumas 
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transferências de padrões prosódicos da língua materna para a língua estrangeira 

podem levar a dificuldades de ordem pragmática, e, conseqüentemente, 

comprometer a comunicação. 

  

            A prosódia, ao englobar os fenômenos que interagem com segmentos 

vocálicos e consonantais, tem um papel fundamental no processamento da fala. 

Entre os elementos prosódicos podemos citar a entoação, o acento, a taxa de 

elocução, a continuidade a qualidade de voz e o ritmo. Todos esses elementos 

têm relevância, na medida em que organizam o fluxo da fala de forma que ela 

possa ser apreendida pelo falante e seu ouvinte.  

 

             A entoação destaca-se entre os elementos prosódicos por interagir com 

diferentes componentes do conhecimento lingüístico (sintático, semântico e 

pragmático) e por exercer um papel importante na comunicação. A entoação tem 

grande importância na veiculação das modalidades (declarativas, interrogativas, 

imperativas e exclamativas), atitudes (sugestão, pedido, ordem, etc), e emoções 

(raiva, polidez, sarcasmo, etc).  

  

             Os resultados provenientes da investigação sobre os fatores prosódicos, 

mais especificamente sobre a entoação, são cruciais para o entendimento de 

como se dá a expressão de várias modalidades e efeitos de sentido a partir de 

uma mesma seqüência segmental na fala natural. 

 



 3

             Devido a minha experiência no ensino de língua inglesa para falantes 

nativos de língua portuguesa, convivência, em situação de trabalho, com falantes 

nativos da língua inglesa, e elaboração de uma monografia de graduação sobre 

avaliação perceptiva da produção de padrões entoacionais por aprendizes 

brasileiros de língua inglesa, tive oportunidade de constatar que existem muitos 

estereótipos sobre os falantes de ambas as línguas, como a idéia de que o norte-

americano fala muito rápido, não pronuncia todas as palavras e é excessivamente 

expressivo ou de que o brasileiro fala muito alto, é pouco expressivo e demonstra 

uma certa apatia com o interlocutor. Esses estereótipos só poderão ser superados 

a partir de investigações que não se limitem a avaliações impressionísticas de 

produções de fala. O recurso à investigação de natureza fonético-acústica, por 

permitir a inferência dos mecanismos de produção, reveste-se, portanto, de 

grande importância analítica. 

 

             Essa constatação motivou-me a explorar os aspectos que determinam as 

dificuldades do falante brasileiro em se adequar ao padrão prosódico do inglês, 

não obstante o grau de exposição à língua, e despertou indagações que 

constituem as perguntas de pesquisa deste trabalho. 

 

            Neste trabalho, proponho-me a investigar como falantes brasileiros, 

aprendizes de língua inglesa, e falantes nativos do inglês estruturam os padrões 

entoacionais em relação à expressão de modalidades. Serão analisadas 4 

sentenças declarativas, 2 sentenças interrogativas e 1 sentença exclamativa. 

Dentre as sentenças, serão enfocadas 3 expressões idiomáticas atentando-se 
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para a configuração do acento de pitch e a estruturação geral dos grupos 

prosódicos. Aliado a isso, analisarei o modo como o posicionamento do acento 

frasal está relacionado com fatores referentes ao conceito de contrastividade  e de 

informação nova. 

 

            Para a montagem do corpus do experimento, fiz um levantamento de 

trabalhos que descrevem os sistemas entoacionais das línguas inglesa e 

portuguesa, de modo a contemplar diferenças lingüísticas relativas ao uso dos 

padrões entoacionais para veicular modalidades e atitudes. Construí o dispositivo 

analítico a partir de amostras de fala de falantes bilíngues brasileiros e norte-

americanos, de forma que os diferentes efeitos de sentidos possam ser 

classificados de acordo com a carga prosódica presente em cada fala. Optei por 

um diálogo que retrata uma situação do cotidiano, o qual deverá ser interpretado.  

 

            Meu trabalho pretende analisar padrões entoacionais utilizados por 

falantes de ambas as línguas, português e inglês. Anderson-Hsieh e Koehler 

(1988) descobriram que aspectos prosódicos, tais como os padrões entoacionais, 

implementados por falantes não nativos podem afetar a compreensão de forma 

mais negativa do que imprecisões de ordem segmental. Um estudo subseqüente 

mostrou que quando falantes não nativos de inglês foram avaliados por falantes 

nativos em relação à sua pronúncia, embora desvios no âmbito dos segmentos, 

prosódia e estruturação silábica  mostraram todos uma influência significativa na 

avaliação da pronúncia, as variáveis prosódicas tiveram o efeito mais forte 

(Anderson-Hieh, Johnson & Koehler, 1992). 
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            Em ambientes interculturais uma fala caracterizada pela pouca variação de 

pitch e predomínio de creaky voice, por exemplo, pode suscitar problemas de 

comunicação por conta de pré-julgamento de atitudes do falante por parte do 

ouvinte. Recentemente submeti uma pergunta na seção Ask a Linguist do site 

www.thelinguistlist.org, a qual transcrevo abaixo, como forma de melhor poder 

promover uma reflexão sobre o tema: 

 

          Dear professors,  

Over the last decade, the importance of suprasegmentals in pronunciation classes, 

particularly intonation, has been the subject of heated debate in TEFOL meetings. 

Some claim that while native speakers make allowances for pronunciation 

mistakes on the segmental level, a wrong pitch contour can cause a great deal of 

confusion and misunderstanding in cross-cultural settings. Strangely enough, 

American males, as noticed from movies and some TV series, quite often seem to 

speak in a dull monotone, their pitch range being so narrow and their voice most of 

the time falling into creaky mode. I've noticed that Brazilian males have some 

reservations toward using pitch to mark prominence as they sense their speech 

might sound rather affected or girly. I wonder if male native speakers really favor 

this kind of intonation patterning, or if it's just my perception that is failing me.  

 

Thanks for your help 

             

            Agora, transcrevo a resposta que recebi do primeiro lingüista, Dr. Geoffrey 

Simpson: 
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 “ From a British point of view, what you say about American speakers using a 

narrow pitch range and a lot of creaky voice is interesting: it matches my 

impressions (though whereas you write specifically about males, I notice it 

specially with American women -- it may be more noticeable to me with women 

because in a British context it seems specially inappropriate from women). And it 

certainly has strong potential for cross-cultural misunderstanding. To me, this style 

of speaking implies arrogance and world-weariness -- "how can you expect me to 

take an interest in you and your little affairs, I've been everywhere, seen 

everything,and it's all so boring ..." As I write about it now, I assume this is just a 

misinterpretation of foreign speech patterns -- but when I hear the speech itself, it 

is very difficult for me not to believe that this psychological attitude really is there 

behind it. The use of creaky voice in particular has such strong class and emotional 

implications in Britain that it is really impossible for me to avoid raising my hackles 

indignantly when I hear it used by American women who perhaps have no such 

attitude in their minds! “ 

 

            De certo modo, assim como o Dr Simpson, acredito que a atitude do 

falante reflete-se nos padrões de pitch  e qualidade de voz por ele empregados, e 

pode ocasionar conflitos em contextos interculturais, mesmos em casos de 

falantes do mesmo idioma. Uma mesma sentença pode ser percebida como 

sendo, por exemplo, irônica, autoritária, ou arrogante. Acredito que o professor de 

língua estrangeira pode e deve investigar o papel que a prosódia, e, em particular, 

a entoação exerce na construção de sentido, não se atendo a visões 
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reducionistas, que ao apelar pelo suposto universalismo da entoação 

propriamente dita, tendem a desconsiderar as características entoacionais 

próprias de cada lingua. 

 

Objetivo 

 

            O presente trabalho tem como objetivo analisar o padrão entoacional 

empregado por falantes bilíngües em sentenças declarativas, interrogativas e 

exclamativas a partir do registro acústico de três repetições da leitura de um 

diálogo nas línguas portuguesa e inglesa. Pretende-se contrastar o modo como 

falantes brasileiros e norte-americanos utilizam o acento de pitch, fazem a 

demarcação das fronteiras prosódicas, e utilizam a entoação em prol do discurso e 

da veiculação de atitudes e emoções. Ao todo serão analisadas  7 sentenças, 

dentre elas,  3 expressões idiomáticas, em ambas as línguas de modo a analisar 

as atitudes por elas veiculadas. Além disso serão analisados os elementos 

discursivos relacionados à contrastividade e  à  perda de proeminência de  

palavras que tragam informação dada no discurso e como esses elementos  

influenciam o  posicionamento do acento frasal. 

 

             A análise acústica do diálogo será feita por meio do programa PRAAT, a 

partir da segmentação do diálogo em grupos prosódicos, e posterior medições de 

f0. Uma vez que as sílabas tônicas são aquelas que carregam o potencial para o 

acento de pitch e a análise entoacional na qual me baseio relega ao acento de 

pitch um papel proponderante, serão levantados aspectos relacionados à 
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tonicidade nas duas línguas concernidas e o modo como os parâmetros acústicos 

interagem na percepção da proeminência. Além disso, serão feitas medições de f0 

em pontos estratégicos do contorno entoacional de modo a identificar os diversos 

tipos de acentos de pitch e o modo como suas formas (profiles) contribuem para o 

contorno global do enunciado. A fundamentação teórica baseia-se principalmente 

nos trabalhos desenvolvidos por Bolinger (1986), Brazil (1995), Moraes (1998) e 

Cruz-Ferreira (2004) e serão privilegiadas as funções atitudinais, pragmáticas e 

discursivas da entoação. 

 

             Em suma, o presente estudo pretende, por meio da segmentação do fluxo 

sonoro e posterior análise dos grupos entoacionais, corroborar os estudos teóricos 

sobre os modelos de descrição da entoação, e fornecer subsídios acústicos que 

levem a uma maior conhecimento sobre os padrões entoacionais das línguas 

portuguesa e inglesa e a um aprimoramento da análise das estratégias 

diferenciadas por parte de falantes bilíngues nas línguas concernidas no que se 

refere ao emprego da entoação para a expressão de sentidos e atitudes. 

 

             Este trabalho terá desdobramentos para a situação de ensino-

aprendizagem de língua inglesa como L2, pois trará contribuições para a 

compreensão das estratégias de produção de falantes nativos e não nativos das 

línguas portuguesa e inglesa e para a análise dos parâmetros que determinam 

construções do sentido pragmático. Ele poderá auxiliar o professor de inglês na 

elaboração de materiais de pronúncia que levem em conta as funções discursiva  

atitudinal  e pragmática da entoação na interação verbal. 
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Organização geral do estudo 

 

             Meu trabalho tem como ponto principal a entoação. Desse modo, embora 

vários outros aspectos prosódicos serão levantados ao longo dos capítulos, em 

todos eles será dada atenção especial às características melódicas dos 

enunciados, e a como a curva entoacional relaciona-se com a expressão e 

apreensão dos significados. 

 

             O capítulo 1 tratará dos pressupostos teóricos sobre a entoação. 

Primeiramente, será feita a distinção entre entoação, prosódia e supra-segmento. 

A seguir, serão enfocadas as funções da entoação, terminando com uma reflexão 

sobre a importância da entoação no aprendizado de L2. 

 

             O capítulo 2 apresentará a análise da melodia das línguas. Será feita 

referência aos sistemas tonais e entoacionais, às análises da entoação baseadas 

em tons e em contornos, e aos modelos de descrição da entoação. Será traçado 

aqui um paralelo entre o sistema entoacional do inglês e do português. 

  

             Uma vez que este trabalho faz uso do instrumental de análise fonético-

acústica, o capítulo 3 apresentará as bases da fonética acústica para o estudo da 

entoação e a sua relevância no contexto de ensino-aprendizagem. A unidade 

básica de análise da fonética acústica, a onda sonora, será apresentada. Será 

demonstrado como os parâmetros de duração, intensidade e freqüência 



 10

fundamental podem ser analisados a partir de imagens espectrográficas e da 

forma da onda sonora. 

 

            O capítulo 4 será todo focado nos procedimentos metodológicos 

envolvidos no trabalho, entre eles a confecção do corpus, a escolha dos sujeitos e 

os procedimentos de coleta e análise. 

 

            O capítulo 5 apresentará a análise contrastiva das falas dos sujeitos 

brasileiros e dos sujeitos norte-americanos, em ambos os idiomas, inglês e 

português. Pretende-se confrontar os resultados da investigação acústica com os 

modelos de descrição da entoação  e analisar a curva entoacional dos falantes, 

procurando-se investigar a regularidade no contornos nas expressões idiomáticas, 

bem como as configurações de pitch, a demarcação das fronteiras prosódicas,  e 

o posicionamento do acento de pitch principal nos enunciados, motivado por 

contraste e/ou  perda de proeminência  de palavras que constituem informação 

dada no discurso. Encerra-se o estudo com os anexos e as referências 

bibliográficas. 
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1.1. Entoação, prosódia e supra-segmentos 
 
 

       Os termos prosódia, entonação e supra-segmentos têm sido usados como 

sinônimos na literatura. Estão relacionados a todos os fenômenos de fala que 

ocorrem acima dos níveis dos segmentos vocálicos e consonantais. No entanto, 

para que se possa fazer uma distinção desses termos, é necessário que suas 

diferenças e semelhanças sejam bem compreendidas. 

 

             Supra-segmentos é o termo mais abrangente. Como o nome mesmo diz, 

refere-se a categorias fonológicas que se estendem sobre (supra) um dado fluxo 

sonoro de segmentos, interagindo com esses. Eles estendem-se sobre sílabas, 

palavras, sentenças e até mesmo enunciados. Características tais como pitch, 

taxa de elocução e ritmo enquadram-se nos supra-segmentos. 

 

             A prosódia refere-se ao conjunto de efeitos presentes na elocução verbal. 

Abrange um amplo leque de sentidos que se dá ao sinal sonoro, não só no nível 

lingüístico como também nos níveis paralingüístico e extralingüístico. No nível 

paralingüístico, podemos citar, por exemplo, a expressão de efeitos de atitudes e 

emoções os efeitos relacionados à qualidade de voz em razão de ajustes 

fonatórios e articulatórios (sussurrada, nasalizada, creaky voice, etc), e no nível 

extralingüístico, os fatores relacionados à idade, sexo, e saúde do falante.  

 

             A prosódia abrange os aspectos supra-segmentais da fala, tais como a 

tonicidade, os tons, as pausas, os padrões rítmicos além da entoação 
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propriamente dita. Os elementos prosódicos veiculam informações que tornam a 

sentença mais fácil de se perceber e compreender.  

 

             As pausas, por exemplo, dividem o sinal de fala contínuo em grupos de 

palavras coerentes. A segmentação do fluxo de fala reduz a ambigüidade, 

aumenta a inteligibilidade e proporciona ao ouvinte uma margem maior de tempo 

para processar a fala nos intervalos entre grupos de palavras segmentados pela 

pausa. Além da pausa, a segmentação do fluxo de fala  em grupos prosódicos 

pode ser feita, entre outros processos, por meio de uma alteração de pitch1, pelo 

prolongamento das sílabas, pelo não-estabelecimento de fenômenos co-

articulatórios ou, então, pela qualidade da voz. 

  

             Hirst (1988) afirma que a entonação é, paradoxalmente, ao mesmo tempo 

uma das características mais universais e mais específicas da linguagem humana. 

Universal porque a vasta maioria das línguas possui entonação, e a utilizam de  

forma semelhante, como ocorre, por exemplo, no caso da inflexão ascendente em 

frases interrogativas e descendentes em frases declarativas. Por outro lado, a 

entoação também é específica, por que ela varia de acordo com língua, o dialeto, 

ou até mesmo a atitude do falante.  

 

             Antes de definir entoação, quero fazer uma distinção entre os termos 

prosódia e entoação. Segundo Hirst (1988), o termo entoação encerra em si uma 

ambigüidade. Em um sentido amplo, entoação envolveria fatores tais como 
                                                 
1 Pitch é a sensação auditiva que permite a classificação de um som como sendo alto (agudo) ou baixo (grave) 
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tonicidade, tons e quantidade, os quais podem ser uma parte essencial da 

identidade lexical.2  

 

             Em um sentido mais restrito a entoação propriamente dita envolveria 

apenas aqueles fatores não lexicais, particularmente os contornos melódicos, tais 

como as inflexões de pitch, tanto nas fronteiras como dentro das frases 

entoacionais, ou seja, aqueles fatores que não estão intrinsecamente ligados à 

identidade lexical das palavras.3  

  

             A outra ambigüidade que o termo entoação comporta está relacionada à 

distinção entre os níveis de análise e descrição. Em um nível essencialmente 

lingüístico a entoação é descrita de forma mais abstrata, por meio das transcrições 

fonológicas, e é parte integrante da competência lingüística do falante, ou seja, do 

conhecimento implícito da língua que ele possui.  

 

             Em um nível físico, a entoação é usada para se referir a variações de um 

ou mais parâmetros acústicos, dentre os quais a freqüência fundamental (f0) é 

universalmente reconhecida como o parâmetro principal.  

 

             É importante ressaltar, entretanto, que muitos autores (Rossi 1981 e 

Beckman 1986) chamam a atenção para a natureza pluri-paramétrica da entoação 

                                                 
2 Como, por exemplo, na distinção de palavras de mesma grafia como CONvict (substantivo) e 
conVICT (verbo). 
3 Estudos sobre aquisição de linguagens (Konopczynski, 1991; Mehler et al,1998) indicam que bem 
antes da aquisição lexical, a criança já utiliza a prosódia da língua mãe.  
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que, além da freqüência fundamental envolveria também os outros dois 

parâmetros relacionados à acentuaçao, ou seja, as variações de intensidade e de 

duração segmental. Crystal (1969), por sua vez, acrescenta ao termo entoação 

aspectos de organização temporal ou ritmo. 

 

             Hirst (1998) propõe utilizar o termo entoação com um segundo significado: 

entoação refere-se às características especificamente fonéticas dos enunciados, 

uma construção pela qual os primitivos fonológicos, oriundos de sistemas 

prosódicos lexicais ou não lexicais, relacionam-se a parâmetros prosódicos de 

natureza acústica. Tal explicação é comprovada pelo fato de que qualquer 

tentativa de definir entoação em uma base acústica necessariamente implica em 

uma definição lingüística.  

 

             Maia (2003:10) afirma que “por maior que seja a semelhança auditiva 

entre dois enunciados, as medidas físicas/acústicas utilizáveis na sua descrição 

dificilmente atingem valores idênticos. Cabe a Fonética combinar critérios físicos e 

psicológicos para determinar a identidade dos sons”. A autora exemplifica sua 

afirmação: se substituirmos o m de “eu te amo” por um silêncio continuaremos a 

“ouvir” a mesma frase, pois o reconhecimento dessa frase não se baseia na 

contribuição linear de cada segmento, e sim na configuração acústica de um todo, 

já bastante conhecida.4  

  

                                                 
4 Acredito ser essa a causa da inabilidade de alguns aprendizes de L2 de compreender alguns aspectos da fala 
encadeada como as reduções vocálicas e os fenômenos de coarticulação. 
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             Chreist (1964:94) acrescenta que, para que o aprendiz de inglês possa 

entender o falante nativo e minimizar o sotaque em L2, ele deve levar em conta a 

correlação entre aspectos prosódicos e de natureza semântica. Os de natureza 

semântica compreendem: o significado individual das palavras, as idéias contidas 

na seqüência das palavras e as expressões idiomáticas. No caso das expressões 

idiomáticas, por exemplo, a idéia é expressa por significados subjacentes e não 

pela simples tradução literal. Neste trabalho, por exemplo, a expressão idiomática 

“no way!”, já cristalizada em L2, apresenta um contorno entoacional próprio o qual 

pode não ser percebido ou reproduzido pelo aprendiz, uma vez que ele não tem 

consciência de seu valor cultural intrínseco5. 

  

             Neste trabalho, o termo entonação abrange todos os aspectos do sinal da 

fala que envolvem pitch, ou seu correlato acústico, a freqüência fundamental (f0) . 

Adotarei o conceito de Bolinger ( 86:194), que define entoação como “strictly the 

rise and fall of pitch as it occur along the speech chain”. Os outros parâmetros 

prosódicos de natureza acústica, como a intensidade, duração e características 

espectrais também serão abordados, uma vez que eles estão intimamente 

associados ao nível físico, o único que pode ser diretamente observável. 

 
 

 
                                                 
5 Edward Sapir (1933) já apontava para a necessidade da integração das diversas formas da representações 
para a apreensão dos sons ao afirmar: “Um som de nossa fala localizado no cérebro, mesmo associado aos 
movimentos dos órgãos fonadores necessários para produzi-lo, está longe de ser um elemento de linguagem. 
Cumpre-lhe, a mais, associar-se com outro elemento ou grupo de elementos de nossa experiência, por 
exemplo, uma imagem visual, ou uma classe de imagens visuais, ou um sentimento de relação – para que 
possa ter valor lingüístico sequer rudimentar. Esse elemento de nossa experiência, é o conteúdo, ou o 
significado da unidade lingüística.” 
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1.2  Fonética e Fonologia 

 

             Enquanto a Fonética é basicamente descritiva, a Fonologia é uma ciência 

explicativa, interpretativa; enquanto a análise fonética se baseia na produção, 

percepção e transmissão dos sons da fala, a análise fonológica busca o valor dos 

sons em uma língua ,  em outras palavras, sua função lingüística. (Mussalim, 

2000: 106). Nem todas as diferenças fonéticas são igualmente exploradas para 

fins de comunicação nas línguas conhecidas. Combinar critérios comunicativos de 

identidade com os critérios físicos e psicológicos da Fonética é tarefa da 

Fonologia. Para a Fonologia, dois sons foneticamente distintos podem ser 

considerados o mesmo numa língua se nela desempenham a mesma função 

comunicativa6 

  

             Ambas as ciências, Fonética e Fonologia, ocupam-se de explicar essa 

matéria fônica. A Fonologia é a parte da Lingüística que trata dos sons da fala em 

referência às funções que eles exercem no sistema de uma  dada língua, ao 

passo que a Fonética tem como tarefa a investigação dos sons da fala, de um 

ponto de vista puramente físico e psico-acústico (Jakobson, 1972). Em outras 

palavras, a Fonologia é a ciência da forma e a Fonética a ciência da expressão.7 

                                                 
6 Maia exemplifica os papéis distintos que o mesmo som pode desempenhar em línguas diferentes: em 
português, a ocorrência de um som “chiado”, ou palatalizado, / t� / em palavras tais como “tia”, não distingue 
palavras; já em inglês, a mesma diferença distingue palavras que designam coisas diferentes, tais como tin, 
“lata”, e chin, “queixo”. 
7 Tal conceito é consoante com as idéias de Hjelmslev (1973), que divide a língua em dois planos: o da 
expressão e o do conteúdo. A expressão corresponde ao significante e o conteúdo, ao significado. Hjelmslev 
também afirma que cada um desses planos contém uma substância e uma forma. Há uma substância da 
expressão e uma forma da expressão (o mesmo se dá com o conteúdo). “Se pensarmos nas línguas faladas, a 
substância da expressão são os sons propriamente ditos e a forma da expressão é o recorte e a organização 
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             Hirst (1998) afirma que o conceito da interface Fonética/Fonologia é uma 

metáfora útil para descrever a ligação entre, de um lado, o nível abstrato, cognitivo 

da descrição fonológica e, de outro lado, o nível físico da descrição a partir da 

fonética acústica. Albano et al (1998) demonstrou em seu estudo, que muitos 

processos comumente entendidos como fonológicos devem ser vistos como 

fonéticos, i.e., resultantes da variação contínua de relações dinâmicas entre os 

articuladores. Ainda assim, a autora desaconselha a fusão total entre Fonética e 

Fonologia, pois acredita que “sem a Fonologia enquanto gramática dos sons da 

fala, surge um abismo incomensurável entre os aspectos simbólicos e os aspectos 

físicos dos sistemas lingüísticos.” 

 

             Ladd (1992), por outro lado, ao defender a distinção entre Fonética e 

Fonologia, afirma que, para que a interpretação de dados feita pelo veio 

instrumental seja coerente e precisa, é necessário que o nível fonético de 

representação faça a mediação entre o nível fonológico e os parâmetros acústicos 

/articulatórios. O autor, assim, evidencia a importância do detalhe fonético para o 

estudo da linguagem sonora. 

 

 

1.3 .Os correlatos acústicos perceptivos e fisiológicos da entoação  

 

                                                                                                                                                     
desses sons num sistema. Podemos então dizer que a fonética opera com a substância da expressão e a 
fonologia com a forma da expressão” (Fiorin, 2003:10) 
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             Os sons da fala são produzidos pelos órgãos fonadores, percebidos 

auditivamente e cognitivamente pelos falantes e ouvintes, e transmitidos por 

ondas sonoras em um processo passível de análise fonético-acústica. A Fonética 

é a ciência que apresenta os métodos para a descrição, classificação e transcrição 

dos sons da fala.  

 

             A descrição dos sons da fala pode ser feita de três maneiras, que 

correspondem as três dimensões da Fonética: a dimensão articulatória ou de 

produção, a dimensão auditiva ou de recepção e a dimensão acústica que 

compreende o sinal acústico propriamente dito. 

 

             Do ponto de vista da produção, quando emitimos alguns sons referidos 

como vozeados ocorre a vibração das cordas vocais. Na dimensão acústica, 

essas vibrações correspondem à freqüência fundamental (f0), a qual pode ser 

medida em Hz. Já na dimensão auditiva há o correlato do pitch, definido como a 

sensação auditiva que permite a classificação de um som como sendo alto 

(agudo) ou baixo (grave). 

