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RESUMO 

 

TRANSFERÊNCIAS PROSÓDICAS DO PORTUGUÊS DO BRASIL/LM  

NA APRENDIZAGEM DO ESPANHOL/LE: 

ENUNCIADOS ASSERTIVOS E INTERROGATIVOS TOTAIS  

 

Maristela da Silva Pinto 

 

 

Orientadora: Professora Doutora Letícia Rebollo Couto 

Co-orientador: Professor Doutor João Antônio de Moraes 

 

Resumo da Tese de Doutorado submetida ao Programa de Pós-graduação em 

Neolatinas, Faculdade de Letras, da Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ, 

como parte dos requisitos necessários à obtenção do título de Doutor em Língua Espanhola. 

 

 

Esse estudo propõe uma análise fonética e fonológica de enunciados assertivos e interrogativos 

totais - em espanhol como língua materna (E/LM), em português do Brasil como língua materna 

(PB/LM) e em espanhol como língua estrangeira (E/LE), no estilo de fala espontânea e no estilo de fala 

lido. Os objetivos específicos desta tese são verificar que traços prosódicos os sujeitos-aprendizes 

transferem de sua LM a sua LE alvo e, avaliar, através de um teste de percepção, a capacidade do 

ouvinte de reconhecer as modalidades com base somente na prosódia, independente do conteúdo 

semântico. O corpus do trabalho consiste em 288 enunciados, sendo 144 enunciados assertivos e 144 

interrogativos totais. As análises fonética e fonológica desses enunciados sinalizam que os sujeitos-

cariocas realizam os contornos melódicos, implementando a F0 e a duração em E/LE como o fazem 

em sua língua materna. Finalmente, os resultados do teste de percepção confirmam que, embora os 

juízes reconheçam os enunciados assertivos em 92% dos casos e em 82% os enunciados interrogativos 

totais, atribuem um conceito baixo à entoação realizada de forma diferente ao padrão habitual esperado.  

Palavras-chave: aprendizagem, língua materna (LM), língua estrangeira (LE), transferências 

prosódicas, entoação, percepção, performance entonacional. 

 

Rio de Janeiro 

Março de 2009 
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RESUMEN 

 

TRANSFERENCIAS PROSÓDICAS DEL PORTUGUÉS DE BRASIL/LM  

EN EL APRENDIZAJE DEL ESPAÑOL/LE:  

ENUNCIADOS ASERTIVOS E INTERROGATIVOS TOTALES 

 

Maristela da Silva Pinto 

Orientadora: Profesora Doctora Letícia Rebollo Couto 

Co-orientador: Profesor Doctor João Antônio de Moraes 

 

Resumen de la Tesis de Doctorado sometida al Programa de Postgrado en 

Neolatinas, Facultad de Letras, de la Universidad Federal de Rio de Janeiro – UFRJ, 

como parte de los requisitos necesarios a la obtención del título de Doctor en Lengua Española. 

 

 

Ese estudio propone un análisis fonético y fonológico de enunciados asertivos e interrogativos 

totales - en español como lengua materna (E/LM), en portugués de Brasil como lengua materna 

(PB/LM) y en español como lengua extranjera (E/LE), en el estilo de habla espontánea y en el estilo de 

habla leído. Los objetivos específicos de esta tesis son verificar qué rasgos prosódicos los sujetos-

aprendices transfieren de su LM a su LE alvo y, evaluar, a través de un test de percepción, la capacidad 

del oyente de reconocer las modalidades con base solamente en la prosodia, independiente del 

contenido semántico. El corpus del trabajo consiste en 288 enunciados, siendo 144 enunciados 

asertivos y 144 interrogativos totales. Los análisis fonético y fonológico de esos enunciados señalan 

que los sujetos-cariocas realizan los contornos melódicos, implementando la F0 y la duración en E/LE 

como lo hacen en su lengua materna. Finalmente, los resultados del test de percepción confirman que, 

aunque los juices reconocen los enunciados asertivos en 92% de los casos y en 82% los enunciados 

interrogativos totales atribuyen una nota baja a la entonación realizada de forma diferente al modelo 

habitual esperado.  

Palabras-llave: aprendizaje, lengua materna (LM), lengua extranjera (LE), transferencias prosódicas, 

entonación, percepción, performance entonacional. 

 

Rio de Janeiro 

Março de 2009 
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INTRODUÇÃO 

 

 Ao se comunicarem, os interlocutores não só interpretam o conteúdo dos enunciados produzidos 

por seu interlocutor, mas também, identificam a origem social e geográfica dos interlocutores, através 

de características morfológicas, sintáticas, semânticas, lexicais ou fônicas (segmentais e prosódicas). 

 Como cada variante lingüística possui características próprias no plano segmental e no plano 

suprasegmental (prosódico), mesmo quando os aprendizes de Língua Estrangeira (LE) produzem 

enunciados, morfológica, sintática e semanticamente perfeitos na língua meta, são facilmente 

identificados como estrangeiros. 

 Ainda que, o “sotaque estrangeiro” seja um fenômeno perfeitamente compreensível e aceitável, 

acreditamos que não se pode negar ao aprendiz a possibilidade de ter uma pronúncia parecida com a de 

um falante nativo (princípio do nativismo), se for esse seu desejo.  

O aprendiz conseguirá diminuir seu sotaque estrangeiro quando houver, no ensino-

aprendizagem de línguas, um ensino sistemático da prosódia, mais especificamente da entoação, pois 

assim, o aprendiz não mais repetirá uma oração simplesmente como a percebe, mas sim a produzirá de 

forma consciente de como deve fazê-lo na LE meta. 

 A fim de contemplar os aprendizes brasileiros de E/LE que desejam minimizar seu sotaque 

estrangeiro, nos dedicamos, num primeiro momento, a descrever fonética e fonologicamente os 

enunciados assertivos e interrogativos totais produzidos em PB/LM e em E/LM por nossos sujeitos; para 

podermos compará-los e assim identificarmos que traços prosódicos de sua LM o aprendiz brasileiro de 

Espanhol transfere para sua língua estrangeira meta.  

Para darmos conta da análise fonética, analisamos o comportamento da F0 e da duração no 

pretonema e no tonema dos enunciados assertivos e interrogativos totais. Em E/LM fazemos uso das 
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propostas de Sosa (1999) e Escandell (1999), já em PB/LM fazemos uso das propostas de Moraes 

(2008) e de Reis (1995). 

E, para darmos conta da análise fonológica/entonacional recorremos ao sistema de notação 

Métrico Autosegmental (AM), proposto por Pierrehumbert (1980). 

Como, segundo McLaughin (1987), a transferência é uma estratégia de comunicação que se 

emprega quando os conhecimentos da LE não são suficientes para elaborarem enunciados, nossa 

hipótese é de que os sujeitos-aprendizes de E/LE transferem os parâmetros prosódicos Freqüência 

Fundamental (F0) e duração ao produzirem seus enunciados assertivos e interrogativos totais, tanto em 

estilo de fala espontânea como em estilo de fala lido, uma vez que são os parâmetros mais relevantes na 

diferença entonacional do par lingüístico português-espanhol. 

Num segundo momento, nos dedicamos a verificar se a transferência prosódica da LM dificulta 

a inteligibilidade da produção oral do sujeito-aprendiz em LE; ou, se gera um julgamento negativo da 

competência prosódica do sujeito ainda que sem comprometer a inteligibilidade. 

Nossa hipótese é de que, os juízes ou não reconhecem as modalidades de frase interrogativa e 

assertiva, ou quando reconhecem percebem o sotaque estrangeiro e dão uma nota “baixa” para a 

produção prosódica dos sujeitos cariocas em E/LE. 