 

             A entoação pode ser analisada sob um ponto de vista fonético, o qual 

abrange as dimensões fisiológicas, acústicas e perceptuais e as relações que 

essas dimensões estabelecem entre si. 

 

             A dimensão fisiológica da fala é identificada com o aparelho fonador, o 

qual se subdivide em três subsistemas: respiratório (incluindo os pulmões, a 
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parede toráxica e o diafragma), fonatório/laríngeo (laringe e caixa de voz) e 

articulatório (língua, lábios, mandíbulas e véu palatino). Dentro do subsistema 

laríngeo encontram-se as cordas vocais, pequenos músculos que quando 

fechados bloqueiam a passagem de ar pela traquéia. 

 

             Fisiologicamente, a entoação está relacionada a taxa de vibração das 

cordas vocais. Sabe-se (Borden 1994) que a entoação ascendente resulta 

principalmente de um aumento de intensidade do músculo cricotiróide, o qual 

tenciona as pregas vocais fazendo-as vibrar mais rapidamente. Uma entoação 

descendente pode ser resultante de uma diminuição da atividade do mesmo 

músculo ou da redução na pressão sub-glotal, tipicamente encontrada no final dos 

grupos tonais.8 

 

             O correlato acústico da entoação é a freqüência fundamental, f0, medida 

em Hz, definida como o número de vezes que um padrão de onda sonora se 

repete em um determinado período de tempo. Cada repetição é chamada de ciclo 

de onda e a duração de cada ciclo recebe o nome de período. Uma freqüência de 

200 Hertz, por exemplo, significa que a cada segundo o som/ fluxo sonoro realiza 

200 ciclos de onda.  

 

             O correlato auditivo da entoação é o pitch. Está relacionado à percepção 

que temos de um som como sendo mais alto/agudo ou mais baixo/grave. É 

                                                 
8 O final de uma sentença declarativa, por exemplo, será marcado por uma redução de f0 e uma menor 
intensidade. Uma diminuição de pressão sub-glotal contribui para a diminuição de ambos parâmetros 
acústicos, fo e intensidade. 
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importante ressaltar que pitch não pode ser obtido por qualquer instrumental 

acústico, posto que pitch pode apenas ser percebido pelo ouvinte e não medido 

em um espectrograma. Conforme diz Ladefoged (2003:75): 

 

“ you cannot literally measure the pitch of a recorded sound, but you    

can measure the fundamental frequency of the sound wave, which is 

the acoustic correlate of pitch”.  

 

             Quanto mais finas as cordas vocais, maior é a freqüência, i.e., têm-se a 

“sensação” de um pitch mais alto (agudo). Segue-se, portanto, que as vozes 

femininas situam-se em um campo de freqüência mais alto do que as vozes 

masculinas, nos intervalos de 180 a 400 Hz e de 80 a 200 hz respectivamente. 

 

1.4 Aspectos segmentais e aspectos supra-segmentais de organização 

prosódica 

 

             Há uma diferença entre aspectos segmentais e aspectos supra-

segmentais na organização prosódica. Existem características inerentes à 

identificação dos segmentos, como, por exemplo, o vozeamento. Os aspectos 

supra-segmentais de organização prosódica, por outro lado, interagem com os 

segmentos. O pitch, por exemplo, que acompanha os segmentos vozeados, 

interage com esses segmentos.  
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             Do mesmo modo, um segmento pode ser pronunciado com maior ou 

menor intensidade, sem alterar sua definição. Um / p /, por exemplo, não deixa de 

ser um / p /, não obstante ao grau de intensidade com que seja pronunciado. 

Segue-se, portanto, que a intensidade, assim como o pitch, é um aspecto que 

interage com o segmento. Segundo Laver (1999), o segmento atua, portanto, 

como um portador de características supra-segmentais que com ele interagem. 

 

1.5 A análise prosódica de pitch 

 

             Decidir se o nível de pitch de uma sílaba é alto, baixo ou médio é um 

julgamento perceptual e relativo. O ouvinte traz consigo um bojo de pressupostos 

acerca da extensão de pitch do falante, e assim, pode relativizar a altura do pitch 

percebido. Ademais, antes de decidir em que nível de pitch uma dada sílaba se 

encontra, o ouvinte depende da percepção do pitch de uma sílaba anterior, posto 

que o ouvinte percebe o enunciado como constituído de uma sucessão de sílabas.  

  

             Ambos Laver (1999) e Bolinger (1986) salientam a conexão metafórica 

que existe entre a vibração das cordas vocais e a sensação de altura de pitch: 

quanto maior for a vibração das cordas vocais, há a percepção de um pitch mais 

alto; quanto menor a vibração das cordas vocais, mais baixo o pitch. Laver (1999) 

acredita ser normal que os alunos se confundam ao dizer se o tom da voz sobe ou 

desce, posto que essa associação, dimensão temporal de freqüência de vibração 

versus dimensão espacial de altura, é, como dito anteriormente, essencialmente 

metafórica. 
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             Laver (1999) afirma existir diferentes faixas de pitch. Além da faixa de 

pitch inerente a voz de cada indivíduo, há também uma faixa de pitch de natureza 

paralingüística. Ela compreende os ajustes necessários na faixa de pitch orgânica 

de cada um, para que a veiculação de atitudes tais como surpresa, raiva, 

impaciência, preocupação, etc, possa suprir uma dada situação discursiva. É 

importante ressaltar que as culturas divergem na forma como elas utilizam 

padrões de pitch como parte da comunicação paralingüística, quando se quer 

expressar uma dada emoção ou atitude.  

 

             Sob o ponto de vista lingüístico, também há uma extensão de pitch 

específico para cada língua. A faixa lingüística de pitch seria, assim, a faixa dentro 

da qual o pitch fonologicamente relevante da voz do falante varia em conversas 

avaliadas como neutras no que tange as atitudes e emoções.  

 

             Bolinger (1986) apresenta uma terminologia específica para analisar os 

movimentos de pitch: Baseline corresponde a série de valores de pitch que forma 

a base do contorno de um dado enunciado. Plateau, por sua vez, corresponde ao 

teto. Skip corresponde ao movimento ascendente ou descendente, mais ou menos 

abrupto, respectivamente upskip e downskip. Glide, por outro lado, corresponde 

ao movimento mais suave, tanto ascendente – upglide – como descendente – 

downglide. Tilt corresponde a um movimento gradual e sustentável, ascendente – 

uptilt – e descendente – downtilt. Resetting corresponde a uma manobra pela qual 

um perfil ascendente (ou descendente) repete-se após outro perfil ascendente (ou 
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descendente) sem ultrapassar a faixa de alcance da voz. Pico (peak) corresponde 

ao ponto mais alto do movimento de pitch. Dash corresponde a um glide rápido, 

manifestado como updash ou downdash. Declinação corresponde à queda desses 

valores, tanto do teto como da base. Turn –taking corresponde à mudança de 

turno em uma conversa, e é caracterizado por essa declinação, embora nem todos 

os falantes sigam essa convenção – o que pode suscitar problemas na 

comunicação9. 

 

1.6 A distinção entre stress (proeminência) e accent (acento) 

  

             Na fala encadeada há sílabas que se destacam das demais por conta da 

maior proeminência que lhes são dadas. Quando falamos em “acentuar” algo, 

referimo-nos a dar-lhe uma proeminência maior. Borden (1994) salienta que a 

sílaba proeminente (stressed) apresenta, em geral, maiores valores de  f0, 

duração e intensidade do que as outras sílabas não salientes que a circundam. 

Não obstante, é enganoso pensar em uma sílaba tônica de uma palavra como 

sendo aquela que é regularmente mais proeminente nas frases. Na realidade a 

sílaba tônica carrega o potencial para o acento de pitch. Reparemos no exemplo 

abaixo, extraído de Bolinger (1986:14): 

 

She Said she would NEVER put up with anything like that. 

                                                 
9 Durante a apresentação de trabalhos sob sua orientação, Sandra Madureira exemplificou esses problemas a 
partir de uma experiência própria: seu interlocutor demonstrou seu descontentamento por ter sido 
interrompido por ela. Como ele  utilizou a declinação de pitch no término do enunciado,  ela interpretou      
seu enunciado como já finalizado. 
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             Neste caso ao lermos uma sentença assim escrita, percebemos que o 

autor quer que a palavra never se sobressaia. Foneticamente, apenas a sílaba 

tônica dessa palavra deve se sobressair sobre as outras: 

 

 She said she would NEver put up with anything like that. 

 

             Nesse caso a primeira sílaba da palavra never é proeminente, ou seja, é 

stressed. Recebe, portanto, o acento lexical próprio de uma paroxítona. Por outro 

lado, em resposta à pergunta: “Would you put up with something like that?”, 

poderíamos ter a resposta: 

 

    

               I 

                   would never put up with it. 

 

 

 

             Agora apenas a palavra “I” recebe proeminência. Embora a primeira sílaba 

de “never” continue sendo tônica, conforme nos diz o dicionário, ela não é mais a 

mais proeminente no enunciado. O acento frasal recai sobre a palavra “I”. A sílaba 

tônica “ne” em “never” apenas carrega o potencial para o acento. 
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             Se pensarmos em potencial para acento das palavras, percebemos que 

algumas palavras são geralmente mais salientes que as outras. Tais palavras são 

semanticamente mais significaitivas no discurso. Denominamos de palavras de 

conteúdo aquelas com potencial para o acento. Verbos, substantivos, adjetivos, 

advérbios, pronomes demonstrativos, question words (what, where, who, etc) são 

palavras de conteúdo. Por outro lado, há palavras que servem principalmente uma 

função gramatical, de coesão entre as outras palavras. Essas palavras 

semanticamente fracas são denominadas palavras de função gramatical (function 

words), dentro as quais podemos citar: artigos, preposições, pronomes e verbos 

auxiliares.  

 

             Chamamos de pitch o correlato auditivo da freqüência fundamental, que 

nos faz perceber um som como sendo mais grave ou mais agudo. Bolinger (1986) 

afirma que em um ambiente acústico que possibilite o confronto das pistas 

acústicas para o acento, a freqüência fundamental mostra ser um marcador de 

proeminência bem mais preciso do que a duração ou a intensidade10. Para haver 

confiabilidade nas medidas de intensidade, é necessário controlar-se a distância 

entre a boca do sujeito da pesquisa e o microfone que capta o registro acústico. A 

duração, por sua vez, pode ser afetada pela respiração, cansaço e a influência 

fonética de sons da fala específicos do indivíduo, de forma bem mais acentuada 

que a freqüência fundamental. 

  

                                                 
10 A maior importância de pitch na identificação do acento comparada a intensidade ou a duração foi 
observada em uma série de experimentos conduzidos por Dennis Fry em 1955. 
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             O termo acento de pitch será uma constante neste trabalho durante a 

análise dos grupos entoacionais ou prosódicos. Bolinger (58) propôs o termo pitch 

accent para as configurações de pitch que contribuem para a impressão de 

proeminência. Ele defende que  pitch e acento lexical agem em conjunto para a 

definição dessa proeminência, e quem nenhum deles sozinho é suficiente para 

fazer com que uma sílaba destaque-se sobre as demais. 

 

             O próprio termo acento de pitch é exemplo vivo dessa associação entre os 

aspectos lexicais e não lexicais da entoação. Enquanto acento remete a um 

significado lexical, pitch remete a um significado não lexical, já que está ligado à 

melodia do enunciado. Tomemos o exemplo extraído de Bolinger (86:59) Em 

resposta à pergunta: “Where did you go?”, teríamos, por exemplo, a seguinte 

resposta: 

 

                                            Bós         

                wént 

  I                        to 

                                                                  ton 

 

 

             Ocorre uma obstrução por meio de pitch nas sílabas “went” e “Bos”, aqui 

grafadas com o acento agudo. Em outras palavras, na resposta acima temos dois 

acentos de pitch. O primeiro recai sobre “went” e o segundo, em um pico mais 

alto, recai sobre a sílaba “Bos”. O segundo acento de pitch funciona como acento 
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frasal, uma vez que a sílaba “Bos” carrega o foco do enunciado, composto de uma 

sentença neutra11. 

 

             Além da obtrusão de pitch, a sílaba que carrega o acento frasal pode 

apresentar outras características acústicas, tais como maior duração, intensidade 

e qualidade vocálica diferenciada. Laver (1994) resume de maneira bastante 

eficaz a definição de pitch accent defendida neste trabalho: 

 

We can adopt the term pitch accent for any pitch configuration that 

makes a syllable prominent, whether the pitch configuration is 

phonetically dynamic (rising, falling, rising-falling, falling-rising) or 

phonetically stepping ( from or to a given pitch value) in nature. 

 

              Há, entretanto, autores que acreditam que a intensidade e duração são 

muito mais correlacionadas com proeminência acentual em uma língua como o 

inglês do que a freqüência fundamental (f0). Uma possível explicação para isso foi 

proposta por Hirst (1983). Ele sugere haver uma assimetria entre produção e 

percepção das sílabas mais proeminentes: enquanto na produção de fala 

diferenças de duração e intensidade são os correlatos mais sistemáticos, na 

percepção a pista predominante é a freqüência fundamental (f0). 

 

 

                                                 
11 Nas sentenças neutras, ou seja aquela na qual não há a preocupação do falante em contrastar ou enfatizar 
uma palavra em particular, o foco, ou acento frasal, geralmente recai sobre a última palavra de conteúdo (ex: 
substantivos, verbos, adjetivos, advérbios) do enunciado 
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1.7 Perturbações de pitch e intensidade intrínsecas ao vozeamento 

 

             Micro-perturbações podem ser observadas nos contornos  de fo posto que 

os períodos sucessivos de um ciclo de onda são raramente idênticos. Essas 

micro-perturbações observáveis no registro acústico remetem a perturbações no 

nível fisiológico, pois a abertura e o fechamento das pregas vocais está sujeita a 

perturbações derivadas do próprio funcionamento do aparelho fonador. 

 

             Há, entretanto, locais onde estas perturbações aparecem de forma mais 

intensa: no início e no final de episódios de vozeamento, fato esse que pode ser 

explicado pelo ajuste dos músculos laríngeos e respiratórios necessários para 

trazer as cordas vocais na posição exata para o vozeamento. Conforme afirma 

Laver (1999), praticamente qualquer episódio de vozeamento demonstra uma 

certa irregularidade nos ciclos de onda, ou seja, uma aperiodicidade.  

 

1.8 Efeitos de perturbações microprosódicas na medição de valores de f0 

 

             Dentro de sua faixa de freqüência, o falante tem relativo controle sobre f0 

na medida em que ele pode escolher se quer falar em pitch alto ou baixo em 

inflexões ascendentes ou descendentes. Entretanto, como afirma Nooteboom 

(1997:642) muitos outros detalhes que entram na configuração de pitch na fala 

não são controlados ativamente pelo falante. São, na realidade, conseqüência de 

outros processos na fala, geralmente relacionados à produção de alguns sons. 
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             Por exemplo, em um contexto fonológico neutro, as vogais altas como / i / 

e /u/ apresentam um pitch mais alto do que as vogais baixas como / a / (Peterson 

and Barney, 1952; Ladd e Silverman, 1984; Steele, 1986), e nas vogais que 

seguem consoantes desvozeadas o pitch da voz começa em um nível mais alto do 

que nas vogais que seguem as consoantes vozeadas (Ohde, 1984; Silverman, 

1986) 

 

             Em outras palavras, quanto mais alta a vogal, maior o seu pitch intrínseco, 

característica essa considerada universal entre as línguas. As próprias 

características específicas do trato vocal para a pronúncia dessas vogais 

propiciam essas diferenças. Como na fala encadeada os segmentos adjacentes 

interagem uns com os outros, a presença de uma consoante inicial, por exemplo, 

pode contrabalancear a influência do pitch intrínseco da vogal, ou seja, uma vogal 

de pitch intrínseco mais baixo como o / a / quando precedida de uma consoante 

plosiva surda pode ter um pitch mais alto que uma vogal com pitch intrínseco alto 

como o / i / quando precedida de uma consoante plosiva vozeada, uma vez que 

após uma consoante vozeada, especialmente uma ressoante, a freqüência 

fundamental tende a subir vagarosamente, e o pico de f0 tende a alinhar-se 

aproximadamente com o  meio da vogal. 

 

             Ainda segundo Noteboom (1997:642), tais aspectos involuntários da 

produção de pitch podem ficar superpostos a outros tipos de perturbação na 

cadeia da fala, dificultando a análise acústica para a identificação das variações 
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de pitch que são responsáveis pela melodia da fala12. Chamamos essas variações 

de perturbações microprosódicas. Essas perturbações não devem ser 

consideradas na análise acústica dos padrões entoacionais. 

 

1.9 As funções da entonação 

 

             Ao escolher um determinado contorno entoacional, o falante o faz de 

acordo com sua meta comunicativa. A entoação, portanto, adquire diversas 

funções em consonância com a pluralidade de aspectos de natureza gramatical, 

atitudinal, discursiva, pragmática e sociolingüística que entram em ação no ato de 

comunicação. 

 

1.9.1 A função gramatical da entoação 

 

             A função gramatical da entoação pode ser observada na relação que há 

entre tons e estruturas sintáticas. No inglês, por exemplo, as sentenças 

declarativas, imperativas e exclamativas geralmente apresentam tons 

descendentes. Quanto às sentenças interrogativas, há que se fazer uma distinção 

entre yes/no questions – tons ascendentes – e wh-questions – tons descendentes, 

distinção essa que não se sustenta no caso de perguntas repetidas ou de 

perguntas retóricas. 

                                                 
12 Embora no fluxo da fala ocorra a interrupção de pitch durante, por exemplo, a produção de consoantes 
desvozeadas, como /p /, / t / e / d /, perceptivelmente tem-se a impressão de que o contorno de pitch é 
continuo, já que a interrupção pelas consoantes desvozeadas só é percebida quando ela ocorre acima de 
aproxidamente 200 ms. 
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             A interação com o nível sintático pode ser percebida, por exemplo, pela 

presença de curvas entoacionais distintas, entre sintagmas preposicionais e 

orações (ex: ��� / On Tuesday / � / I stayed home /, no caso ascendente em 

Tuesday, sinalizando continuidade e descendente em home sinalizando o término 

do enunciado.  

  

             Conforme salientam Read e Schreiber (1982), além da entoação, os 

ouvintes utilizam o prolongamento da vogal final da última sílaba acentuada de 

uma unidade sonora no reconhecimento de uma estrutura sintática como a frase 

ou a sentença. Eles afirmam que as crianças dependem mais dessa pista 

prosódica de duração do que os adultos e que esse aspecto prosódico – bem 

como outros como as pausas e junturas - dá ao aprendiz da língua um ponto de 

partida para aprender as estruturas sintáticas complexas. 

  

              Stern (1992) acredita haver uma certa hierarquia de pitch nas categorias 

gramaticais13. Em um dado grupo entoacional, geralmente o nível mais alto de 

pitch recai sobre o advérbio, seguido do adjetivo e do verbo como pode ser 

observado no exemplo a seguir. 

 

 

                                                 
13 Stern (1992) acredita que a curva entoacional da maioria das sentenças do inglês norte-americano apresenta 
um contorno descendente o qual ele chama de jump up and step down intonation.. Acredito que sua teoria 
tenha recebido grande inflência do modelo Discourse Intonation na medida em que ele, embora não afirme, 
também faz uma seleção existencial de cada termo passível de receber um pitch jump. 
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                ve 

                                    ry 

  I´m                                            hap 

                                                            py  

                                                                        to  

                                                                                        MEET 

                                                                                                            you. 

 

FIGURA 1: Contorno entoacional do enunciado: “I´m very happy to meet you”, composto de três 
acentos de pitch, com o último acento de pitch recaindo sobre “meet”  
 
 

              Em estruturas sintáticas menores, tais como orações, frases 

preposicionais, vocativos, sujeitos, etc, particularmente em posições de fronteira 

prosódica (terminals), há também essa interação com a entoação. Percebe-se, 

portanto, que a gramática parece exercer um papel importante na segmentação do 

fluxo sonoro, idéia amplamente defendida por Halliday (1964) e reconhecida 

também por Bolinger (1986), que, no entanto, afirma que “embora a entoação seja 

indispensável para a gramática, as funções gramaticais da entoação são 

secundárias às funções emocionais e que a relação entre entonação e gramática 

é casual e não causal”. 
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1.9.2 A função atitudinal da entoação 

               

              Dúvida, sarcasmo, desprezo, raiva. De que forma tais atitudes/emoções 

podem ser veiculadas  em nossa fala por meio da entoação? Qual seria a função 

atitudinal da entoação? Bolinger (1986: 194) acredita que os contornos 

entoacionais estão diretamente ligados às emoções. Ele salienta o caráter icônico 

da entoação, quando afirma que a entoação faz parte de um complexo gestual 

(expressão facial e linguagem corporal) cuja função desde os primórdios da 

evolução humana é a de sinalizar emoções. A entoação descendente expressa 

término, finalização, enquanto a inflexão ascendente e sua qualidade de “upness” 

remete a significados relacionados à não completude, incerteza ou fortes emoções 

como a alegria, a raiva, a surpresa e a curiosidade.14  

 

              Kent (1992) concorda com Bolinger sobre a forte influência que as 

emoções tem sobre a entoação. Ela cita a ocorrência de entoação ascendente em 

uma sentença declarativa, um padrão que pode sugerir pouca certeza por parte do 

falante, um desejo de provocar uma resposta no ouvinte, ou até mesmo um status 

social mais baixo do que o ouvinte.15 

  

1.9.3 A função discursiva da entoação.  
                                                 
14Segundo Kent (1984), os processamentos afetivos e prosódicos ocorrem na mesma área cerebral. 
Experimentos em neurolinguistica, demonstram haver uma ligação entre distúrbios entoacionais e danos no 
hemisfério direito do cérebro. Os pacientes que apresentam dificuldade em expressarem-se por meio da 
entoação também apresentam dificuldade com a expressão de emocões.  
15 Percebo esse padrão na fala de algumas falantes jovens norte-americanas, o qual acredito dar a impressão 
de pouca certeza, insegurança ou de não comprometimento. 
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              Continuidade e coerência são aspectos de organização textual acima do 

nível da sentença, imprescindíveis na comunicação. Esses aspectos estão 

relacionados à função discursiva da entoação. Entre os teóricos que priorizam os 

aspectos discursivos da entoação podemos citar Brazil (1994). Ele afirma que a 

característica mais importante da fala é seu caráter interativo, e que a entoação é 

o meio pelo qual organizamos nossa língua em padrões que estão de acordo com 

nossas metas/intenções de comunicação. Por meio da entoação podemos, por 

exemplo, marcar a proeminência, foco ou relevância de uma dada informação. 

Bolinger (86) reforça tal percepção ao afirmar que além da expressão de 

atitudes/emoções há uma base pragmática na entoação. 

 

              Em um dado enunciado há sempre um ou dois elementos que recebem 

uma proeminência maior. Halliday (1967) os chama de foco da informação. Eles 

se sobrepõem aos outros por trazer algo de novo ao discurso, informação ainda 

não compartilhada ou que contrasta com algo que tenha sido tido anteriormente.  

 

              Quando o falante introduz informação nova - ou a trata como nova -, ele 

freqüentemente o faz por meio de high pitch. Por outro lado quando a informação 

pode ser facilmente apreendida pelo contexto, ou especificamente por uma 

menção anterior, o falante a trata como informação dada/velha, com low pitch. A 

entoação exerce, portanto, um papel preponderante na marcação da estrutura de 

informação do discurso. 
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              High pitch também é utilizado quando queremos enfatizar ou contrastar 

algo, seja uma palavra ou uma suposição. Embora ambos informação nova e 

contraste sejam representados por high pitch, há uma diferença na configuração 

do contorno entoacional. Contrastividade é sempre marcada por um acento de 

pitch caracterizado por um pitch alto seguido de uma queda16. Exemplo: quando 

se pergunta ao falante o que ele havia trazido para Peter e Ellen: 

 

                                                                C 
                                 Pe                                  a  
       I brought                             ter a                          a  
                                                                                                ar 

FIGURA 2 : Exemplo de curva ascendente-descendente para marcar contraste  
com acento de pitch principal em “car”. 
 

              Nota-se que a palavra Peter é enfatizada, e recebe acento de pitch, pois 

o falante está contrastando Peter com Ellen.  

  

              Informação nova, por outro lado, é marcada por um acento de pitch que 

começa em um tom mais alto e não cai. A sílaba átona que segue a sílaba “Pe”, 

também chamada de tail, permanece na horizontal. Exemplo: O pai que comunica 

à esposa sobre o presente que resolveu comprar para o filho, sem que ela tivesse 

conhecimento de sua intenção: 

 

 

 

                                                 
16 Movimento de pitch chamado de profile A por Bolinger 



 36

                                                        c 
                               Peter                     a 

  I bought                               a                       a  
                                                                                   ar 

FIGURA 3 : Exemplo de acento de pitch  para marcar informação nova 

 

              Ou seja, o pitch é mantido alto por toda a extensão da palavra Peter. A 

palavra Peter transmite informação nova.17 O pitch alto, portanto, serve não para 

contrastar Peter com outra pessoa. O falante quer simplesmente anunciar Peter 

como o receptor de seu presente. Esses movimentos de pitch, bem como os 

significados a eles associados, serão analisados em maior detalhe posteriormente 

no decorrer deste trabalho, quando apresentarmos o modelo de descrição da 

entoação do acento de pitch (pitch accent) e a noção de profiles como proposto 

por Bolinger (1986). 