   Como este estudo, por uma parte, trata da produção de enunciados assertivos e interrogativos 

totais de sujeitos-cariocas em E/LE, e, por outra, trata da percepção que os nativos espanhóis têm dessa 

produção, acreditamos ser relevante no âmbito do ensino de línguas estrangeiras. 

Esta investigação consta de seis capítulos, cada um com seu próprio objetivo. 

 No capítulo 1 nos dedicamos a estudar os processos de aprendizagem da entoação em língua 

estrangeira. 
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No capítulo 2 será apresentada uma breve revisão da literatura sobre a prosódia, sobretudo do 

fenômeno entoação, objeto de estudo de nossa investigação. 

 Nos capítulos 3 apresentamos a metodologia usada no trabalho. 

 No capítulo 4 apresentamos e discutimos os resultados dos enunciados assertivos analisados, 

fonética e fonologicamente, primeiramente no estilo de fala espontânea e em seguida no estilo de fala 

lido. 

No capítulo 5 apresentamos e discutimos os resultados dos enunciados interrogativos totais 

analisados, fonética e fonologicamente, primeiramente no estilo de fala espontânea e em seguida no 

estilo de fala lido. 

No capítulo 6 apresentamos e discutimos os resultados alcançados em nosso teste de percepção.  

 Para finalizar, a conclusão, na qual procuramos sintetizar os principais fatos apontados nesta 

investigação. 
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CAPÍTULO 1 

 

TRANSFERÊNCIAS PROSÓDICAS NO PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM DE 

LE: O CASO DO PAR LINGUÍSTICO PORTUGUÊS-ESPANHOL 

 

1.1 – Aprendizagem e transferência lingüística em Língua Estrangeira (LE) 

 

Para tratar da questão da transferência, um dos objetos centrais do nosso estudo, é importante 

começar discutindo, no marco teórico do processo de ensino-aprendizagem de LE, os conceitos 

aquisição e aprendizagem. Segundo Akerberg (2006), o campo do ensino-aprendizagem de língua 

estrangeira (LE) ou segunda língua (L2) é um campo movediço e bastante dinâmico no que diz respeito 

às posturas conceituais: e isso tanto no que se refere à concepção mesma da linguagem quanto às suas 

conseqüências didáticas. Um breve histórico das teorias de aprendizagem mostraria como as teorias e os 

métodos surgem, se modificam e/ou até desaparecem com muita rapidez, de acordo com a teoria 

lingüística vigente.  

A fim de ilustrar metaforicamente a oposição histórica da aquisição ou aprendizagem de línguas 

estrangeiras, Akerberg (2006) utiliza a dicotomia da lógica do mercado ou feira versus a do claustro. 

Historicamente, o termo aquisição estaria relacionado à tradição da aquisição de línguas no mercado, ou 

seja, na feira, na rua, pelo contato direto entre os falantes em plenas trocas comerciais, este enfoque 

intuitivo imitativo (intuitive imitative approach) tem como pressuposto uma instrução intuitiva 

implícita. Trata-se de uma instrução baseada na exposição a insumos lingüísticos e a interações que não 

foram programadas com finalidades didáticas, ou seja, a exposição e a interação se dão num marco de 

contatos lingüísticos espontâneos. Já, como diz Akerberg, o termo aprendizagem implicaria um 

processo historicamente mais relacionado ao claustro do que ao mercado ou feira livre, ou seja, à 

tradição de um enfoque analítico lingüístico (analytic linguistic approach), ao estudo em lugar fechado 

que tem como pressuposto uma instrução declarativa explícita. Trata-se de uma instrução baseada na 

exposição a insumos ou materiais lingüísticos e interações programadas ou provocadas, ou seja, 

desenhadas com finalidades didáticas.  
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Ainda que aquisição e aprendizagem, freqüentemente, se confundam ou se usem 

indistintamente por falta de conhecimento da discussão que os distingue, esses dois termos têm 

significados diferentes em sua origem teórica dentro dos estudos de ensino e aquisição. Segundo 

Thatcher (2000), o vocábulo aquisição se reserva à língua materna (LM), enquanto que todas as demais 

línguas, ou seja, as línguas estrangeiras (LE), se aprendem, não se adquirem. Entretanto, essa repartição 

língua materna-aquisição e língua estrangeira-aprendizagem não é unanimemente reconhecida como tal, 

dentro da Lingüística Aplicada.  