 

1.9.3.1 A função ilocucionária da entoação 

 

              Ainda no contexto do discurso a entoação pode assumir uma função 

ilocucionária. Os enunciados constituem-se em ações verbais, ou seja, o falante 

utiliza a entoação para expressar sua intenção. Entre os atos de fala ilocutórios 

podemos destacar os atos representativos (descrever, declarar, concluir), diretivos 

(pedir, exigir), comissivos (prometer, ameaçar), expressivos (parabenizar, 

agradecer, desculpar-se) e declarativos (demitir-se, demitir alguém, declarar 

                                                 
17 Bolinger (86) afirma que high pitch, seja por contrastividade ou informação nova, está 
intrinsecamente ligado a “highkeyness” ou a um grau maior de emotividade na informação, o que 
mais uma vez reitera a relevância que ele atribui à função atitudinal da entonação. 
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(guerra). Por exemplo, se alguém diz: “está  quente aqui”, sua entoação  pode 

sinalizar ao ouvinte se esse falante está fazendo um simples comentário, uma 

reclamação ou indiretamente solicitando que alguém abra a janela. 

 

1.9.3.2  A função de coesão textual da entoação 

 

              A entoação também exerce a função de coesão textual dentro do 

discurso. A coesão entre dois ou mais grupos prosódicos pode ser sinalizada 

pelos padrões entoacionais entre esses grupos. Por exemplo, uma unidade coesa 

pode ser estabelecida pela sucessão de dois ou mais padrões entoacionais 

idênticos ou similares. A coesão textual / discursiva por meio da entoação pode 

ser observada na forma como os falantes constroem os grupos prosódicos. A 

entoação assume assim a função de marcar a continuidade e coesão no discurso 

oral.  

  

              Prator, C. H (1985) afirma que a queda de pitch no final de uma sentença 

pode ser vista como um tipo de pontuação, um ponto final vocal/verbal, indicando 

que o pensamento está completo. Quando a queda de pitch no término de 

sentenças declarativas, imperativas e wh-questions é pequena, o ouvinte acredita 

que há mais a ser dito. Ele pode sentir uma sensação desagradável e confusa já 

que permanece a impressão de um pensamento não concluído.  

 

              Enquanto  o término da expressão de uma idéia é marcada pela queda de 

pitch, a continuidade  pode ser representada por uma pequena elevação de pitch, 
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de baixo para mid-level ao término de cada grupo tonal. Tais aspectos serão 

analisados em detalhes quando da interpretação dos dados acústicos. 

 

1.9.3.3 A função de controle do turn taking 

 

              Uma outra subcategoria das funções discursivas da entoação é o controle 

das estruturas de interação entre os participantes do discurso, o turn taking. Esse 

controle envolve a cooperação entre os falantes. A informação em pitch mais alto 

e acento mais proeminente ocorre em enunciados onde haja efetiva interação 

entre os participantes do discurso. Isso explicaria porque as médias de valores de 

f0 referentes a conversas – contextos interativos – é mais alta do que nas 

narrativas. Usa-se a entoação também para fazerem-se correções: pode-se 

marcar o erro, contrapor-se a uma dada informação, ou contradizer uma 

expectativa do ouvinte. 

 

1.9.4 A função pragmática da entoação 

 

              A função pragmática da entoação pode ser observada na veiculação das 

modalidades (declarativas, interrogativas, imperativas e exclamativas), atitudes 

(sugestão, ordem, pedido, etc), e emoções (raiva, polidez, sarcasmo, etc). Por 

exemplo, nas tag questions (ex: She´s Canadian, isn´t she? ) percebemos que 

quando o falante quer apenas confirmar uma informação ele utiliza a entonação 

descendente na tag question “isn´t she”. Quando realmente desconhece a 

resposta, ele o faz por meio de entoação ascendente. 
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1.9.5 A função sociolingüística da entoação 

 

             Finalmente a entoação pode assumir a função sociolingüística: determinar 

contrastes que possibilitem ao ouvinte identificar falantes como sendo membros 

de diferentes grupos sociais, determinados por ordem de sexo, idade, ocupação, 

assim como identificar indivíduos com base em características idiossincráticas. 

Bolinger (1989) faz referência a dois autores ao afirmar que há diferências na 

curva entoacional nas vozes feminina e masculina. 

  

             Brend (1975) afirma que a fala masculina  geralmente apresenta três 

níveis contrastivos de entoação enquanto que na das mulheres há quatro níveis. 

Em outras palavras a fala masculina está dentro de uma banda de pitch mais 

estreita do que a feminina. McConell–Ginet (1983) acrescenta que a fala feminina 

é mais dinâmica, na medida que apesenta uma variedade maior de padrões e 

mudanças na curva entoacional. A voz masculina tem uma tendência maior a cair 

para tons mais baixos de f0, ou seja, assumir a qualidade de  creaky-voice.  

 

             Nas YES/NO questions,  a inflexão ascendente de pitch ocorre na fala de 

ambos os sexos, embora sua incidência maior pareça estar na fala feminina, como 

pode ser observado nas exemplo abaixo.  
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Voz feminina: 

 

       
                                      im? 
                                h 
                   know   
 Do you  
 
 
 

 Voz masculina: 

     
                know    h   
                                  im ?  
 Do you  

 

             Percebo este padrão de pitch descendente nas YES/NO questions na fala 

do apresentador norte-americano Larry King, o que talvez contribua para dar um 

ar mais incisivo a suas perguntas. 

 

1.10 A importância da entoação no aprendizado de pronúncia.  

 

              Uma escolha errada no contorno entoacional pode ocasionar problemas 

na comunicação entre falantes nativos e não nativos. Conforme afirma Underhill 

(1994):  

 

“What happens when a non-native speaker uses an inappropriate intonation 

pattern? My observation is that while within certain limits of intelligibility 
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mistakes or inappropriacies of pronunciation, grammar and even vocabulary 

can be accomodated by the native listener, inappropriate intonation can at 

times give rise not only to the obscurity of the message, but to reception of a 

quite different message. Once again it is almost as if intonation is received by a 

different part of the listener´s brain, which is less able to make allowances for 

inappropriate use”. 

  

              Prator (1985), por outro lado, alerta para o fato de que a configuração de 

pitch situa-se dentro de uma faixa de banda, ou tessitura, do falante e que, para o 

falante não nativo pronunciar bem o inglês, não é necessário que ele imite a 

melodia do falante nativo nota por nota. Não importa se uma dada sílaba é 

pronunciada em do e outra em ré, mas sim a direção da mudança melódica entre 

as sílabas, o movimento da voz, ascendente ou descendente. Ele acrescenta que 

a maioria dos falantes nativos do inglês, ao produzirem as mesmas palavras em 

contextos similares, fazem com que suas vozes subam ou desçam em 

aproximadamente os mesmos lugares. Mas é muito pouco provável que um dado 

padrão entoacional seja absolutamente obrigatório em uma dada situação. 

   

              Embora concorde com Bolinger (1972:315) quando ele afirma que “the 

general characteristics of intonation seem to be shared more broadly than those of 

any other phenomena commonly gathered under the label of language” tenho 

minhas reservas em relação a autores que minimizam a importância da entoação 

propriamente dita. Lewis (1995), por exemplo, afirma que professores de inglês 

para alunos estrangeiros não devem se preocupar com o uso inapropriado da 
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entoação, pois mesmo quando a escolha entoacional feita pelo falante não nativo 

não é exatamente a mesma daquela dos falantes nativos na mesma situação, ela 

pode estar dentro de outros padrões de pitch alternativos que também são 

naturais na fala nativa. Ele acrescenta que entre falantes nativos de inglês, o uso 

indevido de um padrão entoacional não é seguido de uma autocorreção, e que ele 

nunca presenciou um adulto corrigir a entoação de uma criança.18 

 

              Acredito que um dos fatores que causam sotaque estrangeiro é o uso de 

padrões de pitch que, embora possíveis em L1, não se apresentam com a mesma 

configuração. Sobre isso Bolinger (86:257 & 392) afirma que embora as 

configurações dos acentos de pitch, os quais ele chama de profiles, tenham 

formas determinadas e os contornos são compostos de profiles, o falante tem a 

seu dispor uma certa liberdade em relação ao contorno entoacional, e essa zona 

de liberdade é marcada por imprevisibilidade, sendo que qualquer forma melódica 

imaginável pode ocorrer na fala.  

 

              O falante geralmente tem maior liberdade para improvisar, sem afetar a 

compreensão de seu sentido por seu interlocutor, dentro de áreas prosódicas 

específicas, as quais Bolinger denomina smear, tais como: alturas relativas de 

pitch, extensão das quedas, direção das sílabas não acentuadas após o acento, 

além do uso de creaky voice ou mesmo  de falsete, como forma de acentuar um 

dado movimento de pitch.  

                                                 
18 Eu e minha esposa em inúmeras ocasiões já no vimos “ corrigindo” e entoação de nossa filha mais velha 
quando, por exemplo, ela utilizou-se de ironia em situações em que essa atitude não nos pareceu apropriada. 
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              Ao trabalhar o contorno entoacional com seus alunos o professor deve 

sempre procurar atividades que promovam a reflexão sobre os aspectos 

entoacionais de L1 e L2.Consideremos as YES/NO questions, por exemplo.Uma 

vez que os contornos de freqüência fundamental (f0) das sentenças e perguntas 

em português e em inglês apresentam diferenças, 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, 

e em particular, na entoação.  

 

              Conforme será discutido mais detalhadamente neste trabalho, as 

YES/NO questions no português (perguntas totais) apresentam uma inflexão de 

pitch final diferente daquela do inglês. Muitos alunos têm dificuldade de distinguir 

essa diferença apenas pela mera repetição. Uma forma que utilizei para 

sensibilizar meus alunos para esse contraste foi gravar o enunciado “Ela está 

atrasada?” utilizando as ferramentas de gravação do PRAAT e extrair a curva de 

f0. Fiz o mesmo procedimento utilizando o enunciado “Is she late?” de modo que 

os alunos puderam contrastar as duas inflexões de pitch. Percebi que o apelo 

visual mostrou-se bastante eficaz, uma vez que  mesmo aqueles alunos que não 

conseguiam produzir a inflexão do inglês ou a produziam de forma parcial ou fora 

dos espaços de configurações de pitch possíveis, passaram a fazê-lo. 

 

              Mary Beckman (1995) utilizou um método bastante criativo e bem 

humorado para diferenciar o tom rise-fall do tom low-rise. Ela forneceu a seus 
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alunos os dois enunciados abaixo como resposta a sentença: “Only crazy people 

do intonation”: 

 
(1) Mary does intonation 

L+H*  L-L% (rise-fall, com acento de pitch em “Ma”) 
 
(2) Mary does intonation 
  L*+ H  L-H% (low-rise, com acento de pitch em “Ma”) 

 
 

              Os alunos nativos do inglês riram com a segunda resposta (que implica 

que a professora é louca), e aqueles que não eram nativos sentiram-se bastante 

motivados em aprender a controlar o contraste entre os dois tons. 

 

              Conforme afirma Beckman (1995) para que o ensino da análise da 

entoação seja bem sucedido é essencial que o instrutor desenvolva estratégias 

para lidar com as dificuldades que seus aprendizes têm em relação a prosódia em 

L2. Ele precisa assinalar aos alunos a importância da prosódia e fornecer-lhes as 

ferramentas para desvendar os construtos prosódicos que os falantes nativos de 

uma língua utilizam na estruturação das categorias entoacionais. 

 

               Para cada construto prosódico é importante começar com casos claros, 

com os quais os falantes nativos (e lingüistas) tendem a concordar sobre o 

número ou posição de aspectos prosódicos relevantes, antes de prosseguir na 

análise de casos mais complexos. 
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               A autora alerta para a necessidade de o professor de língua ressaltar o 

caráter organizacional da prosódia, e tomar cuidado para que, no afã de tornar o 

entendimento mais fácil para seus alunos, ele não apresente explicações 

simplistas, como, por exemplo, afirmar que quando um enunciado termina em tom 

ascendente trata-se de uma pergunta. 

 

               Em suma, assim como as regras de gramática devem ser adquiridas 

para se comunicar bem em uma  língua, a gramática da entoação também precisa 

ser aprendida, seja de forma implícita, como fazem os falantes nativos, ou 

implícita como ocorre com a maior parte dos aprendizes de L2. Conforme afirma 

Cruz Ferreira (2004), é enganoso esperar que a competência entoacional surja 

naturalmente após algumas, ou inúmeras, sessões de aprendizado em L2 que 

enfoquem outros sistemas lingüísticos,  do mesmo modo como é enganoso pensar 

que a competência gramatical possa emergir após sessões em laboratório de 

língua voltadas a prática da pronúncia. Acredito que nós educadores teremos feito 

nossa parte se conseguirmos que nossos alunos percebam que o modo como 

algo é dito pode ser tão ou mais importante do que o que  é propriamente dito. 
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2.1 Sistemas tonais x sistemas entoacionais 

 

               É necessário que seja feita a distinção entre dois usos do padrão de 

pitch, fonologicamente orientados, com base no domínio lingüístico sobre o qual 

os padrões de pitch venham a exercer funções contrastivas. Nos sistemas tonais, 

como é o caso do chinês, os padrões de pitch contribuem para a identificação 

lexical de palavras. Pode-se, portanto, contrastar uma palavra com a outra de 

mesma grafia, apenas por uma diferença no uso de tons.  

 

              Nos sistemas entoacionais, por sua vez, o pitch é usado na identificação 

de estruturas lingüísticas em níveis mais altos do que o do léxico, ou seja, no nível 

da frase ou da sentença. O contorno de f0 é quase continuo, pois é interrompido 

por trechos de desvozeamento, que não são levados em consideração durante a 

análise do contorno. O objeto de estudo da análise entoacional é, portanto, um 

movimento de pitch relativamente idealizado que se estende no tempo em que um 

enunciado é proferido. Esse padrão entoacional pode ser analisado de diversos 

modos, dois quais selecionaremos dois. 

 

              Dentre os modelos prosódicos para a análise do contorno entoacional 

podemos citar: 

 

1. TUNE-BASED APPROACH - Modo holístico: objetiva identificar o contorno 

total (tune) da seqüência de pitch. Esse contorno faz parte de um pequeno 
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grupo de contornos entoacionais reconhecidamente associados àquela 

língua. 

 

2. TONE BASED APPROACH - Modo atomístico: objetiva aplicar noções de 

natureza lingüística, tais como padrões de estrutura e sistema, na análise 

da entoação de um contorno geral. Segue a perspectiva segundo a qual o 

falante faz, por meio de movimentos de pitch, opções comunicativas de 

escolha em pontos relevantes do contorno entoacional. 

 

 

2.2 A análise da entoação baseada em contornos: O Tune-Based Approach 

 

             A análise da entoação baseada nos contornos iniciou-se com Jones 

(1909, 1918), expoente da escola britânica. O final do contorno geralmente 

corresponde ao fator de maior significado lingüístico. Esse tipo de análise vem 

sendo utilizado como estratégia de ensino simplificada para aprendizes de L2 em 

ambientes assistidos pelo computador. Foneticamente orientado, o tune-based 

approach procura estudar a entoação como um léxico, no qual ao invés de 

palavras, têm-se contornos holísticos, associados a unidades de significado: 

contorno de surpresa, de contradição, de aviso (Liberman e Sag, 1974). 

 

            Esse aspecto do tune- based approach, particularmente o modelo proposto 

por Liberman e Sag (1974), que dá um sentido global ao contorno, é criticado por 

Bolinger (1986). Por exemplo, o  contorno do enunciado, “but nobody is blaming 
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the Canadians”, ( acento de pitch em “no” marcado por uma subida de f0, seguido 

de uma tangente decrescente de pitch, ao longo de “body is blaming the 

Canadians”, e acento de pitch em “na” num nível mais baixo e com curva terminal 

ascendente) se encaixa na descrição proposta por Liberman como contorno de 

contestação. No entanto, Bolinger (1986) afirma que outros enunciados, tais como 

a pergunta “Is it far from here to Elm Street?” podem apresentar o mesmo 

contorno entoacional,  mas em nada se relacionam com  a idéia de contestação.  

 

2.3 Análise da entoação baseada em tons: O tone-based approach 

 

             Posteriormente chamado de nuclear approach, o Tone-Based Approah 

teve início com Palmer (1922), e está inserido na análise da entoação prosódica, 

isto é, também tem como base o contorno entoacional, embora o foco seja nas 

sub-unidades desse contorno. Nessa perspectiva, os padrões de pitch são 

temporariamente alinhados com as unidades segmentais, silábicas e lexicais do 

enunciado, mas são livres para fazer sua contribuição distinta. Assim como muitas 

outras entidades fonológicas, o comportamento entoacional é analisável em 

termos estruturais. Os níveis sintáticos e lexicais associam-se a entoação para a 

comunicação, mas são independentes dela, uma vez que há sentenças 

sintaticamente idênticas, mas entoacionalmente distintas.  

 

              A análise de entoação baseada em tons - também chamada de análise 

tonética quando os diacríticos de tons são escritos nas linhas dos textos - é 

fonologicamente orientada, pois analisa a entoação em termos lingüísticos, 
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analisando os contornos em segmentos menores. A unidade de estrutura 

entoacional na abordagem sistêmico-funcional é denominada frase entoacional, 

dividindo-se em pré-núcleo, núcleo e pós-núcleo ou tail, sendo que todo o 

enunciado deve conter pelo menos um núcleo.  

 

              O´Connor e Arnold (1961), também da escola britânica, fazem uma 

distinção entre o nível fonético e fonológico da entoação. Chamam de tone group, 

ou grupo tonal, um grupo de contorno que expressa uma mesma atitude por parte 

do falante. Chun (2003) afirma que ao incorporar o conceito de atitudes aos 

contornos, esse tipo de análise abre caminho para a análise da entoação pela via 

do discurso, uma vez que os tone groups constituem um conjunto de categorias 

associadas a significados gerais pertinentes ao interlocutor. 

 

2.4 Modelos de descrição da entoação 

 

               Enquanto que na Europa e particularmente na Inglaterra, há uma 

preferência por modelos de descrição de entoação de cunho perceptual, ou seja, 

baseados em parâmetros auditivos, nos EUA tem havido uma ênfase crescente 

por modelos que utilizem a análise instrumental. Nos últimos anos, o foco tem sido 

em modelos gerativos de entoação (Pirrehumbert,1980), baseados nos princípios 

da fonologia linear. Percebe-se também haver uma preferência por um enfoque 

mais funcional baseado no discurso em oposição apenas à forma ou ao nível da 

sentença.  
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               Segundo Chun (2003:16): “in addition to current interest in function-based 

approaches, another recent focus in recent years has been the attempt to integrate 

the more impressionistic, or auditory, approaches to intonation with instrumental, or 

acoustic, approaches.” Neste trabalho pretendo justamente fazer essa integração 

entre o nível acústico e o nível auditivo durante a análise dos dados.  

 

               Rocca (2003:88) afirma que ”a escolha da teoria entoacional, segundo a 

qual os contornos entoacionais são examinados, é importante na medida em que 

modela nossa percepção de suas unidades relevantes”.  

 

               Uma vez que são várias as correntes no estudo da entoação, 

primeiramente farei um breve relato sobre alguns modelos de descrição da 

entoação para o inglês: Discourse Intonation, como proposto por David Brazil e o 

Modelo Gerativo de seqüências tonais, defendido por Janet Pierrehumbert.  

 

               Logo a seguir, farei uma longa exposição sobre o modelo que 

efetivamente norteará as análises deste trabalho: o Modelo do Accento de pitch 

proposto por Bolinger. Apresentarei as razões que me levaram a escolhê-lo e a 

visão do autor sobre os modelos prosódicos (tone based approach e tune based 

approach) bem como alguns aspectos de seu modelo em contraste com os outros 

modelos acima citados.  

 

               Finalmente farei uma descrição dos padrões entoacionais  do português, 

baseando-me nos trabalhos experimentais de João Antônio de Moraes, Sandra 
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Madureira, Plínio Barbosa e nos artigos de Madalena Cruz-Ferreira de modo a 

contrastá-la com a entoação do inglês. 

  

 2.4.1 Modelo Discourse Intonation (David Brazil) 

 

               Esse modelo vê a entoação como um conjunto de opções de 

configuração de pitch, formuladas pelo falante, sem referência explícita à 

gramática ou às atitudes do falante. O falante decide que padrões de pitch se 

aplicam a uma dada função de comunicação em prol da coerência e coesão do 

discurso. 

 

               Brazil (1995) afirma ser característico da fala no discurso seu uso em 

prol de um propósito e estar inserida em um contexto. A fala é interativa, sendo 

que falante e ouvinte têm a sua perspectiva própria da situação, e essa 

perspectiva é sistematicamente reconhecida por ambos. Brazil (1995) acrescenta 

que na comunicação verbal há algumas condições que precisam ser satisfeitas, e 

que a percepção dessas condições impostas pela situação discursiva é subjacente 

aos enunciados produzidos. Ambos os participantes devem assumir uma postura 

de cooperação, de modo a aceitar a relevância do que está sendo dito e saber 

como lidar com as divergências. 

 

               Segundo Brazil (1995), a escolha do léxico está intrinsecamente ligada 

ao seu valor comunicativo, negociado entre os participantes, durante o discurso. A 
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seleção no eixo paradigmático de um item implica na exclusão de um outro, e o 

reconhecimento dessa “escolha” é essencial na análise do discurso: 

 

“We are suggesting, in effect, that the communicative value of any 

item is negotiated between participants as the discourse unfolds. 

If we want to know what a speaker intends to refer to, we may be 

involved in knowing what, on this particular occasion, it is intended 

to exclude. And the this-not-that relationship may be one that 

exists only in the world of understanding that the speaker and 

hearer assume they presently share.“ (Brazil, 1995:35) 

  

               Brazil (1994:3) afirma que “a entoação é o meio pelo qual nós 

organizamos nossa língua em padrões que estão de acordo com nossas 

necessidades comunicativas” e que o grupo tonal é “the basic building block” do 

inglês falado. Em um grupo tonal (prosódico) há sempre uma sílaba mais 

proeminente do que as outras, embora Brazil (1995:96) reconheça que em um 

mesmo grupo tonal possa haver outra sílaba proeminente, por conta da “seleção 

existencial” que o falante faz durante o discurso. A seguir, podemos observar  a 

“fala interior do falante” entre parênteses, no enunciado:”so he sat in a car” (Brazil 

1995:97) 

 

// so he SAT (= she didn´t continue to STAND) in the ‘CAR (= not in the COLD)// 
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                Às vezes, entretanto, as duas palavras recebem o acento, ou 

proeminência, por estarem tão inter-relacionadas, que não há como se fazer uma 

seleção existencial de cada termo. É o que ocorre quando, por exemplo, um 

advérbio intensifica um adjetivo. Abaixo apresento a interpretação que faço do 

exemplo extraído de Lujan (2005:87), seguindo o modelo de representação 

proposto por Brazil:  

 

// r It was ‘VERY ‘GOOD// 

 

              Na verdade, o falante está selecionando o conjunto very good de um 

conjunto de alternativas nocionais no eixo paradigmático como, fine, okay, terrific, 

etc. 

 

2.4.1.1 Tons 

 

              Brazil (1975) apresenta uma nova interpretação do significado de 

características já conhecidas, tais como tons e key. Tom refere-se a mudanças de 

pitch que caracterizam um segmento dentro de um grupo tonal e key refere-se ao 

nível geral de pitch, não de uma sentença, mas de um grupo tonal. 

 

 Os cinco tons básicos são: 

 

a) falling rising ou referring tone r ˅ 
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b) falling ou proclaiming tone  p ˋ 

c) rising ou versão marcada do falling rising tone. r+ ˊ 

d) Rising – falling ou versão marcada do falling tone. p+ ˄ 

e) Low rising 19̗ 

 

          Falling-rising ou referrering tone é usado quando o conteúdo do grupo 

tonal é parte da informação já compartilhada pelos participantes do discurso. 

Falling ou poclaiming tone, por outro lado, sinaliza informação nova. As duas 

versões marcadas servem o propósito de intensificar a mensagem, sinalizando 

um maior envolvimento por parte do falante. As versões marcadas são 

utilizadas quando o falante quer mostrar um grau maior de envolvimento com a 

mensagem. Ao escolher o tom p +, por exemplo, o falante sinaliza tratar-se de 

informação nova tanto ao common ground entre ele e seu interlocutor como 

também ao seu próprio conhecimento, isto é, a informação é marcada como 

duplamente nova: “Eu também não sabia, e, portanto, estou 

surpreso/desapontado/animado, etc”20. 

 

         O exemplo abaixo extraído de Underhill (1994:88), pertinente à variedade 

britânica, demontra e contrasta os tons acima.citados:  
                                                 
19 Se traçarmos um paralelo com a noção de configuração de pitch, como defendido por Bolinger (86), os 
quatro primeiros tipos de tons ( referring, proclaiming e versão marcada do referring tone) tem pontos de 
semelhança com os profiles AC, A, B e B+A, respectivamente . Por outro lado, o conceito de low rising já é 
mais difícil de se definir nesse paradigma.Conforme afirma Bolinger (89:29) “ terminal rises in British 
English may be the tails of  profiles C or they may incorporate  profiles B starting from a lower pitch” 
20 Acredito que a presença de contornos entoacionais gerados por conta desse “envolvimento”, embora Brazil 
não explicite assim, está relacionado à função atitudinal da entoação. 
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“My two-year-old daughter Alice is poised, with obvious intent, to carry a bucket 

of mud and water (carefully mixed by herself) through the back door from the 

garden into the house. Seeing the imminence of this undesirable event I first 

say: 

1. ˅ Alice 

The r + tone attempts to call on our common understanding according to which 

both you and I know that you shouldn´t carry mud into the house, or WE 

know better than this don´t we. However, she continues, so I say: 

 

2 . ̷ Alice 

Adopting the r+ tone, the marked and more dominant version of the referring 

tone, suggesting more strongly that there is a common ground between us to 

appeal to, Hey! Both you and know this is not a good thing to do. 

 

However she continues and I then say: 

 

3. \ Alice 

Using the p tone I acknowledge that my appeal to the common ground has 

failed, and I therefore use a proclaiming tone to add to the common ground 

something that turns ou to be missing. This is a warning or a threat. Look! In 

case you´ve forgotten I really must tell you this is not a good thing to do. 
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She continues, so I say: 

 

4. ˄ Alice 

Using the p+ tone I not only add somehing new but I opt for a more marked and 

dominant version of it Look! If you don´t stop I may have to stop you! 

At this point intervention rather than further intonation is called for.” 

 

          É importante deixar claro que o que foi exposto sobre o modelo 

Discourse Intonation  refere-se ao trabalho que David Brazil desenvolveu para 

o inglês britânico. Bolinger (89), lingüista norte-americano, afirma que o inglês 

britânico é caracterizado por pitch inicial mais alto e mais inflexões de pitch 

ascendentes terminais. O autor ilustra essa diferença da seguinte forma: em 

resposta à pergunta: When did it begin to rain? , temos, no inglês britânico: 

 

 
 
                        hárdly left the hó 
                                                        u 
    We had                                                                                              in. 
                                                                s                                     rá 
                                                                     e   when it began to  
 
 
FIGURA 4: Exemplo de inflexão ascendente de pitch em posição terminal (inglês britânico) 

 

          Usando a nomenclatura proposta por Brazil (1975), o enunciado é 

constituído de dois grupos entoacionais, o primeiro sendo um proclaiming tone 
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(informação nova: We hadhadly left the house) e o segundo um referring tone 

(informação compartilhada/dada: when it began to rain).21. 

 

           Por outro lado, embora a esposta acima também seja possível, no 

inglês norte-americano a resposta mais provável  seria: 

 

 
 
                    hárdly left the hó 
                                                    u 
We had                                             s      
                                                             e      when it began to ráin  
 
 
FIGURA 5: Exemplo de ausência de inflexão ascendente de pitch na palavra “rain”  
(inglês americano)  

 

            Percebe-se, portanto, que o termo referring tone, não parece se aplicar 

ao inglês norte-americano da mesma forma que no inglês britânico. Não 

obstante a essa diferença e ao fato do trabalho desenvolvido por Brazil ser 

revestido de veio impressionístico, acredito ser ele de grande valia para o 

ensino e análise da entoação, e pode, com as devidas adaptações, ser 

utilizado também na análise entoacional de falantes da variedade norte-

americana. 

 

2.4.1.2 Key 

 

                                                 
21 Utilizando a nomenclatura proposta por Bolinger (86), que será visto mais adiante neste trabalho, 
o contorno é composto por três profiles: um profile B em hardly, um profile A em “house”, e um 
profile B em “rain” 
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             Além de fazer escolhas no sistema de tons, o falante deve selecionar o 

pitch relativo, ou key, para cada grupo tonal. Brazil (75) postula a existência de 

três níveis de key: alto, médio e baixo. A seleção de um key alto ou baixo 

envolve aumentar ou diminuir a altura de todo o grupo tonal em relação ao 

pitch médio que pode ser estabelecido como norma para o falante em questão.  

 

             Um grupo tonal em um key alto seguido de um grupo tonal em key 

médio ( a norma) carrega a implicação de que ” há algo a mais a ser dito”. Por 

outro lado um grupo tonal em key baixo relaciona-se com o grupo tonal em key 

médio que o precede com a implicação: “posso dizer isso porque já foi dito algo 

antes”. No discurso, portanto, key alto desperta expectativas enquanto key 

baixo implica ausência de impacto. 

 

             Portanto, ao iniciar um grupo tonal, os três níveis de key representam 

três opções para o falante: manter o grupo tonal em um tom neutro e 

simplesmente acrescentar algo (key médio), marcar esse grupo de modo a 

contrastá-lo com o anterior contrariando a expectativa de seu ouvinte (key 

alto), ou ainda apresentar o novo grupo tonal como sendo equivalente ao 

anterior, sendo que o conteúdo da mensagem é uma simples decorrência do 

que acabou de ser exposto (key baixo).  

 

             O enunciado abaixo, composto de dois grupos tonais, exemplifica o 

uso de uma key mais alto no segundo grupo tonal. Perceba que o falante quer 

contrastar subway com aquilo que o ouvinte esperava ouvir (cablecar). O 
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primeiro grupo tonal (“I´m taking the subway today”) é proferido em um 

proclaiming tone, ou seja, o tom descendente que incide sobre a sílaba sub na 

palavra subway. Trata-se de informação nova, não compartilhada entre os 

participantes do discurso. Já o segundo grupo tonal  (“not the cablecar’) é 

produzido em um referring tone, por se tratar de informação já compartilhada 

ou pressuposta. 

 

 

 Alto                                                                 // r not the CABLEcar. 

 Médio // p I´m taking the SUBway today    

 baixo 

 

 FIGURA 6 : Exemplos de proclaiming tone e referring tone em dois níveis de key 

   

             Chun (2003:35) chama a atenção para a função interativa da entoação 

ao afirmar que a escolha de key no final do enunciado é vital uma vez que ela 

cria expectativas e pode, portanto, influenciar o comportamento do interlocutor. 

key alto, por exemplo, implica em não finalidade, e o ouvinte é, portanto, 

levado a interceder no discurso, de alguma forma. Um key baixo, por sua vez, 

pode inibir qualquer tipo de continuidade por parte do ouvinte, enquanto key 

médio pode não provocar nenhum tipo de expectativa. 
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2.4. 2 Modelo Gerativo de Seqüências Tonais (Janet Pierrehumbert): 

 

                O princípio mais importante desse modelo entoacional de descrição 

fonológica é o de que a entoação é vista como uma sucessão linear de eventos 

fonológicos discretos, em oposição a uma variação contínua no contorno de f0. O 

acento de pitch é visto como o mais importante dos eventos discretos que 

caracterizam os contornos de pitch. 

 

             Além do acento de pitch, os contornos de pitch são decompostos em 

diversos tipos de tons de fronteira prosódica, associados com a margem da frase 

entoacional. Os casos mais claros são as inflexões ascendentes de pitch que 

ocorrem nos últimos 300-500 msegs. de uma frase entoacional, geralmente 

analisados como tons altos de fronteira . Os contornos são, portanto, analisados 

como uma série de pelo menos dois elementos discretos, ou seja, alvos 

conectados por funções transicionais. 

  

             Esse modelo gerativo de descrição entoacional, tem como base os 

princípios da fonologia métrica e seu sistema binário de classificação dos tons. Ele 

incorpora ainda aspectos da escola britânica, como as descrições do tom nuclear, 

da análise em níveis de tons, como propostas por Pike (1945), e do modelo de 

acento de pitch, defendido por Bolinger(1986). 
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             O sistema binário defendido por Pierrehumbert de dois níveis relativos de 

pitch,22 classifica os tons em alto (H) ou baixo (L). Os acentos de pitch são 

marcados com um asterisco (ex: H*, L*) enquanto que os tons que precedem ou 

antecedem o acento de pitch são marcados com um traço (ex: H_, L__). Os tons 

de fronteira ocorrem bem no início ou no final da frase entoacional, e são 

marcados com o sinal % ( ex: L%, H%). Seu modelo tem como objetivo formular 

uma gramática que gere um conjunto de seqüências tonais bem formadas na 

composição da frase entoacional. 

 

2.4.3 Modelo de Acento de Pitch (Dwight Bolinger) 

  

             Acredito que o modelo de acento de pitch mostra-se bastante eficaz para 

apoiar as análises sobre a entonação no inglês, uma vez   que ele não estabelece 

uma divisão estanque entre a abordagem prosódica (ou de contornos) e a 

abordagem fonêmica (ou de acentos), na medida em que não desassocia a idéia 

de pitch da noção de acento. Além disso, a representação gráfica dos contornos 

melódicos, utilizando a própria grafia das palavras, facilita a descrição entoacional,  

pelo seu forte apelo visual. Por fim, como ele incorpora princípios de ambas as 

escolas, britânica e americana, além de priorizar os aspectos discursivos e 

atitudinais da entoação, esse modelo me fornece uma maior gama de subsídios 

teóricos para a análise perceptual e posterior análise acústica dos dados, 

minimizando, assim,a possibilidade de contradições de natureza conceitual.  

                                                 
22 O modelo gerativo de seqüências de tons difere do de Pike (1945), que atribui quatro níveis de pitch: baixo, 
médio, alto e extra alto. 
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             Para Bolinger (1986), as configurações gradientes de pitch são mais 

significativas do que os níveis de pitch distintos (extra high, high, mid e low), como 

proposto por Pike (1945). Difere também de Halliday (1967) - que procura 

estabelecer categorias fonológicas a partir de contrastes gramaticais significativos 

- pois Bolinger não acredita que a entoação estabeleça uma relação de 

dependência com a gramática. Compartilha a visão de O´Connor e Arnold (1961), 

pois também acredita que a contribuição principal da entoação é expressar a 

atitude do falante. 

 

2.4.3.1 O acento de pitch  

  

             O termo acento de pitch, refere-se ao elemento prosódico que é, ao 

mesmo tempo, marcador de proeminência e parte estruturante dos contornos de 

entoação. Lembremos que, para que um morfema entoacional carregue o acento 

de pitch, é preciso que ele tenha potencial para o acento. 

 

             Bolinger (1986) propõe que pitch e acento não são independentes 

foneticamente posto que pitch é a pista principal para o acento. Além disso, uma 

vez que mudanças em pitch afetam os contornos entoacionais, os morfemas 

entoacionais devem ser definidos em termos de ambos pitch e acento, o que 

explica o termo “acento de pitch”. 

 

             Se entendermos que a presença ou não de proeminência em uma dada 

sílaba pode ser facilmente identificada auditivamente, o acento de pitch é um 
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contraste entre o tudo (sim) e o nada (não). Acusticamente representa um máximo 

ou mínimo local de freqüência fundamental, ou f0. O acento de pitch está 

relacionado a uma variação rápida de pitch (pitch obtrusion), em oposição a um 

fundo relativamente estável (baseline). Está relacionado com a idéia de figura e 

fundo, conceito que será discutido posteriormente.  

  

             Dentre os acentos de pitch em um certo domínio (o domínio da sentença, 

por exemplo) o acento de pitch final é geralmente percebido como o mais 

importante, e é referido como o acento de pitch nuclear (NPA). Os outros acentos 

de pitch são referidos como pré-nucleares (PA). Em frases ou sentenças onde os 

acentos são determinados principalmente por variação de f0, o acento frasal (ou 

remático, segundo Bolinger 1986) geralmente recai sobre o acento de pitch final, 

como, por exemplo, em “I bought a car”, em que o acento de pitch final e foco da 

sentença recai sobre “car”. 

  

             A entonação abrange os aspectos gradientes ligados ao contorno da 

curva melódica, representando graus de subida ou descida da freqüência 

fundamental (fo). Dentre esses aspectos podemos destacar as quedas bruscas de 

pitch - ou downsteps - em oposição às quedas graduais, a altura relativa dos picos 

de f0, a profundidade dos vales  e as junturas terminais. 

 

             Segundo Bolinger (1998), a entoação de qualquer língua é icônica, 

devendo, portanto, ser estudada em relação a todo o padrão gestual, 

especialmente em relação a linguagem corporal e a expressão facial. 
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             Tanto Bolinger (1986) como Lujan (2004) citam a interação que a prosódia 

pode estabelecer com o nível semântico. Por exemplo, ao descrever algo como 

muito grande, na frase “a big big dinner”, reduz-se o pitch em “big” de modo a 

enfatizar o tamanho ou porção do jantar; ao descrever-se uma viagem como 

longa, prolonga-se a sílaba da palavra long em “a long, long journey”, de modo a 

enfatizar a duração da viagem. Em ambos os casos, pode também ocorrer o 

emprego de uma linguagem corporal específica, tal como movimento de 

sobrancelhas, fechar de olhos, e gestos com as mãos, fato esse que reitera o 

caráter icônico da entoação. 

 

             A freqüência fundamental tem três funções fundamentais na interação 

com as estruturas lingüísticas: formar acentos de pitch, contornos e fronteiras 

prosódicas. Os acentos de pitch, como disse anteriormente, são mudanças 

abruptas de freqüência fundamental (f0), geralmente associadas a aumentos na 

duração e intensidade, imposto, como regra, na sílaba mais proeminente da 

palavra a ser enfatizada. 

 

             Bolinger define acento de pitch como aquele marcado por uma variação 

de freqüência fundamental. É possível, entretanto, que uma dada sílaba carregue 

o acento da frase ou da sentença sem a variação de pitch utilizando-se, portanto, 

de outros parâmetros acústicos. Embora ao longo do trabalho analisarei 

proeminências marcadas por pitch, é importante ressaltar que há outras formas de 

fazer com que uma dada sílaba se ressalte dentro de um certo domínio prosódico. 



 65

             Conforme afirma Bolinger (86:15), o falante pode optar por outros pistas 

na escolha da proeminência  que não variações de pitch, como, por exemplo, a 

duração e a intensidade, desde que a noção de figura e fundo seja respeitada23. O 

autor acredita que,  além do continuum de pitch, existem outros continuums, tais 

como os de duração de sílabas e os de intensidade, e que  em todos eles, a 

presença de proeminência pode ser detectada quando a figura se sobressai sobre 

o fundo. Entretanto, como tudo na fala é intencional, optar pela não variação de 

pitch implica na percepção de uma atitude por parte do falante.  

 

             Quando a única pista para o acento frasal é a duração, por exemplo, o 

falante pode estar querendo acentuar um certo estado de espírito melancólico, 

demonstrando pouco interesse e ânimo: 

 

I was s-o-o-o unhappy!  

 

             Onde os traços separando a palavra “so” indicam que ela sofreu aumento 

de duração. 

 

             No enunciado que apresentamos a seguir, a intensidade foi usada como 

única pista para o acento frasal 

 

/ I tell you I will NEVER do that./ 

                                                 
23 Percebe-se aqui uma divergência entre Bolinger e os defensores da análise fonêmica, menos flexíveis, uma 
vez que estes identificam um único parâmetro como manifestação essencial do acento. 
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             Sendo que a letra maiúscula em “never” indica que a palavra tem maior 

intensidade. 

 

             Warren (1970) enfatiza que assim como é verdade que a fala monocórdia 

pode ser entendida se outras pistas acústicas, como duração e intensidade, 

estiverem intactas, é também verdade que os segmentos podem ser eliminados 

sem afetar a inteligibilidade. Craig & Kim (1990) acrescentam que palavras 

“intactas” extraídas de uma conversa podem ser ininteligíveis quando 

apresentadas isoladamente. Essas observações mostram meramente que 

nenhum aspecto da fala é essencial, dada a redundância do todo. (Kent, 1992) 

  

             Bolinger (1986:244) ao afirmar: “speakers use emotive stategies for logical 

and grammatical purpose”, salienta que a interdependência que existe entre a 

entoação e a gramática é de ordem pragmática e não lingüística. Ele, portanto, 

questiona a eficácia de experimentos sobre entoação que acreditam poder 

apreender a entoação em sua forma pura, ou seja, “as funções estritamente 

lingüísticas da prosódia” simplesmente porque os sujeitos de pesquisa foram 

instruídos a falar “da forma mais natural, relaxada e não emocional possível” 

(Bolinger, 1989). 

 

2.4. 3. 2. A entoação e o discurso 

 

             Bolinger (1986:89) reitera a importância do aspecto discursivo da 

entoação ao afirmar que no discurso lógico, i.e, discurso que pretende informar e 
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que, portanto, deve ater-se a certas condições de verdade e coerência, cada parte 

de um enunciado é importante, pois ela contribui para a apreensão de toda a 

mensagem.  

 

             Uma dada palavra ganha proeminência e torna-se portadora do acento de 

pitch por conta de sua informatividade, o que, por sua vez, reflete sua novidade, 

sua imprevisibilidade. Essa palavra exerce contribuição especial à pergunta que 

geralmente está subjacente ao enunciado, característica essa que acredito estar 

relacionada ao aspecto intersubjetivo do discurso: 

 

Fréd did it. (Question: Who did it?) 

It´s cóld in here. (Question: Why are you turning up the heat?) 

I hélped him. (Question: Why was he so grateful?) 

 

             Segundo Bolinger (1986) os acentos de pitch podem apresentar-se de 

duas formas: acentos de interesse (accents of interest)e acentos de força (accents 

of power). Quando há a proeminência por meio de acento de interesse, a palavra 

enfatizada é relevante no discurso. O ouvinte a percebe como importante, seja por 

contraste ou carga informacional. É o que acontece nas três sentenças do 

parágrafo anterior. Por outro lado, acentos de força, embora também recaiam 

sobre uma sílaba, abrangem todo o enunciado, tornando-o mais persuasivo e 

servem o propósito de impressionar o ouvinte.24 Geralmente os dois tipos de 

                                                 
24 Bolinger afirma que acentos de força são usados exaustivamente por jornalistas e por atores/locutores em 
comercias de TV, em razão de sua força persuasiva. 
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acento se ajustam, de modo que acentos de interesse possam servir como 

acentos de força. Os acentos de força são geralmente posicionados próximos do 

fim do enunciado. 

 

             Padrões de fronteira ou closure são padrões de pitch, que, na escrita, são 

representados por sinais de pontuação:  ponto para uma queda de f0, ponto de 

interrogação para uma elevação de f0. São essencialmente metafóricos e uma 

queda de f0 pode sinalizar o final de um enunciado, ao passo que uma elevação 

de f0  aponta a não finalização. Essa interpretação está relacionada à extensão do 

movimento de pitch. Por exemplo, quanto maior a queda, mais completa a 

finalização. Isso explica porque a inflexão de pitch descendente em final de 

parágrafo é maior do que em final de sentença. 

 

2.4.3.3 Contornos e profiles 

 

             Os contornos correspondem às formas melódicas dos enunciados orais. 

Os acentos de pitch, juntamente com outras palavras não acentuadas, são 

agrupados dentro dos contornos. Os contornos, delimitados por fronteiras, são 

considerados as unidades sintáticas da entoação. Profiles, por sua vez, 

correspondem à unidade morfológica mínima da entoação, à forma de um acento 

de pitch em particular e ao modo como a variação de pitch na sílaba mais 

proeminente ou ao longo dela é realizada.  
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             Segundo Bolinger (86:40) a análise da entoação por meio dos profiles 

difere das demais, na medida em que ela enfoca o gesto e seu significado ao 

invés da fonologia abstrata. Acredito que ela seja, portanto, foneticamente 

orientada e mais receptível aos dados acústicos. 

 

             Abaixo, apresento os três tipos mais comuns de profiles, como proposto 

por Bolinger (1958): Para a exemplificação dos três profiles, utilizarei o contorno 

do enunciado: “It´s John”. O primeiro tipo a ser apresentado é o profile A 

 

 

                                                           Jo´ 

                                         It´s                              o  

                                                                                             hn  

Figura 7: Padrão entoacional do profile A com acento de pitch em “John” no contorno:” It´s John”, 
seguindo a diagramação proposta por Bolinger (58) 
 

               É o tipo mais comum de profile. Ele pode ser descrito como uma queda 

de pitch na sílaba que carrega o acento de pitch25. Essa sílaba se destaca das 

demais justamente por conta desse movimento. Geralmente a sílaba que se quer 

destacar traz algo de novo ao discurso. No exemplo acima, toda a extensão da 

palavra John, por se tratar de uma palavra monossílaba, é destacada, e ocorre 

uma mudança brusca, descendente de pitch, a partir dela, em decorrência da 

proeminência que lhe é dada. É justamente essa queda que a faz sobressair, 

                                                 
25 A escola britânica da análise da entoação chama essa sílaba de núcleo (head), que, opcionalmente pode ser 
pecedido de um pré-núcleo (pre- head) e seguido de uma coda. 



 70

fazendo-a a figura em oposição ao fundo. O acento tipográfico (´) posicionado bem 

antes dela demonstra que é ela a sílaba que carrega o acento de pitch. Entre as 

atitudes comumente associadas ao profile A podemos citar a assertividade e a 

finalização. Ele é usado quando se quer apresentar uma idéia como nova. 

 

               Podemos também visualizar o profile A por meio da imagem 

espectrográfica que apresentamos a seguir, no qual o contorno em azul 

representa a curva de f0 

 

FIGURA 8 :Imagem espectográfica do profile A, com acento de pitch em John, no contorno do 
enunciado: “It´s John”  
 

               A seguir apresento um exemplo de profile B: 

 

 

                                                             ohn 

                                      Jo´ 

     It´s 

 FIGURA  9 : Exemplo de profile B com acento de pitch em John 

 

               E a imagem espectrográfica correspondente: 
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FIGURA 10: Imagem espectrográfica do enunciado It´s John, configurando profile B  

 

               É um padrão de pitch quase tão freqüente quanto o Profile A. O Profile B 

é caracterizado por um movimento ascendente de pitch, marcado por um salto até 

a sílaba que recebe o acento de pitch que se quer destacar com esse movimento. 

Após a sílaba em destaque, todas as outras sílabas que se seguem a ela – 

também chamadas de tail - geralmente continuam em movimento ascendente, 

mas podem também, às vezes, manter-se na posição horizontal ou até mesmo 

sofrer uma leve queda.26 Em nosso exemplo, observa-se a presença de um salto 

de pitch recaindo sobre a palavra “John”, que, nesse caso, continua em 

movimento ascendente. Entre os usos comumente associados ao profile B 

podemos destacar a expressão de idéias já conhecidas ou inferidas pelos 

participantes do discurso. Esse tipo de configuração de acento é comum quando, 

por exemplo, se recita poesia, ao fazer-se uma yes-no question ou em expressões 

onde haja uma forte correlação de idéias. Enquanto o profile A separa, o profile B 

liga/combina.  

 

                                                 
26 Bayle (1998) afirma que o movimento de pitch na tail é sempre relativo ao tom do acento de pitch ( the 
head). Um tom descendente implica em assertividade, ascendente denota protesto e o horizontal, neutralidade 
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               A seguir apresento  as duas versões do enunciado “An American History 

teacher” extraída de Bayle (1998) à partir de um exemplo de Bolinger de modo a 

ilustrar as diferenças entre profile A e profile B: 

 

Profile A Profile B 

 

                          his 

           mer 

 An  A          ican          tory teacher 

 

                             his 

           merican 

An A                                tory teacher 

FIGURA 11 : Contraste entre profile A e profile B em frases descritivas 

 

               Na figura 11, apresentamos um contraste entre os profiles A e B,  

utilizados para designar respectivamente  a nacionalidade do professor: professor 

americano de História ( profile A, configurado com acento de pitch em “mer” em 

tom alto seguido de ‘ican” em tom baixo) e a construção de um nome composto 

“História Americana” (profile B, configurado com acento de pitch em “mer”, mas 

cujas sílabas pós-tônicas  se mantém  no mesmo nível ao longo de ‘ican”.) 

  

              A seguir apresento um exemplo de profile C: 
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  It´s 

                                                      ohn !  

                                    Jo´ 

  
 
 

              E a imagem espectrográfica do mesmo enunciado:  

 

 

FIGURA 12 : Imagem espectrográfica de profile C, com acento de pitch em “John”. 
 

              É o profile menos freqüente entre os três principais, e o oposto do Profile 

A. Aproxima-se do tom low-rising da escola britânica. Ao invés de um salto em 

direção ao acento de pitch, ocorre um “mergulho”, uma queda brusca, em nosso 

exemplo incidindo sobre palavra “John”. Para que se possa fazer esse movimento, 

pressupõe-se a existência de um nível de pitch mais alto, antes da queda no/em 

direção ao acento de pitch. No nosso exemplo esse tom mais alto ocorre ao longo 

de  “It´s”. As sílabas que se seguem ao acento geralmente apresentam movimento 

de pitch ascendente. O uso de Profile C é associado à repetição de um item antigo 
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no discurso e à atitudes tais como polidez, recato, ou à expressões apaziguadoras 

ou tranqüilizadoras, como demonstrado no próximo exemplo: 

 

 

                    Gíve  
                                It 
                                      a              rý 
                                              t 
 

 FIGURA 13 : Exemplo de uso de profile C, recaindo sobre “try” para expressar 
 atitudes tranquilizadoras. 
  