Para Krashen (1981), o termo aquisição não se refere necessariamente à aquisição da LM, mas 

às condições de imersão e contato lingüístico. Se o sujeito é exposto à LE por contato direto, ou seja, se 

é exposto à LE como a criança é exposta à LM, e adquire a LE de forma assistemática, o termo usado 

neste caso é aquisição da LE e não aprendizagem, ainda que seja LE e não LM. Portanto, para Krashen, 

o termo aprendizagem se aplica ao estudo formal da LE, geralmente em sala de aula, com professor, 

explicações gramaticais, exercícios de conhecimento explícito da língua, simulação de situações para 

fomentar o diálogo em LE, ou seja, a aprendizagem, ao contrário da aquisição, implica um processo de 

exposição e exercício da LE planejado e sistemático.  

Ainda no marco da Lingüística Aplicada, citando Griffin (2005), o termo “segunda língua (L2)” 

é usado quando uma língua é aprendida depois de uma primeira e enquanto o indivíduo mora no país 

onde se emprega esta língua como língua de comunicação, já o termo “língua estrangeira (LE)” se refere 

também a uma língua que se aprende depois de ter uma primeira formada, no entanto em outras 

condições de aprendizagem. A LE é a língua que se aprende (geralmente com construção formal) em um 

país no qual não se usa esta língua como língua de comunicação. Considerando principalmente a 

perspectiva da interação no processo de formação de professores de E/LE no Brasil, nós seguimos a 

linha da Lingüística Aplicada (LA) e optamos por referir-nos à aprendizagem de LE em vez de L2. 

Sendo assim, nesta pesquisa, o contexto de aprendizagem, ou o processo de instrução explícito pelo qual 

passaram os sujeitos cariocas que participaram de nosso experimento passa a ser o critério classificatório 

da amostra de população que pretendemos estudar.  

Desde a perspectiva da LA, ou seja, desde a perspectiva sócio-interacionista, Griffin assinala 

ainda que a L2 costuma ser aprendida por motivos mais extrínsecos ou instrumentais. Por exemplo, se o 

indivíduo se encontra num país onde se utiliza esta língua, precisa aprendê-la para estudar, trabalhar, 

enfim, se comunicar e sobreviver no país. Já a LE costuma ser aprendida mais por razões intrínsecas, de  
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afinidade ou escolha (com objetivos tais como: turismo, estudo voluntário, resultado da política 

lingüística nacional ou regional...). Os sujeitos cariocas que analisamos optaram por estudar 

voluntariamente a língua espanhola, o que reitera nossa escolha pelo termo LE e não L2, considerando 

essa distinção da LA. 
1
 

Seguindo esta linha conceitual, consideramos em nosso trabalho como sendo aprendizes de LE, 

todos aqueles que receberam o input da LE a partir de um contexto escolar institucional, mesmo que esse 

processo escolar já tenha sido encerrado e sejam, atualmente, como no caso dos sujeitos analisados neste 

trabalho em questão, todos professores de LE. Para a constituição do nosso corpus, consideramos o 

grupo de aprendizes LE (ainda que o processo de aprendizagem de todos eles já esteja encerrado, 

independentemente do seu nível lingüístico, no nosso caso, supomos que sejam todos aprendizes de 

nível superior) em oposição ao grupo de falantes nativos de LM. A nossa hipótese é que o sistema 

fonológico da LM e seus processos e restrições têm uma influência na aprendizagem do sistema 

fonológico da LE, especificamente no que diz respeito aos contornos melódicos, sendo essas influências 

as que trataremos como transferências prosódicas.  