              Observe, na figura 13,  o uso de  profile B (salto de pitch em direção de  

“give””, palavra que carrega o primeiro acento de pitch e  Profile C (queda de pitch 

em direção  de “ try”,  palavra que carrega o segundo acento de pitch.27) 

  

2.4.3.4 The Hat Pattern 

  

              Há outras formas de modelar nossa percepção das unidades dos 

contornos entoacionais nos enunciados. O enunciado pode, por exemplo, ser 

dividido em duas partes: tema (aquilo que é dado, subentendido pelo contexto) e 

rema (aquilo que responde à uma pergunta subjacente, e tráz algo de novo ao 

enunciado). Essa forma típica composta de dois acentos é chamada de  hat 

pattern, como pode ser representado nos exemplos abaixo: 

 
                                                 
27 Baily (1995) utiliza o termo metatonia, o qual relaciono com o profile C, e afirma que o falante 
abaixa o nível do tom de modo a se distanciar da idéia expressa pela palavra. Para o autor, o 
movimento ascendente na tail que segue o profile C em try implica que “há algo mais a ser dito”. 
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                                               it? 
                                   ´like                          ´love 
              Do you                                 I  
                                                                                      it. 
 
 
                                                 it       
                                    ´like                           ´try 
              If you                                then 
                                                                                      It 

FIGURA 14 : Exemplos do hat pattern com profile B no tema e profile A na rema.  

 

              No exemplo da figura 14, “if you like it” representa o tema e “then try it”, a 

rema. Observa-se o profile B em “like it”, típico das orações subordinadas. A 

elevação de pitch em “like” é uma pista discursiva que demonstra ao interlocutor 

que o falante não finalizou seu pensamento. Por outro lado, “then try it”  

representa a rema. Temos aqui  profile A em “try it”, com acento de pitch 

nuclear/principal insidindo sobre “try”. Esse acento na rema (remático) que ocorre 

no nível da sentença, é também chamado acento frasal, cujos termos em inglês 

são sentence accent, sentence stress, ou nucleus (Bolinger, 1986). 

 

2.4.3.5 Os contornos e as atitudes 

 

              Acentos de pitch sucessivos podem ser ligados por uma linha tangente 

abstrata dentro do contorno que pode ser descendente ou ascendente. Uma linha 

ascendente em uma série de Profiles A, por exemplo, causa um impacto grande. 
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O falante está exaltado com o evento, como pode ser percebido no enunciado: 

“The walls came tumbling with a mighty roar” extraído de Bolinger (1986) 

 

                                                                                 

                                                                                         ro 

                                                                   migh 

                                     tum 

               wa 

      The           lls came               bling wih a             ty                   ar ! 

 

  
FIGURA 15: Exemplo de profiles A em série em tangente crescente de acentos de pitch, no 
enunciado “The walls came tumbling with a mighty roar” 
  

              Essa mesma tangente em movimento decrescente implica que, ao invés 

de exaltado, o falante está mais impressionado com o evento. 

 
FIGURA 16: Exemplo de profiles A em série em tangente decrescente de acentos de pitch no 
enunciado “The walls came tumbling with a mighty roar” 
 

         

        wa 

                               tum  

                                                             migh 

                                                                                      ro 

 The         lls  came          bling with a               ty                       ar !  
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             Observa-se que a tangente ascendente parece criar uma expectativa 

maior no ouvinte, como pode ser observado no exemplo extraído do seriado 

Seinfeld em que o personagem Kramer diz ao amigo Jerry ter visto Joe DiMaggio 

em uma lanchonete (Joe DiMaggio foi um famoso jogador de baseball,  que foi 

casado com a atriz Marylin Monroe,  e  é considerado um ícone cultural norte-

americano.28 ) 

 

Evolução do Contorno de F0 - seinfeld - "I just saw Joe di Maggio in Dinky Doughnuts!"

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

I just saw Joe Di Ma ggio n Din ky Dough nu ts

Segemnetos sonoros

F0 Seqüência1

 

GRÁFICO 1 – Evolução do contorno de fO do enunciado:” I just saw Joe    
diMaggio in Dinky Doughnuts” 

  

             Há dois trechos da fala dos personagens, nos quai o gravador não 

conseguiu captar a medida de f0 e que, para efeito ilustrativo, considerei-o zero no 

eixo das ordenadas. São eles:  “I just saw’   [´d sts  ] e “in” [ ‘n]. Observa-se  os 3 

maiores picos de f0 em Joe (~145 Hz), Din (~162 Hz), e Dough (~173 Hz) 

configurando-se, assim, uma tangente crescente de picos de f0. A tangente 

                                                 
28 Simon e Garfunkel fazem referência a JoeDimaggio na famosa canção Mrs. Robinson, composta nos anos 
sessenta: Where have you gone, Joe Dimaggio? A nation turns its lonely eyes to you. 
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ascendente nos acentos de pitch reflete a excitação do falante por ter visto seu 

ídolo. 

 

             Como já disse anteriormente, Bolinger (1986) afirma que no inglês norte-

americano a entoação é motivada principalmente pelas emoções e atitudes. 

Embora uma elevação de pitch no término do enunciado, seja bastante comum 

nas yes-no questions., ou seja, perguntas cuja resposta demandam uma resposta 

afirmativa ou negativa, o autor afirma que essa elevação de pitch está mais 

associada à um grau maior de tensão emocional do que à dependência gramatical 

propriamente dita.  

 

             De forma geral, os níveis de pitch tendem a apresentarem-se mais altos 

nas perguntas, uma vez que há a expectativa do falante por uma resposta. 

Embora Bolinger (1998:49)  rejeite a idéia de dependência gramatical para os 

contornos entoacionais, Bolinger (1998:49) admite que há relações com a 

gramatica, como pode ser observado na diferença no contorno entoacional entre 

uma pergunta neutra e  uma pergunta  que pretende que o interlocutor repita uma 

informação. 

 

 

A: John came last week.  

B: When?  

A: Last week. (elevação de fO; pergunta solicitando repetição) 
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A: John came last week. 

B: When? 

A: On Tuesday. (queda de f0; pergunta neutra) 

 

             Em relação às exclamações, ordens e sentenças declarativas, há uma 

tendência para a ocorrência de uma queda de pitch no acento como pode ser 

observado no exemplo abaixo. 

  

      

                               heavens 

           For                                        s 

                                                                                á 

                                                                                             ke! 

 FIGURA 17: Configuração de pitch de uma sentença exclamativa já padronizada pelo uso. 

  

             As sentenças declarativas tendem a assumir duas formas. Quando elas 

introduzem algo, a tangente dos acentos de pitch decresce: 

 

                          béau 

                                       ti                    dáy 

       It´s a                                 ful                          outside! 

 FIGURA 18: Sentença declarativa com tangente de acentos de pitch decrescente. 
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             Lewis (1998) atribui a esse padrão descendente entre os acentos de pitch 

a idéia de matter-of-factedness, ou seja, a veiculação de uma informação sem 

muito ênfase ou excitação. 

. 

             Por outro lado, em resposta à pergunta: “Why do you insist on going 

outside?”, percebe-se, na resposta, uma tangente crescente de acentos de pitch, o 

que faz com que o falante soe mais exaltado  e impaciente. 

 

        

                                                       dáy 

                      béau                                     ou 

                                          ti                                    uti 

  It´s a                                       ful                                           side! 

 

FIGURA 19 : Exemplo de tangente crescente de acentos de pitch sugerindo iimpaciência.  

 

2.4.3.6 A posição de Bolinger sobre os modelos prosódicos para a análise 

entoacional  

 

             Bolinger (1986: 245) critica a tentativa da escola britânica de analisar o 

contorno entoacional decompondo suas partes significativas em pré-núcleo, 

núcleo e pós-núcleo, e assim dar um caráter mais lingüístico à análise prosódica. 

O autor afirma que embora essa explicação traga certas vantagens - trata-se de 

uma descrição razoável do hat pattern – ela não nos diz nada a respeito das 
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diferenças entre um profile e outro, ou sobre a contribuição dada pelas sílabas não 

acentuadas em dados níveis de pitch (acima ou abaixo do acento de pitch, por 

exemplo).  

 

             A visão de Bolinger em relação à entoação é altamente metafórica, e 

intimamente ligada às emoções/atitudes. O autor acredita que, embora cada uma 

das subunidades do contorno entoacional tem um significado próprio e o contorno 

geral reflete o significado de cada uma das partes, não se pode negar a existência 

de um certo grau de arbitrariedade no contorno do enunciado. Em outras palavras, 

Bolinger reconhece que a entoação sofre um certo grau de convencionalização. 

Não em nível da gramática (uma inflexão ascendente, por exemplo, não implica 

necessariamente em uma pergunta) muito menos no nível do léxico. A 

convencionalização ou arbitrariedade existe apenas na medida em que um certo 

contorno apresenta-se como sendo mais apropriado por encaixar-se em um 

estereótipo, em uma dada situação discursiva.29 Em nada se assemelha da 

segmentação precisa e na arbitrariedade encontradas nos aspectos lexicais e 

gramaticais da língua. Em consonância com sua visão icônica da entoação, 

Bolinger (1986) afirma que a entoação faz parte do nosso complexo gestual 

global. O falante tem, portanto, uma liberdade considerável para criar e 

experimentar nuances de pitch, de modo a expressar seus sentimentos e 

emoções. 

 

                                                 
29 Ao apresentar os usos do profile B, Bolinger (1986) enfatiza que em algumas sentenças como And that was 
that, composta de profiles B e A respectivamente, o uso do profile B na primeira ocorrência da palavra that 
deve-se ao fato dão padrão entoacional da sentença como um todo ter sido convencionalizado na língua 
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              Bolinger (1986:257 & 392), afirma que embora os profiles tenham formas 

determinadas e os contornos são constituídos de profiles, o falante tem a seu 

dispor uma certa liberdade em relação ao contorno entoacional. Essa zona de 

liberdade é marcada pela imprevisibilidade, sendo que qualquer forma melódica 

imaginável pode ocorrer na fala. 30  

 

              Ainda segundo Bolinger (86), o falante geralmente tem maior liberdade 

para improvisar, sem afetar a apreensão do sentido por seu interlocutor, dentro de 

espaços prosódicos específicos, os quais ele denomina “smear”, tais como: 

variações nas alturas relativas de pitch, extensão das quedas, direção das sílabas 

não acentuadas após o acento, ou mesmo a alteração da qualidade de voz, como 

forma de acentuar um dado movimento de pitch. 

  

              Chun (2003: 15) afirma que a teoria de pitch accent, como proposta por 

Bolinger (1951), apresenta semelhanças com o modelo prosódico da escola 

britânica, na medida em que ele também trabalha com o contorno e não com 

níveis de pitch, como fazem seus colegas norte-americanos, tais como Pike 

(1945). Por outro lado, o modelo de pitch accent de Bolinger também difere dessa 

mesma escola, pois Bolinger (86) dá um papel principal ao acento de pitch e as 

configurações desses acentos, os profiles, uma vez que eles exercem uma função 

essencial no significado do enunciado. 

  

                                                 
30 Chun (2003) afirma que, segundo Halliday (1963, 1967), que procura estabelecer categorias fonológicas 
com base em contrastes gramaticais significativos, teoricamente não há limites para o número de contornos 
que podem ser produzidos na fala, mas nem todas as variações de pitch de uma língua são significativas. 
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              Quero agora fazer um pequeno resumo dos métodos de análise 

prosódica do contorno entoacional e as opiniões de Bolinger (1986) a respeito 

deles. O tune-based approach enfoca o contorno entoacional como um todo. Ele 

enfatiza mais a inflexão de pitch nas fronteiras terminais e, como observado em 

trabalhos mais recentes  (Liberman e Sag (1975)), procura inserir um componente 

atitudinal/emotivo aos contornos (contorno de contestação, surpresa, etc).  

 

              Bolinger (1986) compartilha com Cutler (1977) a idéia de que essa 

associação “one-to-one” entre atitudes e contornos apresenta-se inconsistente 

uma vez que um mesmo contorno entoacional pode ser utilizado para expressar 

diferentes atitudes. Bolinger (86) afirma ser necessário atentar para cada 

componente ou subunidade do contorno para que eles possam nos remeter à 

atitude geral do contorno. Tomemos novamente o contorno holístico proposto por 

Lierman and Sag (1979) para denotar a atitude de contestação, no enunciado:  

“But nobody is blaming the Canadians”: 

 

 
                           bo 
                                 dy´s 
                                          bla 
                                               ming 
                                                           the 
                                                                   Ca 
                  no´  
  
                                                                                                               ans. 
        But                                                                                         di 
                                                                                     ná 
 
FIGURA 20 Contorno do enunciado: “But nobody´s blaming the Canadians” cujo sentido global, de 
acordo com o tune-based approach, seria de contestação.  
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              A elevação inicial de pitch no inicio do contorno na sílaba “no” já é por si 

só suficiente para que o ouvinte possa aferir atitudes como preocupação, 

interesse, etc, por parte do falante. Até mesmo a colocação de um pitch alto na 

sílaba átona ( “bo”), pode servir para marcar o interesse, preocupação, etc como 

não seletivo e, portanto, aplicando-se ao enunciado como um todo, típico dos 

acentos de força. Ou mesmo o acento recaindo sobre uma sílaba em pitch baixo, 

(“na”) configurando por meio do profile C um tom mais contido. Conforme afirma 

Bolinger (86:246): 

 

“It´s a view embedded in affect and metaphor, whereby the 

subunits will take on meaning of their own and the whole will 

reflect the meaning of the parts, though some arbitrariness is not 

excluded.” 

 

              O tone-based approach, por outro lado, por ser fonologicamente 

orientado enfatiza mais a frase entoacional e sua subdivisão em pré-head, head, 

núcleo e tail, que como disse anteriormente, segundo, Bolinger (86), embora 

sendo uma representação razoável do hat pattern não dá conta da diversidade do 

movimento de pitch nos contornos entoacionais. 

 

              Bolinger foi capaz de criar uma teoria singular, mas não ignora os 

esforços e realizações de seus colegas. Percebo ao ler seu trabalho, que por 

várias vezes ele correlaciona a nomenclatura por ele utilizada com aquelas 

empregadas por outros lingüistas. Por exemplo, ao apresentar o profile A, Bolinger 
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(1986) diz que esse profile corresponde ao tone 1 proposto por Halliday; ao 

apresentar a noção de profiles diz que a teoria nuclear de acento corresponde ao 

hat pattern; ou quando refere-se a termos utilizados por Ladd (1980:1981), tais 

como default accent.  

 

             Creio que o que faz de sua teoria singular é o fato dele ressaltar o caráter 

icônico da entoação, priorizar sua função atitudinal e sua relativa independência 

da gramática, e, principalmente, ao propor a análise do contorno entoacional a 

partir  dos profiles,  ignorar a fonologia abstrata, e voltar sua atenção a todo a 

qualquer gesto/ato significativo de fala que permita o aprofundamento da análise 

prosódica. Os profiles, unidades morfológicas da entoação, exercem relativa 

liberdade para se acomodarem na faixa de pitch do falante  e contribuir com 

nuances vitais para a compreensão global do enunciado, de modo que a 

configuração resultante é o espelho dessas “pequenas grandes contribuições”. 

  

              Finalmente, quero citar mais uma vez Bolinger (1986:13) de modo a 

sintetizar sua opinião a respeito da natureza da entoação: 

   

“Since no human utterance can be totally without emotion, one can 

never be certain where the “grammar” of an utterance ends and its 

“emotion” begins. Intonation lies on the last frontier between primitive 

and civilized communication”  
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2.4.4 Modelo de descrição da entoação para o Português e o contraste com o 

inglês 

  

              Uma vez que este trabalho envolve a produção de falantes nativos do 

português e do inglês em ambas as línguas, ao discorrer sobre os aspectos 

entoacionais do português, procurarei sempre traçar um paralelo com o que já foi 

exposto sobre o inglês, e assim antecipar alguns desvios causados por 

transferência de estruturas fonológicas de L1 para L2. 

  

              Assim como no inglês, uma sentença declarativa neutra no português  é 

caracterizada por uma queda na freqüência fundamental no final de enunciado - 

mais precisamente na última sílaba tônica. O pitch inicial apresenta-se em um 

nível médio e os níveis gerais de pitch são mais altos para as sentenças 

interrogativas do que para as sentenças declarativas. 

  

              As yes/no questions, ou questões totais, apresentam um aumento de 

pitch na última sílaba tônica da palavra mais proeminente seguido de uma 

queda.31 O pitch inicial de uma yes/no question é um pouco mais alto do que o de 

uma sentença declarativa. Por outro lado, a sílaba pré-tônica final em uma yes/no 

question é mais baixa do que a pré-tônica final de uma sentença declarativa, 

criando, assim, um contraste maior com a sílaba que carrega o acento de pitch.  

 

                                                 
31 Moraes (2003:185) afirma que nas sentenças declarativas essa queda no nível de pitch apresenta-se de 
forma mais acentuada do que nas sentenças interrogativas  
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              No inglês, por outro lado, percebemos que não ocorre essa queda de 

pitch no segmento pós-tônico, ou seja, o segmento que segue o acento de pitch. O 

pitch continua a subir, tipificando portando profile B e toda a idéia de incompletude 

que lhe é intrínseca. Além dessas diferenças de magnitude de movimento de 

pitch,  advérbios de tempo, como today, e lugar, como here, perdem bastante de 

sua proeminência quando ocorrem no final de enunciados (Bolinger, 1986:380), o 

que, geralmente, não ocorre no Português. 

 

             Abaixo apresento uma adaptação que fiz, segundo o padrão de contornos 

entoacionais propostos por Bolinger (1986), de um exemplo de um enunciado 

extraído de Moraes (1998) e seu correspondente em inglês, a fim de poder melhor  

explicar essas diferenças: 

 

 

 FIGURA 21: Contraste entoacional nas yes-no questions (português x inglês) 
  

            Moraes (1984) comprovou, a partir de testes de percepção por meio de 

sintetizadores de voz, que falantes brasileiros de português distinguem as 

modalidades declarativa e interrogativa das yes/no questions não em função do 

   

 

                    hó 
       fói  
 Ele         lá             je? 

 
 
                                  day? 
                            to 
               there 
           gó 
Did he 
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contorno entoacional global do enunciado, mas sim pela queda de f0 após o 

acento de pitch. 

  

            No caso de uma Information Question, a ascenção de pitch dá-se inicio na 

primeira sílaba acentuada do grupo entoacional, como pode ser observado no 

contorno adaptado de um exemplo de Moraes (1998): 

 

 
 
                   Quán 
                             do você  
                                            sóu 
                                                             be? 
 

FIGURA 22 : Curva entoacional de uma Information Question no português . 

  

            Na fala corrida, enquanto no inglês as reduções vocálicas, como, por 

exemplo,  nas sílabas que precedem a sílaba tônica, ocorrem com freqüência, a 

ponto da vogal perder sua qualidade, no português há uma tendência para que a 

qualidade vocálica nesses contextos seja preservada. Portanto no enunciado: “das 

goiabas, a metade estava bichada”, as vogais pré-tônicas presentes nas sílabas 

goi, me, e bi mantém a sua qualidade vocálica. Já no inglês, as vogais nas sílabas 

pré-tônicas geralmente são reduzidas. Isso explica a dificuldade que o falante 

brasileiro tem na redução vocálica em algumas palavras de função gramatical 

como “to”, em “to go”, “as” em “not as good” e ‘the” em “in the morning”,  nas quais 

o som vocálico ou  é produzido como / ☯ /, ou simplesmente desaparece, de 
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modo que as três palavras são percebidas como  / t /, / z /, e /  

/.,respectivamente32 

 

             Por outro lado, é comum no português o desvozeamento das consoantes 

pós-tônicas, principalmente as fricativas e a redução total da vogal pós tônica em 

coda silábica, de modo que, por exemplo, a palavra bege na fala corrida pode ser 

percebida como / be�/. 33 

 

             Os falantes norte-americanos de português também tendem a transferir 

categorias tonais específicas, e tipos de acento de pitch incompatíveis com os 

contornos do português ou simplesmente produzir um número maior de acentos 

de pitch. Tal fato pode ser observado no estudo desenvolvido por Jilka & Möhler 

(1998) para o alemão sobre o sotaque entoacional na fala de americanos. Eles 

perceberam que a fala dos americanos na leitura de um texto em alemão exibia 

muito mais movimento de pitch se comparado à mesma leitura feita por um falante 

alemão. Enquanto a versão em alemão apresentou uma combinação de H*L L*!H 

(fall-rise) o falante americano produziu dois acentos consecutivos L*HL*!H (queda 

a partir de um tom alto,seguida de subida, queda e subida). Observou-se, 

também, na fala dos americanos, a presença de tom de fronteira L-H%, isto é, a 

                                                 
32 Moraes (1998) afirma que um processo semelhante ocorre no português de Portugal. Uma palavra como 
prescreveu pode ser pronunciada / preʃkrveu/ 
33 Essa característica do português quando transferida para o inglês pode ocasionar mal-entendidos em 
contextos interculturais.  Uma aprendiz brasileira de inglês de nível avançado não foi compreendida quando 
fez seu pedido junto ao garçom, em viagem à Nova Iorque. Embora seu pedido consistisse em  apenas  um 
ovo, o garçom não conseguiu entendê-la. Acredito que ela tenha desvozeado a consoante final /g/ e 
conseqüentemente não deu  à vogal / ε / um prolongamento apropriado,  o que levou o garçom a perceber 
“egg”  como [ε k ]  
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pequena elevação em pitch no término do grupo prosódico que sinaliza que há 

algo mais a ser dito.  

 

             Um outro aspecto relevante a ser considerado quando da comparação 

entre línguas ou estilos é o alinhamneto do pico de f0. Kohler (2006) afirma que as 

três sincronizações do contorno do pico de f0, no início, meio ou final da vogal 

acentuada constituem categorias distintas da fonologia do inglês em relação ao 

alemão e podem codificar diferentes sentidos de ordem pragmática: 

 

a) pico no onset da vogal (early peak): saber, terminar uma exposição, 

resumir, resignação, finalidade. (finality) 

 

b) pico no meio da vogal (medial peak): observar, perceber, começar uma 

nova exposição, receptividade. (openness) 

 

c) pico no final (late peak): observar, perceber que algo não correspondeu às 

expectativas, surpresa, imprevisto (unexpectedness) 

 

             Cagliari (1982) afirma que no português, “realiza-se sempre como longa a 

sílaba que ocorre como sílaba tônica saliente em termos de entoação”. Tal 

observação diz, na realidade, que f0 manifesta-se principalmente no nível da 

sentença e que a sílaba que carrega o acento frasal, será não apenas mais longa 

como também  abarcará uma maior variação de pitch.  
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             Segundo Cruz Ferreira (2006) no inglês o acento frasal tem mobilidade 

dentro do grupo tonal na medida em que qualquer palavra pode carregar o acento 

principal de pitch, seja ela de conteúdo ou de função gramatical. A autora afirma 

que no português, todavia, o acento frasal tende a ocupar uma posição final fixa 

no grupo prosódico correspondendo a sílaba tõnica da última palavra de conteúdo.  

              

             A autora afirma que, no português, há a possibilidade de uso de recursos 

sintáticos para o propósito de contraste, como pode ser observado nos exemplos 

a seguir: 

 

a) O gato MORREU. (acento principal de pitch  em “morreu”. A informação 

toda é nova. Segue-se a posição sintática usual: sintagma nominal + 

sintagma verbal  (SN + SV) 

 

b) Morreu o GATO. (acento principal de pitch em “gato”.. A informação nova é 

“gato”. Inverte-se a posição sintática (SV+SN) 

 

             Cruz Ferreira (2003) afirma que no inglês a distribuição do acento de pitch 

principal dentro do enunciado (nuclear shift34) depende de muitos fatores, entre os 

quais  contraste e a perda de proeminência acentual de informação compartilhada 

entre o falante e o seu interlocutor. No exemplo a seguir, nuclear shift ocorre por 

conta da perda de proeminência de informação já compartilhada. 

 
                                                 
34 Termo utilizado por Halliday 
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A: Why don´t you use your PEN? 

B: I can´t FIND my pen 

 

             Segundo a autora a perda de proeminência acentual  de informação dada 

não é um elemento necessário da gramática entoacional do português. Utilizando 

o equivalente da pergunta acima em português, em que  A é surpreendido ao ver  

B usando sua caneta, todas as respostas de B nos diálogos a seguir estão de 

acordo com a gramática entoacional da língua portuguesa: 

 

A: Porque você não usa a sua CANETA? 

B: Não ENCONTRO. 

B: Não encontro minha CANETA. 

B: Gosto mais da SUA. 

 

             Por outro lado, a resposta a seguir não seria compatível com a gramática 

entoacional do português: 

 

B: Não ENCONTRO minha caneta. 

             

           É importante mais uma vez ressaltar que, no inglês, o acento frasal em 

“find”, no mesmo enunciado e contexto discursivo: “I can´t FIND my pen”,está de  
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pleno acordo com a gramática entoacional do inglês, a qual  permite essa 

mobilidade do foco   dentro de um grupo prosódico. 

 

          Conforme afirma  Cruz-Ferreira (2003), nuclear shift  (por  contraste ou 

ênfase)  não é implementado do mesmo modo no português e no inglês, o que 

constitue uma grande diferença entre os sistemas entoacionais das duas línguas. 

A maior liberdade na ordem de palavras no português comparado ao inglês 

permite posicionar a palavra que se quer enfatizar no final do grupo prosódico, e 

assim fazer com que sua sílaba tônica receba/carregue o foco do enunciado.  

 

          Segundo Moraes (1998), a entoação permite-nos distinguir entre informação 

que já faz parte do conhecimento dos interlocutores  (tema) e informação nova, ou 

seja, ainda não compartilhada (rema). No português brasileiro, a rema é 

caracterizada por um movimento de pitch na última sílaba tônica, que no caso das 

sentenças declarativas é uma queda (fall), enquanto que nas YES/NO questions é 

uma elevação (rise). 

 

Ex: A: O que foi mesmo que o Beto comprou? 

 B: O Beto comprou um bo 
                                           TEco 
 

(O Beto comprou= tema; um boteco= rema). 

 

           Segundo Lieff e Nunes (1993) esse tom low-fall (L* L%), usado por 

brasileiros nas frases declarativas, quando transferido para o inglês resulta em “a 
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flat final pitch movement or in an inaudibility of the last word”. Cruz-Ferreira (2003) 

acrescenta que, no inglês, o low-fall em sentenças declarativas remete à atitudes 

de aspereza ou, na melhor das hipóteses, indiferença por parte do falante. 

 

            Moraes (1998) afirma que no português brasileiro o padrão melódico do 

tema varia de acordo com sua posição no enunciado. Quando tema precede  

rema, seu padrão melódico contrastará com o padrão melódico da rema: ocorre 

uma elevação (rise) na ultima sílaba tônica do grupo prosódico: 

 

Ex: A: O que foi mesmo que o Beto comprou? 

                         PROU 
 B: O BEto com          um boteco. 
 

(O Beto comprou= tema; um boteco= rema). 

 

             Em relação ao acento lexical, Moraes (1998) afirma que quando uma 

palavra se encontra em uma posição fraca dentro do enunciado, como por 

exemplo, dentro de um grupo prosódico, a proeminência lexical ocorre 

majoritariamente por meio dos parâmetros de duração e intensidade. Por outro 

lado, se essa palavra encontrar-se em uma posição forte, como em uma fronteira 

final de enunciado, f0 passa a ser o correlato auditivo mais importante para a 

percepção do acento, seguido da duração e da intensidade. 
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3.1 A fonética acústica 

  

             A fonética acústica ocupa-se da investigação da fala por meio de 

instrumentos que possibilitam a visualização do sinal acústico, a medição de 

parâmetros acústicos e a elaboração de gráficos a partir dessas medições. Ela 

serve como instrumento para se ouvir, inferir os gestos envolvidos na produção 

dos sons, integrar o produzido ao percebido e lidar com a variação que caracteriza 

a fala: o detalhe fonético. 

  

             Com técnicas de investigação do fluxo sonoro cada vez mais sofisticadas, 

a fonética acústica permite investigar a produção da fala nos mínimos detalhes. 

Desse modo, diferenças individuais no desempenho de fala tornaram-se mais 

aparentes e a motivação para examinar as causas subjacentes dessas diferenças 

tem crescido.(Hardcastle & Laver, 1999) 

  

              São inúmeras as vantagens de se usar os recursos dos instrumentais de 

análise acústica: Primeiramente, os dados acústicos dão informações que seriam 

impossíveis de se perceber apenas auditivamente, ensejando assim o 

conhecimento. Além disso, diferentes estratégias para a produção de um mesmo 

som podem ser avaliadas, ampliando as formas de abordagem didática e 

avaliação. Finalmente, a visualização pode ser utilizada como guia para 

aprendizes para estabelecer um vínculo entre a produção e percepção dos sons35.  

                                                 
35 Resultados de pesquisa feitas com aprendizes brasileiros de inglês demonstram que o aluno que 
tem acesso ao sistema computacional para o aprendizado da entoação, considera o processo 
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              É importante ressaltar que a análise acústica facilita o entendimento de 

como a prosódia interage com os segmentos. Muitos dos fenômenos de 

coarticulação, como, por exemplo, alterar a coda silábica em palavras que 

terminam em plosivas quando seguidas de outra plosiva (ex: without games), 

refletem um certo ajuste imposto por componentes de natureza prosódica, como o 

ritmo e a taxa de elocução. 

 

 3.2. A Onda Sonora 
.  

              A som se propaga em um meio elástico como a água e o ar, perdendo 

energia no caminho. Ele é resultante de variações de pressão nesse meio. 

Quando esse estímulo chega aos ouvidos, o sistema auditivo traduz esses 

movimentos em impulsos neurais percebidos como som.  

  

              A onda sonora é o registro das flutuações de pressão que produzem som 

no intervalo de tempo e que estão na origem da sensação auditiva. Objeto de 

estudo da fonética acústica, ela é definida em termos de freqüência –  número de 

vezes que um padrão se repete em um dado intervalo de tempo – e amplitude – o 

desvio máximo da variação de pressão em relação á pressão atmosférica. Cada 

repetição de um padrão é chamado de ciclo. O intervalo de tempo para cada ciclo 

é chamado de período.  

                                                                                                                                                     
altamente gratificante, porque o feedback visual é imediato, e permite auto-avaliação de seu 
desempenho, além de orientá-lo para novas tentativas de auto correção para os erros detectados. 
(Rocca ,1998) 
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 .  

  FIGURA 23 : Exemplo de onda periódica simples 

 

              A onda periódica simples é denominada onda senoidal. (seu símbolo 

assemelha-se a um sino e seu movimento ao balanço de um pêndulo). Uma onda 

senoidal corresponde a um valor de freqüência. Os sons da fala e da natureza 

correspondem a freqüências superpostas, portanto, a ondas complexas              

Ondas sonoras complexas são compostas de pelo menos duas ondas senoidais. 

 

 

FIGURA 24 : exemplo de onda complexa 
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              As ondas aperiódicas não apresentam um padrão regular que se repete. 

É caracterizada por um padrão de  pressão irregular das partículas (de ar) que 

gera o chamado “ruído branco”.  

 

FIGURA 25 : exemplo de onda sonora aperiódica. 

 

3.3. A espectrografia da fala. 

 

              O espectrograma de banda laga é uma representação gráfica dos sons 

da fala. Nele a ordenada corresponde a freqüência, a abcissa, ao tempo e a 

escala de cinzentos (produzindo contraste entre claro e escuro) à amplitude dos 

componentes espectrais. A freqüência é medida em Hz, a intensidade em decibéis 

e a duração em milisegundos.  

  

               Nem toda faixa de freqüência faz-se importante na análise de um 

determinado dado acústico. O pesquisador dispõe de mecanismos para selecionar 

ou filtrar as faixas de freqüência na leitura espectrográfica, como os filtros de 

banda.  
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                O espectrograma de banda larga é gerado por um filtro que só responde 

a faixas de freqüências largas, como entre 150 e 600 hz. Ele apresenta boa 

resolução no tempo o que o faz uma boa opção para as medidas de duração. 

Também possibilita uma boa visualização não apenas dos formantes, ou seja, as 

freqüências de ressonância do trato vocal, específicas dos sons, que se 

apresentam como manchas escuras horizontais, bem como da transição entre os 

formantes. Por outro lado, apresenta uma resolução grosseira da freqüência.  

  

                O espectrograma de banda estreita, por sua vez, apresenta boa 

resolução de freqüência dos harmônicos, mas não é uma boa opção para as 

medidas de duração. Há também outros tipos de filtros: o filtro de passa banda 

baixa bloqueia as freqüências mais altas a o filtro de passa banda alta as 

freqüências mais baixas. 

  

                A análise acústica moderna faz uso extensivo do sistema digital, o qual 

apresenta algumas vantagens em relação ao sinal analógico. O sinal analógico, 

como, por exemplo, utilizado no registro acústico em fitas cassete, varia 

continuamente nas suas propriedades de pressão e tempo. O sinal digital, por sua 

vez, representa informação analógica – contínua - em uma série de números 

(dígitos). As gravações digitais tendem a apresentar melhor qualidade do que as 

analógicas. 
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3.4. As pistas acústicas 

  

                A freqüência fundamental f0 é o parâmetro acústico mais importante 

para o estudo da entoação. A estrutura laríngea, que inclui as pregas vocais, é 

responsável não só pela alternância entre os sons vozeados e desvozeados, bem 

como pela modulação de pitch. O movimento vibratório das pregas vocais resulta 

acusticamente em um sinal que tem seu tom fundamental, ou freqüência 

fundamental – representada por f0 - freqüência do primeiro harmônico e 

freqüências parciais de vibração (os demais harmônicos). Os harmônicos guardam 

entre si uma relação de múltiplos, de forma que a diferença entre um harmônico e 

seu subseqüente é sempre o valor de f0. 

 

                A duração é o parâmetro mais importante para o estudo do ritmo e da 

taxa de elocução. Os softwares de análise acústica permitem uma escuta 

qualificada, permitindo ao pesquisador, por exemplo, selecionar trechos de 

duração em ms para a análise. 

 

                Em relação à intensidade dos segmentos, as vogais são os sons que 

apresentam maior intensidade enquanto que as fricativas / ɵ / e / f /, presentes nas 

palavras thin e fin, são os sons mais fracos. A banda dinâmica da fala - seu 

alcance de energia - é de 60 db, ou seja, os sons mais fortes são cerca de 60 dbs 

mais intensos que os sons mais fracos. Via de regra, a banda de um falante em 
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particular pode ser facilmente aferida quando ele pronuncia a palavra thaw que 

contem os dois sons limite (Kent, 1992) 

 

                Além dos padrões entoacionais, a estruturação rítmica também deve ser 

considerada. Lieff e Nunes (1993) analisam perceptivamente o uso de sílabas 

plenas e reduzidas na produção de falantes brasileiros, aprendizes de língua 

inglesa, em função das características de ritmo acentual produzidas por falantes 

nativos de língua inglesa, e consideraram as diferenças nos graus de redução 

implementados por esses dois grupos de sujeitos. A investigação fonético-acústica 

da duração, o principal correlato do ritmo, contribuiria para objetivar tais 

constatações e, por esse motivo, é incluída neste trabalho.  

  

                Tanto os segmentos quanto os supra-segmentos podem ser analisados 

quanto aos três parâmetros acústicos: duração, freqüência fundamental e 

intensidade. No caso dos segmentos, referimo-nos à duração, freqüência 

fundamental e intensidade intrínsecas (microprosódia). No caso dos supra-

segmentos, referimo-nos à duração, freqüência fundamental e intensidade das 

unidades maiores do que o segmento, tais como a sílaba (macroprosódia). 

  

                Dentre os contrastes de características fonéticas que podem ser 

visualizados por meio da análise espectrográfica podemos citar o vozeamento. Um 

som é vozeado quando ele é produzido com a atividade de vibração das pregas 

vocais, as quais estão situadas dentro da estrutura laríngea. Por outro lado, um 

som é denominado surdo ou desvozeado quando não ocorre essa vibração, e 
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portanto não existe a percepção de altura, ou seja, não é possível modulá-lo em 

um continuum de pitch. 

 

                A fonte de voz não é proveniente apenas da vibração das cordas vocais. 

Além da fonte glotal existe também a fonte de ruído, o qual pode ser continuo ou 

transiente. Chamamos de ruído contínuo o som causado quando o escoamento de 

ar é dificultado pela constrição ou estreitamento no trato vocal pelos articuladores. 

Tomemos o fonema / v /, por exemplo. Entre os dentes e os lábios forma-se um 

pequeno espaço por onde passa o ar. Por outro lado, o ruído transiente é 

caracterizado pela liberação repentina formada pelo contato entre os articuladores. 

O fonema / t / no inglês, por exemplo, apresenta uma nítida explosão (burst), que 

pode ser visualizada no espectrograma, logo após o silêncio que caracteriza o 

início da plosão.  

  

                Além do estabelecimento da dualidade sonoro/surdo, a laringe pouco 

contribui para a distinção dos segmentos. Os sistemas supra-glotais tem um papel 

mais relevante para a determinação da qualidade de vogais e consoantes. Ou 

seja, da laringe os sons saem de forma similar, mas são “moldados” em virtude da 

mudança da conformação do trato vocal, que exerce uma espécie de filtragem 

sobre o som gerado pelas pregas vocais36. O mesmo se pode dizer do modo e 

ponto de articulação das consoantes: são moldados (principalmente) no sub-

sistema articulatório (língua, lábios, mandíbula e véu palatino).  

                                                 
36 É por isso que adjetivos tais como posterior anterior e frases como língua alta, baixa e lábios 
arredondados / estendidos são empregados na descrição dos segmentos vocálicos. 
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              Neste capítulo descrevo a metodologia de pesquisa empregada. Também 

explicito o contexto de pesquisa, a coleta de dados, e os instrumentos e 

procedimentos utilizados. 

 

4.1. A escolha da metodologia de pesquisa 

 

              Bell (1989) afirma que a grande vantagem do estudo de caso é permitir 

ao pesquisador concentrar-se em um aspecto ou situação específica ou tentar 

identificar os diversos processos que interagem no contexto estudado. Hartley 

(1994), por sua vez, afirma que dentro da ampla estratégia de pesquisa do estudo 

de caso, pode-se empregar vários métodos – qualitativos, quantitativos ou ambos 

– embora seja mais comum, nesse tipo de estudo, empregar-se métodos 

qualitativos. 

 

              Neste estudo de caso, desenvolverei uma análise qualitativa apoiada em 

instrumental de análise fonético-acústica. As deduções lógicas ao longo do 

trabalho serão feitas por meio de proposições verbais. Tais proposições serão 

baseadas na análise de dados acústicos e em observações do próprio 

pesquisador. Todo o estudo é intrinsicamente motivado pelo meu interesse em 

pesquisar como os falantes de ambas as línguas, português e inglês, estruturam 

os grupos entoacionais nos enunciados orais. 

 

 

 



 104

4.2. Sujeitos de pesquisa 

 

              Para realização da pesquisa foram selecionados quatro sujeitos do sexo 

feminino, sendo dois sujeitos oriundos dos Estados Unidos e dois do Brasil.  

 

              O primeiro sujeito norte-americano, doravante chamado de US1, é natural 

de Minneapolis, tem 21 anos de idade e começou a estudar Português  na 

faculdade há um ano. Reside em São Paulo há 6 meses e faz itercâmbio cultural 

na PUCSP. O segundo sujeito norte-americano tem 19 anos, é natural do Havaí, e 

também faz intercâmbio na PUCSP há alguns meses. 

 

              Os sujeitos brasileiros são ambas alunas de pós-graduação na PUCSP. 

BR1  leciona português para estrangeiros há muitos anos e tem bastante convívio 

com norte-americanos. BR2 tem 23 anos de idade e é professora de inglês há 

cinco anos. Ambas têm boa proficiência oral em inglês. 

  

              Optou-se por falantes femininos de modo a reduzir a margem de 

diferenças de natureza sócio-lingüística ligadas ao sexo.  

 

4.3. Corpus de pesquisa 

 

              Para a montagem do corpus do experimento, foi feito um levantamento de 

trabalhos que descrevem os sistemas entoacionais das línguas inglesa e 
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portuguesa, buscando-se contemplar diferenças lingüísticas relativas ao uso dos 

padrões entoacionais para veicular modalidades e atitudes.  

 

             O corpus de pesquisa é composto de um diálogo do qual foram extraídas 

sete  sentenças, nas línguas portuguesa e inglesa. A leitura de um diálogo  

pareceu-me relevante por conta de sua maior interação não só com o texto bem 

como com o interlocutor, ou seja, o diálogo ensejava a intersubjetividade, inerente 

ao “perguntar-responder”. 

  

             O diálogo foi elaborado de modo que os interlocutores pudessem resolver 

um problema específico: encontrar alguém que possa organizar uma festa infantil. 

A cada recusa ou objeção feita pelo interlocutor é feita uma nova sugestão, até o 

ponto em que ambos chegam a conlusão de que é melhor que eles mesmos 

organizem a festa. Buscou-se ativar a expressão de atitudes tais como; 

 

- objeção 

- asserção 

- sugestão 

- julgamento 

- preferência 

- negociação 

- convencimento 
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             Emoções e atitudes são ambas expressas na fala. Enquanto o falante 

exerce um certo controle sobre suas atitudes na interação verbal, o mesmo não 

ocorre em relação às suas emoções, que são involuntárias. Fonagy (1999) 

acrescenta que o termo atitude pode ser utilizado para “designar um 

comportamento determinado, consciente, e controlado. As atitudes têm um 

componente moral, intelectual, e opoem-se às emoções, as quais  são descargas 

espontâneas de uma tensão psíquica”. Neste trabalho fiz a seleção das emissões 

a serem analisadas também em função de sua carga afetiva. Seguem algumas 

emoções que possam estar vinculadas aos enunciados: 

 

- ansiedade 

- impaciência 

- inconformismo 

- frustração 

 

             Quero salientar que, embora as atitudes e emoções estejam intimamente 

ligadas à entoação - e por isso foram contempladas na confecção das sentenças 

que compõem o corpus – não quero relegar a elas toda a complexidade da 

melodia da fala. Ao analisar uma configuração de pitch, procurarei não apenas 

investigar as atitudes que aquele contorno específico possa representar, bem 

como as estratégias discursivas empregadas pelo falante e os efeitos de sentido 

decorrentes de escolhas de ordem sintática, semântica e pragmática.  
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             Posto que o estudo envolveu falantes de português e de inglês, a análise 

de contornos foi feita de modo a investigar de que modo a entoação utilizada em 

L2 pode causar algum conflito em contextos interculturais.  

 

             A seguir apresento os diálogos em português e em  inglês, dos quais 

foram extraídas as sentenças para análise. 

 

Diálogo em português 

  

SITUAÇÃO: Duas pessoas estão organizando uma festa infantil. 

A: Ah! Uma festa sem animação não é uma boa festa.Vamos chamar a Cris para 

organizar as atividades. 

B: Não, as crianças não gostam muito dela.  

A:Que tal a Sandra, então? 

B: Não, não, a Sandra não. Ela não seria capaz. 

 E que tal a Bárbara, então? Eu prefiro que ela venha nos ajudar. 

A: Mas eu já falei com a Bárbara. Ela já está ocupada na quarta. 

B: Quer saber de uma coisa? A gente faz, tá? 

 

Diálogo em Inglês 
 

 
SITUATION: Two people are making arrangements for a children´s party. 

A: No way! A party without games is not a good party. Let´s get Chris to organize 

the activities. 
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B: No. The children don´t like her so much. 

A: How about Sandra, then? 

B: No, not Sandra. She coudn´t do it.  

 And what about Barbara? I´d rather she come up to help us. 

A:But I already talked to Barbara. She´s already busy on Wednesday. 

B: You know something? We´ll do it, OK? 

 

             A seleção das sentenças para análise foi feita a partir de critérios que 

contemplassem as estratégias discursivas e as atitudes dos falantes bem como as 

modalidades das sentenças.  

 

             Foram selecionadas 7 sentenças sendo 4 na modalidade declarativa, uma 

na modalidade exclamativa e 2 na modalidade interrogativa, em inglês e em 

português. 

 
Modalidade Declarativa: 
 
 
Sentença 1:  We´ll do it, (ok?). 
Sentença 2   A gente faz, (tá?)37 
 
Senteça 3:    But I´ve already talked to Bárbara. 
Sentença 4:  Mas eu já falei com a Bárbara. 
    
 
Modalidade Interrogativa: 
 
 
Sentença 5: You know something? 
Sentença 6: Quer saber de uma coisa? 
 
                                                 
37 As tag-questions serão discutidas durante a análise da sentença 2.  
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Modalidade Exclamativa: 

Sentença 7: No way! 

 

             Atentou-se para três aspectos na análise fonético-acústica: 

 

(a) a divisão das sentenças em grupos prosódicos.  

(b) a disposição do acento de pitch principal dentro de cada grupo prosódico. 

(c) os diferentes configurações de pitch, ou profiles.  

 

             Para a delimitação das sentenças em fronteiras prosódicas foram 

considerados seguintes aspectos: 

 

a) direção da curva 

b) coerência do contorno 

c) presença de pausas (tanto silenciosas quanto perceptivas, ou seja, aquelas que 

são sinalizadas por variação de pitch, alongamento de segmentos próximos a 

fronteria prosódica ou alterações na qualidade de vóz ) 

d) os tons carreados pelo acento de pitch (profiles) 

 

              A seguir apresento as sentenças que serão analisadas. Para que 

informações contextuais discursivas não sejam perdidas, apresento, na sua 

totalidade, o diálogo do qual as sentenças foram extraídas. As sentenças a serem 

analisadas estão negritadas. 
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Diálogo em inglês: 

 

A: No way! / A party without games is not a good party . Let´s get Chris to 

organize the activities. 

B: No. The children don´t like her so much. 

A: How about Sandra, then? 

B: No, not Sandra. She coudn´t do it.  

    And what about Barbara? / I´d rather she come up to help us/ 

A: But I already talked to Barbara .  She´s already busy on Wednesday. 

B: You know something?   We´ll do it,  ok ? 

 
 

Diálogo em português: 

 

A: Ah! Uma festa sem animação não é uma boa festa.Vamos chamar a Cris para 

organizar as atividades. 

B: Não, as crianças não gostam muito dela.  

A: Que tal a Sandra, então? 

B: Não, não, a Sandra não. Ela não seria capaz . 

 E que tal a Bárbara então?  Eu prefiro que ela venha nos ajudar. 

A: Mas eu já falei com a Bárbara.  Ela já está ocupada na quarta. 

B: Quer saber de uma coisa? A gente faz, tá? 
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4.4  Critérios para a análise acústica 

  

             O presente estudo pretende analisar aspectos específicos do contorno 

entoacional. Para tanto, as sentenças selecionadas foram divididas em função de 

suas características lingüísticas, apresentadas a seguir: 

 

a) Expressões idiomáticas 

  

        Há três expressões idiomáticas no corpus de pesquisa,  duas em inglês e 

uma em português, sendo que a sentença em português é uma versão de uma 

das sentenças em inglês: 

 

 No way! 

 You know something?  

 Quer saber de uma coisa? 

  

             Para cada expressão idiomática foram investigados: 

  

a) a configuração de pitch (profiles) 

b) As atitudes associadas 

c) O grau de arbitrariedade do contorno (determinado pela regularidade do 

contorno na fala dos sujeitos nativos) 

d) As diferenças entre as produções de falantes nativos e não nativos. 
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b) Acento frasal: fatores ligados à contrastividade e à proeminência. 

 

             A seguir, foram analisados aspectos discursivos referentes aos demais 

enunciados. Analisou-se a distribuição do acento de pitch principal, neste caso,  

acento frasal. Procurou-se investigar como e se o fenômeno de deslocamento de 

foco do enunciado, nucleus shift, está relacionado com a presença de 

contrastividade e se  palavras que não trazem informação nova, no caso a palavra 

“Bárbara”, perdem  proeminência no discurso, em ambas as línguas, português e 

inglês. Os enunciados foram assim divididos: 

 

NUCLEUS SHIFT  DEVIDO A  CONTRASTE?  PERDA DE PROEMINÊNCIA? 

 

We´ll do it. 

A gente faz 

 

 

But I already talked to Barbara. 

Mas eu já falei com a Bárbara 

 

 

             Para essas sentenças foram analisados os seguintes tópicos: 

 

a) a presença de foco neutro, ou seja, quando a última palavra lexical carrega 

o acento de pitch principal do grupo prosódico. 

b) A ocorrência de mudanças de foco devido a contrastividade. 

c) A mobilidade do acento de pitch principal dentro do grupo prosódico 

(nucleus shift) 
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d) A “desacentuação” de informação dada, ou seja, quando palavras que por 

já fazerem parte da informação compartilhada (common ground) entre 

falante e interlocutor não recebem proeminência. 

e) Contrastes relacionados ao posicionamento do acento frasal em ambas as 

línguas, português e inglês, ligados à contrastividade e/ou a perda de 

proeminência de informação conhecida. 

 

        As frases selecionadas para análise foram segmentadas conforme 

demonstrado a seguir no enunciado “But I”, em unidades de tamanho variado 

(consoante, vogal (camada 1), sílaba (camada 2) ou unidade V-V (camada 3) a 

partir da forma da onda, tendo-se como referência o espectrograma de banda 

larga. 

 

  

FIGURA 26: Formato da onda, espectrograma, curva de fo e segmentação do enunciado “But 
I” em tamanhos variados: (1) vogal/consoante; (2) sílaba; (3) unidades V-V. 
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             Por questões de visualização, apresentaremos nas figuras do capítulo 5, a 

forma da onda e o contorno de f0 sem estar sopreposto ao espectrograma. Além 

da camada de segmentação das unidades, apresentaremos uma segunda camada 

na qual  aparecem extraídos um valor na parte medial da vogal ou três valores de 

f0 no início, meio e fim da vogal, conforme demonstrado a seguir: 

 

 

FIGURA 27 Medições dos valores de f0 no enunciado: “But I”. (1) porção medial da vogal; (2) 
início, meio e fim da vogal. 
 

             A opção change of settings do menu de ferramentas do programa PRAAT 

foi utilizada sempre que a faixa de banda de freqüência do sujeito não permitia a 

total visualização da curva entoacional. Embora todos os sujeitos sejam do mesmo 

sexo, percebeu-se que nem sempre suas bandas (ou faixas) de pitch eram iguais. 

 

4.5  Gravação do Corpus de Pesquisa 

   

             Cada sujeito recebeu um script para ser lido e interpretado em ambiente 

acusticamente isolado nas dependências do Estúdio de Rádio e TV da PUC/SP 
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sob a supervisão do técnico Ernesto Foschi. O computador que captou o registro 

acústico tem as seguintes características: Pentium III, com 256 Mb de memória 

RAM, 2Hd de 20 Gb cada e processador 700MHZ. Durante a gravação foi utilizado 

o microfone Sennheiser e835, mesa Shune M267, placa de áudio Delta 44, e 

software SOUND Forge 6.0 me uma taxa de amostragem de 22,05 KHz. 