A oposição destes dois termos (LE x L2), é uma oposição teórica, os teóricos da Lingüística 

Aplicada (LA) diferem dos teóricos da Aquisição de Segundas Línguas (ASL) quanto a como chamar 

essa nova língua, se LE ou L2. Tem sido um consenso na LA chamá-la de LE quando nos referimos ao 

processo ligado ao contexto institucional, seguindo esta linha seria uma incongruência tratar da 

"aquisição de LE". Entretanto, na ASL praticamente só se usa o termo L2, assim para a ASL, que segue 

a perspectiva gerativa e está baseada no pressuposto da Gramática Universal, tudo pode ser chamado de 

L2 porque não interessam os meios pelos quais dado insumo lingüístico chega ao aprendiz, mas sim, o 

que acontece na mente (perspectiva cognitiva) desse indivíduo que recebeu aquele estímulo. A ASL tem 

o foco voltado para dentro, por dizê-lo assim, para aspectos psicológicos desse processo, enquanto que a 

LA tem o foco voltado para fora, para o processo em si de ensino-aprendizagem, para o tipo de interação 

e de insumo do processo sociointeracionista e não para o processamento cognitivo em si, mais 

mentalista. 

 

 

                                                 
1
  Seguindo a linha da ASL (Aquisição de Segunda Língua) ou da LA (Lingüística Aplicada), vários trabalhos de pesquisa 

vêm sendo desenvolvidos nos Estados Unidos com o Português como L3 - Terceira Língua a partir de falantes nativos de 

inglês (L1) ou de espanhol (L1), com espanhol (L2) e inglês (L2), respectivamente (Koike e Gualda, 2008; Bacelar da Silva, 

2008).  
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Língua Estrangeira (LE) em oposição à Língua Materna (LM), aprendizes versus nativos, é o 

recorte metodológico que aplicamos à população que nos propomos estudar nesta tese: aprendizes de 

Espanhol/LE, nativos de Português do Brasil/LM e nativos de Espanhol/LM. Nosso propósito é verificar 

a transferência prosódica de padrões rítmicos e melódicos do PB/LM no Espanhol/LE. Do ponto de vista 

teórico a influência da LM sobre a LE pode ser abordada a partir de três perspectivas teóricas bem 

distintas, no que diz respeito aos estudos da linguagem.  

Segundo Griffin (2005), a transferência lingüística pode ser tratada a partir de três perspectivas 

muito diferentes: o behaviorismo ou condutivismo; o nativismo, mentalismo ou gerativismo, e ; o 

funcionalismo ou interacionismo.  

A linha behaviorista, a partir dos experimentos de Skinner publicados na década de 50, propõe 

que os seres humanos nascem sem aparentes conhecimentos e que tudo o que aprendem o fazem através 

de uma exposição direta ao que existe em seu entorno. Com repetidas exposições ao que há no entorno, 

respondemos ora os imitando ora os associando com outras informações. Através destas imitações 

provocamos retroalimentação positiva ou negativa o que por sua vez reforça as imitações, convertendo-

as em hábitos. Com relação à LE, os behavioristas consideram que a LM consiste numa série de 

informação já formada pelo processo e que se constitui como uma cadeia de hábitos de comportamento 

estabelecidos. Ao se aprender a LE, o processo é o mesmo, mas ao existirem já os hábitos da LM, se 

trata de ter que “re-aprender”, ou reforçar novos hábitos (desta vez, de LE) através da prática repetitiva. 

Esta teoria behaviorista foi a base de estudos nos quais se observam e analisam “erros” que os 

aprendizes de LE cometem e que, ao parecer, procedem de uma transferência negativa (interferência) de 

conhecimentos de LM. Em múltiplas tentativas de comparar as estruturas das línguas por meio do 

método conhecido como “análise contrastiva”, a conclusão a que se chega é que os elementos que se 

parecem entre a LM e a LE, não são fonte de “erros”, porque se trata dos mesmos hábitos, no entanto os 

elementos diferentes produzem “erros” porque se trata de hábitos diferentes. A solução para não se 

cometer “erros” seria repetir os novos hábitos tantas vezes quantas forem necessárias para poder 

eliminar os velhos hábitos. A partir dessa perspectiva, há a aceitação total de transferência da LM como 

o fator mais importante que atua no processo.  