  

             Num primeiro momento, cada um dos sujeitos foi instruído a ler todo o 

diálogo silenciosamente. Logo a seguir, cada um dos falantes leu os diálogos, em 

português e em inglês, em voz alta e de forma natural. Foram feitas três leituras 

em português e três leituras em inglês. Todos os sujeitos da pesquisa 

interpretaram  a leitura dos dois diálogos em duplas, alternando-se  os papéis. 

  

              Da placa de som do computador que gerencia o estúdio, o corpus foi 

gravado diretamente em CD-ROM, de modo que cada grupo de repetições 

correspondesse a uma faixa. A análise acústica foi feita por meio de leitura de 

espectrogramas de banda larga, utilizando-se o programa PRAAT versão 4.1.3 de 

domínio público. 

 

 

 

 

  

. 

  



 116

             Neste capítulo apresentarei a análise contrastiva das falas dos quatro 

sujeitos bilíngues brasileiros e norte-americanos, em ambos os idiomas, inglês e 

português. Pretendo confrontar os resultados da investigação acústica com 

modelos de descrição da entoação do português e do inglês e analisar a curva 

entoacional dos falantes de modo a investigar a regularidade nos contornos das 

expressões idiomáticas, bem como as configurações de pitch e a distribuição do 

acento frasal motivada por contraste e perda de proeminência de palavras já 

compartilhadas entre os participantes do discurso. 

 

5.1. Análise fonético-acústica dos enunciados  

 
 
5.1.1. Análise do enunciado “No way!” 
 

             As configurações de pitch produzidas pelas falantes nativas e brasileiras 

apresentaram algumas diferenças. Primeiramente farei algumas considerações 

sobre a produção das falantes brasileiras.  

 

             As imagens espectrográficas a seguir mostram a primeira repetição do 

enunciado “No way!” produzido pelas falantes brasileiras, BR1 e BR2, 

respectivamente: 
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FIGURA 28 : Primeira repetição do enunciado “No way!”  produzido por BR1. 

 

 

 

FIGURA 29 : Primeira repetição do enunciado “No way! ”  produzido por BR2 

 

             O enunciado produzido por ambas  é composto de dois acentos de pitch 

configurando dois profiles dentro de um grupo prosódico. 
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             O primeiro acento de pitch recai sobre a sílaba “no” e o segundo acento 

sobre “way”. Em ambos ocorrem duas inflexões ascendentes e descendentes 

(rise-fall), embora esse movimeto seja bem mais acentuado em BR2. 

  

             A vogal que carrega o acento de pitch final na fala de BR1 em “way” 

mostrou-se menos alongada do que a da palavra anterior (“no”). Por se tratar de 

uma vogal em sílaba aberta (não travada por consoante e em fronteira final do 

enunciado) esperava-se um prolongamento maior em [ e  ] . Além disso, na 

inspeção da forma da onda referente a produção de BR1, observa-se que a 

palavra “no” foi enfatizada pelo prolongamento da consoante [ n ] bem como por 

um aumento de loudness na vogal [ o☺ ]  

 

             Os gráficos abaixo contrastam a produção das duas brasileiras em relação 

à duração das duas palavras que compõem os profiles e à duração de cada uma 

delas: 
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GRÁFICO 2: Valores de duração de “no” e “way” e medição de f0 em três pontos da  
vogal da primeira repetição de “No way!” por BR1. 

BR2: "NO WAY!"

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

NO NO NO WAY WAY WAY

PALAVRAS

m
s 

&
 f0 DBR2

BR2

 

GRÁFICO 3: Valores de duração de “no” e “way” e medição de f0 em três pontos da  
vogal da primeira repetição de “No way!” por BR2. 
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              Há na fala de BR2 uma queda de pitch mais brusca, o que, de certa 

forma, acentua a atitude de oposição veiculada pela expressão idiomática. Em 

BR1, “no” mostrou-se mais longo, mais forte e mais alto do que “way”, fato esse 

que demonstra que “no” recebeu mais proeminência que “way”. 

 

              As imagens espectrográficas a seguir mostram a forma da onda, a curva 

de fo e as camadas de segmentação com a transição ortográfica das palavras e 

valores de fo em Hz, na primeira repetição das duas falantes norte-americanas do 

enunciado: “No way!”, US1 e US2, respectivamente. 

 

 

FIGURA 30: Primeira repetição do enunciado “No way!” produzidapor US1 contendo: (a) a forma 
da onda sonora; (b) a curva entoacional; (c) as sílabas; (d) medição dos valores de fo em três 
pontos distintos, começo, meio e fim.  
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FIGURA 31: Primeira repetição do enunciado “No way!” produzida por US 2 contendo: (a) a forma 
da onda sonora; (b) a curva entoacional; (c) as sílabas; (d) medição dos valores de fo em três 
pontos distintos, começo, meio e fim.  
 

 

             Há bastante semelhança entre os dois contornos. Em ambos há uma 

elevação de pitch, na direção de “no”. Além disso, observa-se um contorno global 

de pitch descendente. 

 

             Os gráficos a seguir mostram a evolução de f0 e as medidas de duração 

das palavras “no” e “way” na fala das duas falantes norte-americanas, US1 e US2. 
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      GRÁFICO 4: Valores de duração de “no” e “way” e medição de f0 em três pontos da  
      vogal da primeira repetição de “No way!” por US1. 
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        GRÁFICO 5: Valores de duração de “no” e “way” e medição de f0 em três pontos da 
         vogal da primeira repetição de “No way!” por US2. 
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             Em ambas percebemos que a palavra “way” mostrou-se mais longa que 

“no”. 

        

             Uma vez que o tom rise-fall (profile A) nos dois acentos de pitch 

apresentou-se  mais marcado em US1 do que em US2, tem-se a impressão de 

que US1 está mais envolvido no assunto expressando, assim, uma atitude de 

interesse. 

 

             Observa-se uma diferença entre as duas falantes em relação à qualidade 

de voz no tom de fronteira final. A qualidade vocal de US2 em posição final de 

enunciado é creaky, enquanto a de US1 é modal. Creaky Voice apresenta-se na 

forma da onda como irregularidades e no espectrograma com o espaçamento dos 

pulsos glotais. Na figura abaixo a seta em vermelho aponta para o momento em 

que a voz de US2 assume essa qualidade vocal. 

 

 

 

FIGURA 32 : Exemplo de creaky voice em fronteira final de enunciado 
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             A figura abaixo mostra as imagens superpostas das curvas entoacionais 

de uma das repetições de cada um dos falantes de “No way!”, em um intervalo de 

0 a 500 Hz. As curvas vermelhas representam a produção das norte-americanas 

US1 e US2 e as curvas azuis das brasileiras BR1 e BR2.  

 

 

FIGURA 33: Imagem superposta da curva entoacional das quatro falantes do enunciado 
 “No way!”. Curvas em azul: falantes brasileiras; curvas em vermelho: falantes norte-americanas 
 

             Podemos verificar que há diferenças de alinhamento de f0 em relação a 

vogal. Nas produções de US1 e US2, o alinhamento dá-se na parte final da rima 

silábica, na produção de BR1 no início da rima silábica e na produção de BR2 no 

meio da rima silábica. 

 

             O gráfico abaixo mostra a evolução de FO das quatro falantes no 

enunciado “No way!”: 
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GRÁFICO COMPARATIVO DE EVOLUÇÃO DE FO
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GRÁFICO 6: Gráfico comparativo da evolução do contorno de F0 nas falas de BR1, BR2, US1 e  
US2 na primeira repetição de “No way!”  
 

              Os dados expostos no gráfico 6 demonstram que a produção de BR2 

aproximou-se mais do modelo nativo do que a produção de BR1, principalmente 

pelo modo como BR2  inplementou os acentos de pitch e por ter mantido o acento 

de pitch principal em “way”. Observa-se também que a produção de US1 é bem 

próxima da produção de US2. Tal regularidade no contorno é um forte indício de 

que a expressão idiomática “No way!” já se encontra convencionalizada e,assim, 

apresenta um contorno próprio. 
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5.1.2 Análise do enunciado “You know something?”  

 

              Primeiramente, farei um quadro comparativo da curva de f0 das 3 

repetições nas falas das norte-americanas. O quadro amarelo apresenta as três 

repetições de US1 (US1R1,US1R2 e US1R3) e o quadro verde as três repetições 

de US2 (US2R1, US2R2 e US2R3), de cima para baixo:  

 

US1R1,US1R2 US1R3                                    US2R1, US2R2,US2R3 

 
 
FIGURA 34: Quadro comparativo da curva entoacional das três repetições de “You know 
something?” produzidas por US1 e US2.  

US1R1, US1R2, US1R3 
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              Como a palavra “something” [´s m  ] contém dois sons fricativos 

surdos / s / e /  /, o contorno de f0 é interrompido justamente nestes sons. No 

enunciado “You know something?” há, portanto, duas quebras no contorno. A 

primeira “quebra” no contorno corresponde a “some” e a segunda a “thing”. 

  

              Em relação ao primeiro pitch accent, em “know”, no qual  pode-se ver 

nitidamente a elevação de pitch, i.e. tom low-rise ( profile B, começando em pitch 

baixo) típico das yes/no questions nas duas línguas, português e inglês. A seta na 

figura abaixo aponta o trecho em que esse movimento ascendente tem início: 

 

               Logo a seguir, temos o acento de pitch principal do enunciado recaindo 

sobre “some”, sílaba tônica de “something”. Há um salto de pitch em “some”. As 

sílabas que seguem a sílaba tônica, i.e., o tail, continuam em movimento 

ascendente em US1R1, US1R2, US2R138 e US2R3, configurando-se profile B 

(rise), e descendente em US1R3 e US2R2, configurando-se profile A (fall). 

 

               Como o tom ascendente mostrou-se presente em 67% das repetições, 

ele será o tom de referência na comparação com as falantes brasileiras. Na 

                                                 
38 A aparente queda que se vê na figura deve-se à erros de extração de pitch perturbações de pitch que 
ocorrem no início do vozeamento da vogal /  / em “something.” . 
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realidade trata-se  do tom presente nas YES/NO questions do inglês, como foi 

descrito no item 2.4.4 deste estudo:  

 

 

 

 
 
    
 

   FIGURA 35: Emissão “You know something ?” com    inflexão de pitch ascendente 
                 

              A seguir, apresento as três repetições de BR1 e de BR2: 

 

BR1R1 

 

BR1R2: 

  

BR1R3 

 

FIGURA 36: Quadro comparativo das curvas entoacionals das três repetições de “You know 

something?” produzidas por BR1 e BR2. 
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               BR1R1 aproximou-se bastante do modelo nativo. Já BR1R2 e BR1R3 

apresentaram a mesma característica: Profile A em “you know”, seguido de profile 

C, ou low rise, em “something”. BR1 aqui utilizou a entoação típica de uma 

pergunta YES/NO do inglês como, por exemplo: 

 

 

 

               kno                      r? 
  Do you        w                e 
                                   g  
                            Ro 
 
 
 
                   Com o acento de pitch principal recaindo sobre “Ro” (profile C).  
 

                  Entretanto, a expressão idiomática “You know something?” não serve o 

propósito de obter uma resposta afirmativa ou negativa. Como afirma (Elgin 2007): 

 

 

 “You know something “is not the literal question “Do you 

know something?” and it's a standard way for American 

English speakers to announce that they're going to share 

some item of information with their listener(s)”.  
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              Portanto, a entoação empregada por BR1 carreia atitudes apaziguadoras 

típicas do profile C, incompatíveis com o caráter anunciativo da expressão 

idiomática.  

 

              Um problema semelhante ocorre na fala de BR2: “you know” é produzido 

num tom monocórdio e a subida de pitch em “some” é muito pequena. Aliado a 

isso, “thing” continua em movimento ascendente, o que faz com que a expressão 

idiomática soe como uma questão total (YES/NO question). Além disso, “thing” é 

perceptivelmente mais forte (tem maior loudness).  

 

               Percebemos que, embora em todos os contornos haja uma inflexão de 

pitch ascendente semelhante às das produções das falantes nativas, ocorrem 

diferenças significativas em relação às configurações de pitch.  

 

               Embora não seja parte do escopo deste trabalho a análise de desvios de 

ordem segmental, vale ressaltar que o componente de ruído referente a produção 

da consoante sibilante / s / mostrou-se bastante diferenciado nas produções das 

falantes nativas e não nativas do inglês. A seguir é possível visualizar a porção do 

intervalo de ruído correspondente às produções do “s” de “something” por BR2 e 

US2. Em rosa, pode-se ver a forma da onda de /s/, em azul a freqüência 

fundamental e em verde a intensidade: 
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FIGURA 37: Forma da onda, curva de fo (azul) e curva de intensidade (verde) 
 da emissão:”You know something ?” por BR2 
 
E a mesma emissão por US 2: 
 

 
FIGURA 38: Forma da onda, curva de fo (azul) e curva de intensidade (verde) 
 da emissão:”You know something ?” por US2 
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5.1.3 Análise do enunciado “Quer saber de uma coisa?” 
 
 
 
 

  Cada enunciado foi segmentado em unidades V-V, usualmente referida na 

literatura fonética como Grupo Inter-P-Center ou GIPC. Essa unidade, que se 

estende do início de uma vogal até o início de outra vogal, pode ser observada a 

seguir, nas emissões de BR1, BR2, US1 e US2. 

 
 
 
              A figura a seguir mostra a emissão de BR1: 
 
 
 

 
 

 
FIGURA 39: Forma da onda, espectrograma de banda larga com contorno de fo e camadas de 
segmentação: 1) unidades V-V; 2) valores de f0 em Hz no enunciado “Quer saber de uma coisa?”, 
emitido por BR1 
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              Observa-se que os dois picos de f0 ocorrem na primeira (“ers”) e na 

última (“ois”) unidade v-v. 

 
              A figura abaixo mostra a emissão de BR2: 
 
 

 
 

FIGURA 40: Forma da onda, espectrograma de banda larga com contorno de fo e camadas de 
segmentação: 1) unidades V-V; 2) valores de f0 em Hz no enunciado “Quer saber de uma coisa?”, 
emitido por BR2 
 
 

            Observa-se que os dois picos de fo ocorrem na segunda (“ab”) e na última 

( “ois”) unidade v-v. 
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            A seguir apresento o mesmo enunciado produzido por US1: 
 
 
 

 
 
FIGURA 41: Forma da onda, espectrograma de banda larga com contorno de fo e camadas de 
segmentação: 1) unidades V-V; 2) valores de f0 em Hz no enunciado “Quer saber de uma coisa?”, 
emitido por US1 
 
 

             Observa-se que os dois picos de fo ocorrem na terceira (“erd”) e na última 

( “ois”) unidade V-V 
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 A seguir apresento o mesmo enunciado produzido por US2: 
 
 
 
 

 
 
FIGURA 42: Forma da onda, espectrograma de banda larga com contorno de fo e camadas de 
segmentação: 1) unidades V-V; 2) valores de f0 em Hz no enunciado “Quer saber de uma coisa?”, 
emitido por US2 
 
  

                Observa-se que os dois picos de fo ocorrem na segunda (“erd”) e na 

última ( “ois”) unidade V-V. 
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      A seguir, apresento os gráficos em Excel gerados a partir dos valores 

de duração das unidades V-V ( três pontos por vogal) e dos valores de F0 nas 

produções do enunciado: “Quer saber de uma coisa?” pelos sujeitos BR1, BR 

2, US1 e US2.  

 

BR1: "QUER SABER DE UMA COISA?"
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GRÁFICO 7: Valores de duração e medições de fo em três pontos da vogal no enunciado “Quer 
saber de uma coisa?” produzido por BR1 
 
 



 137

BR2: "QUER SABER DE UMA COISA?"
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GRÁFICO 8: Valores de duração e medições de fo em três pontos da vogal no enunciado “Quer 
saber de uma coisa?” produzido por BR2 
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US1: "QUER SABER DE UMA COISA?"
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        GRÁFICO 9: Valores de duração e medições de fo em três pontos 
        da  vogal no   enunciado “Quer saber de uma coisa?” produzido 
          por US1 
 

 
US2: "QUER SABER DE UMA COISA?"
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        GRÁFICO 10: Valores de duração e medições de fo em três  
        pontos da  vogal no  enunciado “Quer saber de uma coisa?” 
          produzido por US2 
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             A análise perceptiva conjugada à inspeção espectrográfica e à verificação 

das medidas de duração das unidades V-V em ms e de freqüência fundamental 

(f0) demonstrou haver diferenças intra-sujeitos na divisão dos grupos 

entoacionais.  

 

               Os sujeitos norte-americanos (US1 e US2) dividiram sistematicamente o 

enunciado em dois grupos entoacionais, enquanto os sujeitos brasileiros (BR1 e 

BR2) produziram os enunciados com um grupo entoacional pois têm o 

conhecimento lingüístico sobre a expressão idiomática 

 

US1: Quer saber / de uma coisa  (com profile B (rise) em “ber” e profile A (rise-

fall) em “coi”) 

US2: Quer saber / de uma coisa (com profile A (fall) em “ber” e profile A (rise-fall) 

em “coi”) 

BR 1 & BR 2: Quer saber de uma coisa? (profile A (rise-fall) em “coi”) 

               

 Os dois falantes norte-americanos utilizaram uma inflexão de pitch ascendente na 

última sílaba tônica seguida de um queda nas sílabas pós-tônica, de acordo, 

portanto, com o esperado de uma YES/NO question no português. Entretanto há 

diferenças marcantes em relação ao alinhamento do pico de fo. Enquanto  na fala 

das brasileiras ele ocorre no onset de “coi”, na emissão das norte-americanas ele 

ocorre no offset, ou seja, mais próximo do elemento que corresponde à vogal / / 

no ditongo / o /.  
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               Moraes (1998) conduziu um experimento utilizando sintetizadores de voz 

para uma tarefa de percepção de modalidade de sentenças para o português. Ele 

descobriu que quando há um aumento de f0 na última sílaba tônica de uma 

sentença, mas o nível melódico médio da sílaba permanece baixo, o enunciado 

será percebido como uma declarativa. Por outro lado, quando o pitch da última 

sílaba tônica cai,mas o nível melódico médio da sílaba permanece alto, a sentença 

será interpretada como uma pergunta total (yes/no question) . 

 

               Ao compararmos as produções das falantes brasileiras percebemos que 

em “uma coisa”, a pré-tônica ‘ma” apresenta-se em um nível de pitch bem mais 

baixo do que em “coi”, como demonstrado  nos dois gráficos a seguir: 

 

 

                        GRÁFICO 11: Valores de duração e medições de f0 em três pontos 
                              da vogal no enunciado “ uma coisa?” produzido por BR1 
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V & V
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f0 BR2

 
                            
                           GRÁFICO 12 : Valores de duração e medições de f0 
                           em três pontos da vogalno enunciado “ uma coisa?”  
                           produzido por BR2 
 

              

 

         Na fala de US1, por sua vez, o nível melódico médio da sílaba permanece 

baixo o que contribuiu para a enunciação não ser percebida como uma 

interrogativa e carrear atitudes incompatíveis com o sentido da expressão 

idiomática, como pode ser observado no gráfico a seguir: 

 

 

 350 
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                    GRAFICO 13 Valores de duração e medições de f0 
                     em três pontos da vogal no enunciado “ uma coisa?”  
                     produzido por US1 
 

 
 
5.1.4 Análise do enunciado “We´ll do it, (okay?)” 
 
 

             A seguir apresento a forma da onda, contorno de f0, medidas de duração 

e valores de f0 na posição inicial, medial e final nas frases fonológicas “we´ll” e “do 

it” na primeira repetição dos quatro falantes (BR1R1, BR2R1, US1R1. US2R2) 

             Na figura a seguir apresento a produção de BR1 (BR1R1): 

   

400 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 0 
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FIGURA 43: Forma da onda, espectrograma de banda larga com contorno de fo e camadas de 
segmentação: 1) frase fonológica; 2) valores de duração; 3) medições de fo em Hz no enunciado 
“We´ll do it”, emitido por BR1 
 

             O contorno exibido na figura 43 é composto por dois profiles A com 

tangente decrescente de f0. O primeiro acento de pitch recai sobre “we” e o 

segundo sobre “do”. Observa-se que o acento frasal recai sobre “We´ll ” com 

valores de intensidade e duração maiores do que “do it”. 

                

             Na figura a seguir pode-se observar a produção de BR2, para o mesmo 

enunciado (BR2R1): 
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FIGURA 44: Forma da onda, espectrograma de banda larga com contorno de fo e camadas de 
segmentação: 1) frase fonológica; 2) valores de duração; 3) medições de fo em Hz no enunciado 
“We´ll do it”, emitido por BR2 
 

 

             O contorno é composto por dois profiles A (rise-fall) com tangente 

crescente de f0.O primeiro acento de pitch recai sobre “we” e o segundo sobre 

“do”. O acento frasal é carreado pela segunda frase fonológica, “do it” com valores 

de intensidade e duração superiores a “we´ll”. 
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 A seguir apresento a produção de US1 do mesmo enunciado (US1R1): 

 

 

 FIGURA 45: Forma da onda, espectrograma de banda larga com contorno de fo e camadas de 
segmentação: 1) frase fonológica; 2) valores de duração; 3)medições de fo em Hz no enunciado 
“Quer saber de uma coisa?”, emitido por US1 
 

             O contorno é composto por dois profiles A com tangente decrescente de 

f0. O primeiro acento de pitch recai sobre “we” e o segundo sobre “do”. Observa-

se que o acento frasal recai sobre “do ” com valores de duração significativamente 

maiores do que “we´ll”. 
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             A seguir, apresento  a produção de US2 (US2R1): 

            

 

FIGURA 46: Forma da onda, espectrograma de banda larga com contorno de fo e camadas de 
segmentação: 1) frase fonológica; 2) valores de duração; 3) medições de fo em Hz no enunciado “ 
We´ll do it”, emitido por US2 
 

             Observamos na figura 46 que o contorno é composto por dois profiles A 

com tangente decrescente de fo. O primeiro acento de pitch recai sobre “we” e o 

segundo sobre “do”. Observa-se que o acento frasal recai sobre “we´ll” com 

valores de f0 e duração maiores do que “do it”. Observa-se, assim, que na fala de 

BR1 e US1 o acento frasal foi posicionado logo no início em “we´ll”, caracterizando 

assim o nucleus shift por conta da contrastividade. As falantes estão contrastando 

“we” com as outras pessoas que não puderam fazer a tarefa (“they”). O falante 
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percebe que a melhor opção é fazer a tarefa eles mesmos ao invés de continuar a 

procurar outras pessoas que a fizessem. 

 

             Segundo Bolinger (1986:114) os falantes podem ‘sacrificar” alguns 

significados em prol de um foco local e essa ênfase depende do impacto 

emocional da palavra enfatizada, em nosso exemplo o pronome “we”. É um 

exemplo típico de acento, o qual Bolinger chama de acento de interesse. 

 

             Na fala de BR2 e US2, por sua vez, o acento frasal manteve a mesma 

posição que teria  em uma sentença declarativa neutra, ou seja, recaiu sobre a 

sílaba tônica da última palavra de função gramatical (“do”). O acento frasal em 

“do” serve a um propósito especial. Ele está, na realidade, atingindo o enunciado 

como um todo, causando um impacto maior no ouvinte. Bolinger (86) chama esse 

tipo de acento de acento de força. É como se o acento em “do” projetasse o foco 

para todo o enunciado.39 

 

             Qual seria, portanto, a intenção comunicativa do falante ao manter o 

acento frasal em “do”? Apresento uma interpretação compatível com o contexto 

comunicativo, verbalizando um possível pensamento do falante: “apesar de todo o 

tempo que gastamos tentando achar alguém que fizesse a tarefa, e apesar de a 

                                                 
39 Segundo Selkirk (95) nem todos os componentes de um enunciado tem a capacidade de projetar 
foco. Na resposta à pergunta: What did Mary buy? Mary bought a book about deaf BATS, “bats” 
constitui-se em uma estrutura sintática forte, um argumento. Pode, assim, projetar foco. “Deaf”, por 
outro lado, é apenas um adjunto e, portanto, não pode projetar foco ( “can not license F-marking”). 
A resposta “She bought a book about DEAF bats”, não seria possível, portanto, a menos que a 
intenção do falante fosse, por exemplo, contrastar ‘deaf’ com “blind” 
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princípio termos decidido que seria melhor chamarmos alguém para fazê-la, e 

apesar de todo o trabalho que isso vai dar, vamos fazer a gente mesmo e acabar 

com essa história de uma vez por todas”. Em suma, o falante expressa a nítida 

atitude de resignação. 

 

               Um aspecto relevante na produção dos quatro falantes foi o alinhamento 

do pico de f0 na vogal que carrega o acento de pitch. Como mencionamos no 

capítulo 2, Kohler (2006) afirma que as três sincronizações do contorno do pico de 

pitch, no início, meio ou final da vogal acentuada constituem categorias distintas 

da fonologia do inglês e podem codificar diferentes sentidos de ordem pragmática: 

 

d) pico no onset da vogal (early peak): saber, terminar uma exposição, 

resumir, resignação, finalidade. (finality) 

 

e) pico no meio da vogal (medial peak): observar, perceber, começar uma 

nova exposição, receptividade. (openness) 

 

f) pico no final (late peak): observar, perceber que algo não correspondeu às 

expectativas, surpresa, imprevisto (unexpectedness) 

 

       Analisando a produção dos falantes sob o prisma do alinhamento de f0, 

podemos afirmar, ao verificarmos o contorno de fo e as medições de fo nas 

figuras acima, que BR1 expressa surpresa (late peak), BR2, receptividade 

(medial peak), US1 resignação e US2 resignação (early peak) 
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5.1.5 Análise do enunciado: “A gente faz, (tá)?” 

  

             A seguir, apresento a figura da curva entoacional das três repetições da 

emissão de BR1 

 
                     A  GENTE                       FAZ                          TÁ? 
 
FIGURA 47: Curvas entoacionais sobrepostas das três repetições de 
                      “A gente faz” por BR1 
  

             Observa-se que na primeira repetição (em preto) houve uma subida de 

pitch acentuada em “gente” seguida de uma queda em “faz”. O nível geral de pitch 

na segunda repetição e na terceira repetição apresenta-se bem mais baixo do que 

na primeira repetição. De modo geral,  a primeira repetição remete à atitudes 

como impaciência ao passo que o nível geral de pitch mais baixo das duas últimas 

repetições, expressa controle e segurança.  
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              A seguir, apresento a curva entoacional das três repetições na fala de 

BR2: 

 

 

                       A  GENTE                FAZ                         TÁ? 
 
FIGURA 48: Curvas entoacionais sobrepostas das três repetições de “A gente faz” por BR2 
 

 
 
              Todas as repetições apresentaram uma configuração de pitch bastante 

semelhante: dois profiles A, sendo que o primeiro acento de pitch recai sobre 

“gen” (rise-fall) e o segundo, num nível de pitch bem mais baixo, recai sobre “faz” 

(fall). Há uma tangente decrescente de acentos de pitch. 

                A próxima imagem exibe a  forma de onda, e a segmentação da 

segunda repetição de BR1 e de BR2 (BR1R2 &BR2R1) do mesmo enunciado 
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FIGURA 49: Forma da onda, curva de f0 e segmentação da segunda repetição do enunciado “A 
gente faz, tá?” emitido por BR1 
 
 
            

 
FIGURA 50: Forma da onda, curva de f0 e segmentação da segunda repetição do enunciado “A 
gente faz, tá?” emitido por BR2 
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             Observamos três acentos de pitch. O enunciado “ A gente faz, tá?”, é 

composto de três grupos prosódicos.  

 

                                                   A gente / faz / tá? 

 

             Como a interrogativa “tá?” não faz parte do corpus de pesquisa, serão 

analisados apenas os dois primeiros grupos prosódicos “a gente” e “faz”. 

              Na emissão de BR1, no primeiro grupo prosódico (“a gente”) ocorre uma 

elevação de f0 até a sílaba tônica de “gente” (L+H*, rise) enquanto  no segundo 

grupo prosódico (“faz”) ocorre uma queda (H*- L-L% ou low-fall).  

               Na emissão de BR2, no primeiro grupo prosódico (“a gente”), “gente” foi 

produzido num nível de pitch bem mais alto do que BR1. Ao enfocar “gente” o 

falante assume uma atitude mais incisiva. Assim como em BR1, no primeiro grupo 

prosódico (“a gente”) ocorre uma elevação de f0 na direção da sílaba tônica de 

“gente” (rise) enquanto que no segundo grupo prosódico (“faz”) ocorre uma queda 

(H*-LL% ou low-fall).  

               Como o primeiro grupo prosódico situa-se em um nível de pitch mais alto 

e tem  maior duração, ele apresenta-se no contorno geral de forma mais saliente. 

Tal análise é compatível com a análise de Cruz Ferreira (2004) para o português, 

sobre a posição do acento de pitch principal, ou foco, dentro de um grupo 

prosódico, transcrita a seguir: 
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“The use of tonality is also very common where syntatic mobility in 

portuguese is disallowed by the grammar of the language. In these 

cases intonational devices take over either by cutting the utterance 

short where the relevant word may bear the nucleus or by splitting it 

into two tone groups in such a way that the word to be accented is 

given final position in the first tone group.The tone group following a 

word contrasted in this manner is typically uttered on a low level 

register throughout, with a nuclear extra low´all” 

 

 
                A seguir, apresento  a imagem do mesmo enunciado, relativo a segunda 

repetição  de US1 (US1R2): 

 
 
 

 
FIGURA 51: Forma da onda, curva de f0 e segmentação da segunda repetição do enunciado “A 
gente faz, tá?” emitido por US1 
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            O enunciado foi dividido em dois grupos prosódicos assim demarcados: 
 
 
 
 
                                                       A gente faz / tá? 
 
 
 
 
             A sílaba pós-tônica de gente foi reduzida para / t  / de forma semelhante 

às brasileiras. O acento de pitch recai sobre “faz” (fall, profile A). Conclui-se que 

US1, diferentemente das brasileiras, não atribuiu proeminência à “gente”.  

 

             A seguir apresento a primeira repetição de US2 (US2R1): 
 
 
 

 
FIGURA 52: Forma da onda, curva de f0 e segmentação da primeira repetição do enunciado “A 
gente faz, tá?” emitido por US2 
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             Observamos a ocorrência de uma elevação de pitch em “ gen” que se 

estende até a pós tônica “te”. A sílaba pós-tônica de  “gente” não foi reduzida   

para  / t  /, diferentemente das brasileiras e de US1. O acento de pitch principal 

recai sobre “gen” (rise, profile B). Conclui-se que US 2, do mesmo modo que as 

falantes brasileiras, colocou  o foco do enunciado em “gente”. 

 

             Como foi apontado em relação a outras produções de / s /, foram 

observadas diferenças sistemáticas em relação à amplitude do ruído da onda 

sonora referente a produção da fricativa / s /: maior amplitude nas produções das 

brasileiras 

 
 
 

5.1.6 Análise do enunciado: “Mas eu já falei com a Bárbara” 
 
 

             O enunciado produzido na primeira repetição de BR1 (BR1R1) é 

constituído por dois  grupos prosódicos assim divididos: 

 

                                          Mas eu já falei / com a Bárbara 

 

             O primeiro acento de pitch, em tom ascendente, configurando profile B 

(rise) recai sobre a sílaba “lei” e o segundo acento de pitch, em tom rise-fall (profile 

A)  inside sobre “Bar”. Este acento de pitch em “Barbara” corresponde ao acento 

frasal.A vogal / a / da sílaba Bárbara foi bastante alongada. Ao observarmos a 

figura abaixo, correspondente à BR1R1, confirma-se a afirmação de Barbosa e 
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colegas (2004) em seus trabalhos experimentais para o português brasileiro de 

que a duração das unidades V-V tende a aumentar em direção ao acento frasal: 

 

 
FIGURA 53: Forma da onda, curva entoacional e sementação em unidades V-V da primeira 
repetição do enunciado: “Mas eu já falei com a Bárbara”, produzido por BR1. 

 
 

           Segundo Cruz-Ferreira (2004), a não proeminência de informação dada 

não é um elemento necessário da gramática entoacional do português. Isso 

explica porque a sílaba “Bar” da palavra “Bárbara” recebeu o acento frasal na 

produção de BR1, apesar de “Bárbara” não fazer parte de informação nova. 

 

           Outro aspecto relevante é o movimento ascendente de f0 em direção da 

sílaba tônica “le” da palavra “falei” que se estende para a direita na sílaba 

acentuada. Na figura a seguir, a faixa em rosa abrange o núcleo da vogal silábica 

que carrega o pico de f0 na palavra “falei”. O valor máximo de f0 ocorre no offset 

do ditongo “ei”. 
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FIGURA 54: Pico de f0 no offset da sílaba tônica da palavra “falei” na primeira repetição 
produzida por BR1. 

 
 
 
              O mesmo enunciado produzido pelo segundo sujeito brasileiro (BR2R1) 

também foi dividido em dois grupos prosódicos assim demarcados: 

 
 
 
                                     Mas eu já falei / com a Bárbara. 
 
           

             A figura abaixo apresenta a forma da onda, o contorno de f0, a 

segmentação do enunciado am grupos prosódicos e as unidades V-V da primeira 

repetição do enunciado produzido por BR2: 
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FIGURA 55: Forma da onda, curva de fo, grupos entoacionais e unidades V-V da primeira 
repetição do enunciado: “Mas eu já falei com a Bárbara” produzido por BR2. 
 
 

          Aqui também houve um aumento de duração das unidades V-V até o acento 

frasal de cada enunciado. O primeiro grupo prosódico termina em tom ascendente 

(low-rise ou L* H-H%- profile C) enquanto o acento de pitch do segundo grupo 

prosódico apresenta uma configuração ascendente-descendente (L+H* L-L% / 

rise-fall / profile A) 

  

           Percebemos  também que a palavra “Bárbara”, embora já fazendo parte da 

informação compartilhada entre falante e ouvinte, recebeu proeminência, uma vez 

que no português nem sempre informação dada é “desacentuada” (Cruz-Ferreira, 

2003). 

 

            Na primeira repetição de US1 (US1R1), o enunciado foi dividido em dois 

grupos prosódicos, assim delimitados: 
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                                         Mas / eu já falei com a Bárbara. 

 

            Se observarmos a figura a seguir, percebemos que há uma pausa não 

silenciosa caracterizada pelo alongamento da vogal em “mas” – por conta da 

hesitação do falante -  formando o primeiro grupo prosódico. No segundo grupo 

prosódico ocorre uma elevação de pitch em “lei”, seguido de um downtilt 

(movimento descendente de f0, nas palavras que seguem a tônica) que se 

estende até o fim do enunciado: 

 

 

FIGURA 56: Forma da onda, curva de fo, grupos entoacionais e unidades V-V da primeira 
repetição do enunciado: “Mas eu já falei com a Bárbara” produzido por US1. 
  

             Na produção do segundo sujeito norte-americano (US2R1), o enunciado é 

constituído de um grupo prosódico com acento de pitch principal em ‘lei” da 

palavra “falei” (profile C / low-rise / L*  H -H% ), como pode ser observado na 

figura a seguir: 

 



 160

 

FIGURA 57: Forma da onda, curva de fo, grupos entoacionais e unidades V-V da primeira 
repetição do enunciado: “Mas eu já falei com a Bárbara” produzido por US2. 
 

             Conforme foi exposto no capítulo 2, o  profile C  veicula atitudes 

tranqüilizadoras. Na fala de US2, o profile C  ao longo de ‘lei” na palavra “lei” , 

passa  a impressão de que o falante quer, a todo custo, evitar um confronto com o 

interlocutor. 

 

             Um outro aspecto relevante a ser considerado quanto à produção de US2 

é a qualidade vocálica. A figura a seguir exibe a inspeção da forma da onda e do 

espectrograma de banda larga referente à produção de “Bárbara” por US2. 

Observa-se  a presença de irregularidade, pulsos glotais mais espaçados e 

amplitude reduzida. Essas características coadunam-se com a percepção de 

qualidade de voz creaky voice percebida em avaliação auditiva. 
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FIGURA 58: Creaky voice, representada por pulsos glotais espaçados e amplitude  
de onda reduzida ao longo da palavra “Barbara” ,na emissão de US2. 
 

                Em suma, percebemos que, enquanto as falantes brasileiras 

demarcaram o enunciado com um maior número de fronteiras prosódicas e 

atribuíram proeminência à uma palavra que traz informação dada/conhecida  

(“Bárbara”), as falantes norte-americanas projetaram  o foco do enunciado em um 

elemento novo no discurso,  a palavra  “falei”. 

 

5.1.7 Análise do enunciado: “But I already talked to Barbara” 
 

              A seguir, apresento as curvas entoacionais das três repetições de “But I 

already talked to Bárbara” produzidas por US1 e por US2, no intervalo de 100 a 

500 Hz. As duas primeiras interrupções no contorno de f0 correspondem 

respectivamente a obstruinte / t /, no início das palavras “talked” e “to” 
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US1R1 

 

US1R2 

 
 

 US1 R3 
 

 
 

US2R1 
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US2R2 
 

 
 

US2R3 
 

 
FIGURA 59: Curva entoacional de três repetições do enunciado: “But I already talked to Bárbara” 
produzido por US1 e US2. 

 
 

              Percebemos que em todas as emissões ocorre um contorno parecido: o 

enunciado é composto de um grupo prosódico com dois acentos de pitch. O 

primeiro acento de pitch recai sobre “al” da palavra “already” e a configuração de 

pitch é ascendente (rising / profile B / L*H-H%) . O segundo acento de pitch recai 

sobre “talked” e a configuração de pitch é  também ascendente, ou profile B,  

 

                     But I already / talked to Bárbara 

 

              Uma das explicações sobre o profile B (rise) ao longo da palavra “already” 

está relacionada à posição da palavra no enunciado. Bolinger (1986:174) afirma 
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que o profile B é comum nos advérbios de tempo e lugar quando eles aparecem 

em posição inicial. O autor ilustra sua afirmação com o exemplo abaixo: 

 

            
                                sóon   to 
 
                He´s                               lé 
                                                                  ave 
 
FIGURA 60: Profile B (rise) em advérbio em posição inicial de enunciado  

                

              Isso explica o porquê do Profile B ao longo do advérbio already, um 

advérbio de tempo em posição inicial no enunciado. 

               

              Abaixo apresento a forma da onda, o espectrograma e a curva 

entoacional da segunda repetição do enunciado: “But I already talked to Barbara”, 

produzida por US2. Na porção em rosa, é possível visualizar o tamanho reduzido 

da amplitude da onda correspondente a palavra “Bárbara”, bem como os pulsos 

glotais espaçados, percebidos auditivamente como  creaky voice, o que 

demonstra que a palavra “Bárbara” não recebeu proeminência 

 

FIGURA 61: Forma da onda, curva de fo espectrograma mostrando intervalos maiores nos pulsos 
glotais e creaky voice na palavra “Bárbara”na primeira repetição de US2 
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              Isso acontece porque a palavra “Bárbara” já havia sido mencionada 

anteriormente, e, portanto, não se configurava uma palavra nova.Segundo 

Bolinger (1986:111), quando uma sílaba tem potencial para a proeminência e esta 

não é realizada na enunciação, a palavra à qual a sílaba pertence  não expressa 

conteúdo de interesse para o falante. Não há nada na palavra “Bárbara” que leve 

o falante a ter as emoções ativadas, ou, utilizando o termo  empregado por 

Bolinger (1986), nada que o deixe keyed up.  O motivo mais óbvio para essa 

atitude é simplesmente o fato de o referente da expressão já ter sido mencionado. 

 

              Em todos os enunciados “talked” foi produzido em tom médio. A 

explicação para esse tom está ligada ao fato de que “talked” segue a palavra 

“already”. Do ponto de vista semântico, o adverbio “already” é um prenúncio de 

informação conhecida. O contexto não comportaria, portanto, uma proeminência 

acentual maior em “talked”. Ademais, o fato das falantes norte-americanas não 

terem feito uma excursão maior de pitch  em “talked” demonstra claramente que o 

acento de pitch em “talked” não tem caráter contrastivo. Ora, por que “talked” 

apresenta mais proeminência que “Bárbara?” Porque “Bárbara” é informação dada 

e “talked” é informação nova. Na maioria dos enunciados produzidos pelas norte-

americanas  houve uma ligeira elevação de pitch no final do enunciado, que teve 

início na última sílaba da palavra “Bárbara”. Tal movimento depitch é  típico do 

referring tone no modelo Discourse intonation, conforme apresentado no capítulo 

2. 
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Abaixo apresento a magem sobreposta das três repetições de “But I already talked 

to Bárbara” produzidas por BR1 

 

 
FIGURA 62: Imagem sobreposta das três repetições de “But I already talked to  
Bárbara” produzidas por BR1 

 
 

              Em relação ao contorno do enunciado, ocorrem  interrupções no contorno 

de f0, nos pontos correspondentes às plosivas / t /  e / k / em “but”, “talked” e ”to”, 

diferentemente da fala das norte-americanas, na qual  houve menos interrupções 

no contorno por conta de processos coarticulatórios. O enunciado é composto de 

um grupo prosódico com acento frasal em “talked”, configurando-se um contorno 

ascendente (rise ou Profile B). Chama atenção a elevação de pitch em ‘talked”, um 

acento que  pode carrrear  uma atitude de impaciência para com o interlocutor, o 

que não me parece compatível com o contexto discursivo. A configuração de pitch 

na fala de BR1 seria mais apropriada ao seguinte contexto discursivo: 
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A: Poor Barbara. Now that she has left the company no one cares to send her an 

e-mail , a card , a letter or.... 

B: But I already TALKED to Barbara. 

 

              No qual “talked” recebe proeminência, e B demonstra, assim, uma certa 

impaciência para  com o interlocutor A,  o qual  havia sugerido que ele também 

não estaria dando a devida atenção a Bárbara. Na realidade, B  acredita ter ido 

além das  expectativas de A, uma vez que, para ele,  “talking”  representa uma 

forma de contato social mais significativa do que “writing” 

 

              A seguir, apresento a imagem sobreposta da curva entoacional das três 

repetições do mesmo enunciado produzido por BR2 

 

FIGURA 63: Imagem sobreposta das três repetições de “But I already talked  
to Bárbara” produzidas por BR2 
 

              Em relação ao contorno do enunciado, ocorrem  interrupções no contorno 

de f0, correspondentes às plosivas / t /  em, “talked” e ”to”,  implementado de 
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maneira  análoga pelas falantes norte-americanas:  flepe    / �/  em “but I” ao invés 

de / t / ,  e coarticulação  das consoantes plosivas em  “talked to”. O contorno é 

composto de um grupo prosódico com dois acentos de pitch:                                       

 

 But I ALready   TALKED to Bárbara 

               

              O primeiro acento de pitch recai sobre ‘al”, configurando-se Profile A (rise-

fall). O segundo acento de pitch incide sobre ‘talked” em um movimento que 

encaixa-se no profile B (ascendente), porém em um nível de pitch  mais baixo do 

que o profile A que o antecede. O profile A ao longo de “already” dá um grau de 

assertividade ao enunciado, carreando atitudes de indignação ou contestação. 

Acredito que o padrão  entoacional da produção desse enunciado produzido por  

BR2 encaixaria-se melhor no seguinte contexto discursivo: 

 

A: Don´t you think it´s about time you  talked to Bárbara? 

B: But I ALready TALKED to Barbara. 

 

             Apesar disso, a produção de BR2  aproximou-se bem mais da fala das 

falantes norte-americanas do que a produção de BR1, uma vez que BR2 também 

não atribuiu proeminência à Bárbara, e manteve o segundo acento de pitch (em 

“talked”) em um  nível mais baixo de f0 do que o primeiro acento de pitch (em 

“already”). 

Este trabalho é fruto da curiosidade de um professor. Durante anos 

ministrei aulas de pronúncia inglesa, apoiando-me basicamente em análises de 
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cunho perceptivo. Sempre que um aluno conseguia produzir um som, à 

semelhança do modelo que eu tinha em mente, vibrávamos de alegria. Produção 

e percepção eram festejadas com largos sorrisos. Mas qual era nossa frustração 

quando a reprodução daquela vogal tão difícil de ser articulada, ou daquela 

inflexão de pitch tão inusitada para o português, transformava-se numa conquista 

efêmera, logo a ser esquecida no uso do inglês. 

 

Ao iniciar meus estudos de pós-graduação, deu-se início um longo 

processo de reavaliação de minha conduta didática. Como falante não nativo do 

inglês, percebia que havia em minha escuta representações pré-estabelecidas, as 

quais faziam com que eu reduzisse as distâncias perceptuais entre o português e 

o inglês. A fonética acústica rasgou o manto impressionístico que encobria minha 

escuta, tornando-a infinitamente mais qualificada: pistas fonéticas do inglês que 

não tinham correspondentes diretos no sistema fonológico do português passaram 

a ser percebidas, o que me levou a uma representação mais precisa dos aspectos 

segmentais e supra-segmentais do inglês falado. 

  

Este trabalho nasceu justamente do interesse de investigar as 

estratégias prosódicas utilizadas por falantes do inglês e do português. De todos 

os aspectos prosódicos, a entoação era o que mais me intrigava. Percebia que as 

atitudes e a intencionalidade dos falantes refletiam-se diretamente na entoação de 

suas vozes, e que o significado de uma mensagem estendia-se além do nível 

lexical ou sintático. Por conta disso, para o estudo do inglês, passei a estudar a 

fundo  modelos de descrição de entoação que privilegiavam as atitudes e o 
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discurso, tais como o modelo de Pitch Accent e o modelo Discourse Intonation, 

defendidos por Dwight Bolinger e David Brazil, respectivamente.  

 

Por outro lado, sabia que, para que eu pudesse confrontar a gramática 

entoacional do inglês com a do português, era necessário que eu também tivesse 

conhecimento  da prosódia do português. Nesse sentido, os trabalhos 

experimentais desenvolvidos por João Antonio de Moraes, Sandra Madureira e 

Plínio Barbosa e os artigos de Madalena Cruz-Ferreira foram de grande valia  para 

a minha formação.  

 

 Dentre os aspectos entoacionais, aqueles que mais me chamavam a 

atenção eram a entoação das expressões idiomáticas, a mobilidade do acento de 

pitch  principal dentro do enunciado  motivada por contrastividade ou ênfase, e a 

perda de proeminência de palavras que já fazem parte do conhecimento mútuo 

entre os interlocutores.  

 

 A análise dos dados evidenciou o fato de que expressões idiomáticas 

apresentam um construto entoacional intrinsicamente ligado a aspectos culturais 

e, por isso, demonstram uma certa regularidade no contorno de f0. Isso significa 

que o contorno pode não se encaixar naquele de outras sentenças de igual 

modalidade, uma vez que o significado da expressão idiomática transcende seu 

aspecto sintático-morfológico, estendendo-se até a pragmática. Há, assim, uma 

certa arbitrariedade nas configurações de pitch, e qualquer variança nesse sentido 

pode suscitar atitudes ou emoções incompatíveis com o contexto discursivo. 
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  Em um contexto de fala em inglês, proeminência, por meio de acento 

de pitch, não é geralmente atribuida pelos falantes nativos do inglês norte-

americano a palavras repetidas ou que se referem à informação compartilhada. 

Entretanto, se tais palavras encontram-se no final de um grupo prosódico, falantes 

nativos do Português Brasileiro tendem, em ambas as línguas, a atribuir a elas  

proeminência, de tal modo que uma de suas sílabas pode carrear um acento de 

pitch.  

 

  Hoje em dia, a Fonética Acústica tornou-se um elemento 

imprescindível em meus estudos de pronúncia, bem como nas aulas que ministro. 

Percebo que o uso dos instrumentais de análise acústica exerce um forte impacto 

no processo de ensino-aprendizagem,  uma vez que a Fonética Acústica aguçou a 

curiosidade de meus alunos e apurou suas percepções. Eles puderam, por 

exemplo, por meio de softwares de análise de fala, ouvir e investigar suas 

pronúncias, enfocando aspectos específicos de suas falas, tais como o 

alongamento das vogais ou as inflexões na curva de f0 nas perguntas. Além disso, 

atividades voltadas à compreensão auditiva, como filmes, músicas, e entrevistas, 

mostraram-se muito mais eficazes, uma vez que a análise fonético-acústica  

tornou  a  escuta de meus alunos muito mais qualificada.  

 

Recentemente lí um artigo de autoria  de David Nunan (2003),  no qual 

ele afirma que “listening is the gasoline that fuels the  acquisition process”. 

Concordo plenamente com o autor, pois acredito que a competência lingüística, e 
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particularmente a competência prosódica em L2, está intimamente ligada a uma 

escuta qualificada. Quanto mais familiarizado o aprendiz estiver  com os aspectos 

prosódicos de L2, mais apurada será sua percepção.  

 

 Tomo a liberdade de concluir este trabalho fazendo uma adaptação da 

citação acima,  como forma de ressaltar a importância da fonética acústica no 

aprendizado de prosódia em L2: “Quality listening is the gasoline that fuels the  

prosodic engine.”  
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Anexo 1:  Diálogo em português 
 
 
SITUAÇÃO: Duas pessoas estão organizando uma festa infantil. 
 
A: Ah! Uma festa sem animação não é uma boa festa.Vamos chamar a Cris para            
organizar as atividades. 
 
B: Não, as crianças não gostam muito dela.  
 
A: Que tal a Sandra, então? 
 
B: Não, não, a Sandra não. Ela não seria capaz. 
     E que tal a Bárbara, então?  Eu prefiro que ela venha nos ajudar. 
 
A: Mas eu já falei com a Bárbara. Ela já está ocupada na quarta. 
 
B: Quer saber de uma coisa? A gente faz, tá? 
 
 
Anexo 2:  Diálogo em inglês 
 
 
SITUATION: Two people are making arrangements for a children´s party. 
 
A: No way! A party without games is not a good party. Let´s get Chris to organize    
the activities. 
 
B: No. The children don´t like her so much. 
 
A: How about Sandra, then? 
 
B: No, not Sandra. She coudn´t do it.  
     And what about Barbara?  I´d rather she come up to help us. 
 
A: But I already talked to Barbara. She´s already busy on Wednesday. 
 
B: You know something? We´ll do it, OK? 
 