No entanto, segundo Griffin (2005), para Chomsky, nem todos os “erros” se podem explicar por 

comparações entre os sistemas lingüísticos. Para ele, alguns “erros” parecem “se gerar” dentro do 

mesmo indivíduo. Sendo assim, Chomsky cria um dispositivo para aprender línguas, uma estrutura  
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mental que parece funcionar independentemente do que observa o indivíduo e que está composto por 

uma rede de regras sintáticas que só precisam entrar em contato com a experiência direta para poder se 

ativar. Essa é a perspectiva do nativismo, mentalismo ou gerativismo. Nesta perspectiva cognitiva, o 

papel da LM no processamento de uma L2 e na formulação de regras é o de preencher os vazios do 

código novo ainda não disponível com regras e sistematizações do código já disponível. Essa 

formulação de regras seria uma processo dinâmico, sendo que na maioria dos modelos gerativistas 

atuais, a LM tem um papel fundamental pois são suas propriedades as que propiciam ao aprendiz alguma 

capacidade de acessar e processar o insumo da língua nova. 

Para Griffin (2005), os behavioristas e os gerativistas baseiam suas idéias na percepção 

lingüística, como um indivíduo entende e usa as estruturas morfossintáticas ou referências léxicas ou 

conceitos semânticos; ambos geralmente se referem à aprendizagem de fragmentos mínimos de língua; 

morfemas, palavras, no máximo frases.  Já um terceiro grupo de teóricos, os interacionistas observam 

que a aprendizagem de LE não depende exclusivamente do sistema lingüístico, mas sim que é a natureza 

da comunicação o que condiciona o processo.  

É por isso que se começa a estudar a língua em blocos maiores, chamados de discurso. A idéia é 

que a aprendizagem procede de uma negociação que surge da comunicação entre interlocutores e que 

esta comunicação produz discurso de acordo com o significado que cada um lhe dá. É a interação entre 

os interlocutores o que faz com que a informação do entorno interaja com o dispositivo de aprender 

línguas, convertendo-se assim na língua que o aprendiz pode chegar a compreender e a assimilar em sua 

estrutura cognitiva para ser recuperada e usada, quando necessário, em outra ocasião. Nesta perspectiva 

há uma redefinição do papel da transferência da LM, que postula uma interpretação relativizada do 

fenômeno, apontando-o como um dos fatores, não mais o único, na questão da aprendizagem de LE.  

De acordo com os estudos sobre ensino-aprendizagem de LE, se pode afirmar que a LM tem um 

papel ativo sim na aprendizagem da LE, seja:  

1- como conhecimento pré-existente ao que se acede estrategicamente na comunicação,  

2- como fonte de uma interferência, também estratégica integrada nos mesmos processos de 

construção criativa da língua,  

3- como mediadora entre a LE e a gramática universal, ou 

4- integrada no marco dos universais lingüísticos.  

 

 



Transferências prosódicas do PB/LM na aprendizagem do E/LE: 

enunciados assertivos e interrogativos totais 

Maristela da Silva Pinto 

 

 

 

9 

9 

Em todos esses casos se pode falar de um papel ativo e positivo da LM, ainda que alguns 

autores assinalem a interferência negativa que poderia vir a atrasar e “fossilizar” a aprendizagem.  

Gass et Selinker (1983), apud González (1994), julgam que é realmente possível e não 

incompatível ver a aprendizagem de LE como um processo, ao mesmo tempo, de testagem de hipóteses, 

no qual os estudantes criam porções de conhecimento a partir dos dados de LE que lhes são acessíveis, 

da utilização do conhecimento da LM, bem como de outras já aprendidas, na criação de língua do 

aprendiz. Outros autores mostram que faz parte desse conhecimento prévio tudo aquilo que já está 

assimilado da língua que se está adquirindo.  

O principiante usa como estratégia comunicativa o “empréstimo” de sua língua materna. Esta 

transferência, ou interseção, como a renomeia Corder (1967), é uma manifestação de um processo 

psicológico geral que se serve dos conhecimentos existentes para facilitar a nova aprendizagem como 

ressaltam McLaughlin (1978) e Taylor (1975).  

Segundo McLaughin (1987), se considera a transferência como uma estratégia de comunicação 

que se emprega quando os conhecimentos de LE não são suficientes para elaborarem enunciados, ou, em 

outras palavras, se considera um processo psicolingüístico que serve de apoio para facilitar a 

aprendizagem da LE. O que um aprendiz faz é usar estratégias, mecanismos, táticas, planos, 

procedimentos.da LM na aprendizagem de línguas estrangeiras.  

Hoje em dia, apresenta-se a transferência como uma estratégia comunicativa, na qual o 

“empréstimo” da LM propicia dinamismo e progressão da chamada Interlíngua, e ainda que esta 

estratégia seja uma das causas da aparição do “erro”, especialmente no eixo das línguas consideradas 

próximas como o português e o espanhol, esta estratégia é uma das causas possíveis, porém não a única. 

Essa transferência dos saberes da LM do aprendiz na aprendizagem de LE é um processo natural, 

conforme afirma Odlin, 1989.  

O conceito de transferência está presente, portanto, segundo Ortiz Alvarez (2002), no que se 

assinala no campo da didática das línguas como as três teorias mais relevantes de ensino aprendizagem 

de LE: (1) a análise contrastiva, (2) a análise de erros e (3) a hipótese da interlíngua.  

Considerando o histórico das teorias de ensino-aprendizagem de LE, Ortíz Alvarez (2002) 

aponta essas três teorias como as mais relevantes:  

(1) Análise contrastiva (AC), centrada na transferência da LM para LE;  
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(2) Análise de erros (AE), que também leva em conta os mecanismos intralingüísticos – hiper 

generalização, simplificação, etc. – e 

(3) a Hipótese da Interlíngua (IL), que concilia as duas teorias anteriores.  

Nos primeiros estudos sobre ensino-aprendizagem de LE predomina a corrente da análise 

contrastiva de Weinreich (1953) e de Lado (1957) que defendem o uso de elementos de LM na LE, 

como causa de “erros” no uso da LE. No entanto, em 1967, Corder publica um importante artigo no qual 

destaca o valor dos “erros” (até então combatidos pelos defensores da análise contrastiva) para o aluno, 

para o professor e, especialmente, para o pesquisador. Surge a partir desse artigo a análise de erros (AE), 

que tem como base a hipótese chomskyana.  

A terceira e última teoria relevante, segundo Ortiz Alvarez (2002), surge em 1972, quando 

Selinker formula o termo “interlíngua” (IL) para designar a língua dos falantes não nativos. O termo 

Interlíngua (IL) se refere a um sistema lingüístico estruturado e organizado, próprio de uma etapa 

determinada na aprendizagem de uma LE; é um idioleto natural na LE, a versão particular e provisória 

que o aluno tem da LE, um sistema intermediário entre a língua nativa e a língua meta. Até chegar à 

língua alvo (LAL), o aluno transfere regras de sua LM à LAL e acaba criando uma IL. Na configuração 

da interlíngua intervêm, principalmente, os erros de aprendizagem (esporadicamente, também erros de 

ensino), as estratégias de aprendizagem, de comunicação, de hiper generalização e a transferência de 

elementos da LM. No caso do termo transferência, postulam-se duas modalidades, a positiva e a 

negativa, sendo que esta última também recebe, nesta linha teórica o nome de interferência. A 

transferência é considerada positiva quando a influência exercida pela língua materna (LM) na língua 

estrangeira (LE) é considerada uma ajuda benéfica; já quando a influência exercida pela LM na LE leva 

o sujeito-aprendiz a cometer “erros” muitas vezes “graves” e que podem gerar mal entendidos é 

considerada transferência negativa ou interferência.  

Mas o que são erros e erros graves? Quem pode julgar ou avaliar as performances em LE e com 

base em quais critérios, sejam eles intuitivos ou de uso? Com base em que tipo de gramática se avaliam 

os erros, na concepção das descrições gramaticais disponíveis, na concepção da gramática internalizada 

do falante ou na concepção da percepção dos usos no jogo da interação social, a partir de sua freqüência 

e combinação no discurso? 

O conceito de Interlíngua, útil para contextos didáticos de ensino-aprendizagem de LE, tem sido 

bastante criticado a partir de diversas correntes lingüísticas pela concepção estanque da linguagem que  
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pressupõe, estanque no sentido de tratar a língua como um objeto bem definido e com os contornos bem 

delimitados. A análise do discurso ou a fonologia articulatória por exemplo, correntes lingüísticas que 

procuram dar conta da dimensão psicanalítica da linguagem, ou de sua origem bio-mecânica e sócio 

histórica, rejeitam o conceito de Interlíngua.  

Como uma língua não é um objeto definido, com contornos precisos e estáveis, para Atálla 

Pietroluongo (2001), o termo Interlíngua, que corresponde a um estágio intermediário (“provisório e 

passível de evolução”) de aprendizagem de uma dada língua é problemático. Tal visão denuncia o 

positivismo que leva a pensar o discurso do aprendiz como um desvio em relação à norma constituída 

por esses “objetos acabados” que seriam respectivamente a língua de origem e a língua alvo (LAL). A 

diversidade de interesses e objetivos de aprendizagem demonstra que o que existe são diferentes 

variedades de utilização de um objeto idealizado: a língua (Moirand, 1984).  

Pensando a língua como aquilo que fornece as condições materiais sobre as quais os processos 

discursivos se desenrolam, aquilo que constitui a condição de possibilidade do discurso, o lugar onde se 

produzem efeitos de sentido (Pecheux, 1975), se chega à conclusão de que o discurso de um indivíduo é 

constituído por traços de sua formação ideológica. O discurso se ancora em práticas que não são 

unicamente do indivíduo, mas que este partilha com outros sujeitos do grupo ao qual pertence (Atálla 

Pietroluongo, 2001).  

Essa relação influencia na escolha do indivíduo pelo estudo de determinada LE. Embora, a 

maioria dos indivíduos que optem por estudar uma língua estrangeira (LE), geralmente, tenham como 

objetivo principal ampliar seus horizontes profissionais, acabam por ampliar além desse horizonte, sua 

vida intelectual, acadêmica e pessoal, pois, ainda que, ao se deparar com uma LE, o sujeito crie uma 

realidade estereotipada, já que tece imagens sobre essa LE, que advêm de um mundo imaginário criado a 

partir de sua própria língua, de métodos de ensino de LE e de seus próprios professores, este cresce 

profissionalmente e pessoalmente, uma vez que o indivíduo acaba desconstruindo essa imagem 

estereotipada e aprende a não só descrever a nossa realidade convencional com sons novos e exóticos, 

mas aprende também a criar uma realidade nova. 

Tal estereotipação ocorre, pois quando o sujeito aprende uma nova língua não se trata, como 

não o foi em língua materna (LM), de entrar virgem num terreno neutro, mas sim, de sofrer mais uma 

vez as coerções das malhas de uma outra rede significante, também necessariamente articulada pelo 

simbólico lugar da Lei, da Cultura, das Regras, das Prescrições. O sujeito conhece a inscrição simbólica 
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em todos os rituais e cerimoniais sociais dos quais participa. Do nascimento à morte, o simbólico se 

codifica em sistema (Lacan, 1966). 

Com essa nova aprendizagem o sujeito muda, se transforma, pois, segundo Revuz (2001), toda 

tentativa para aprender uma outra língua vem perturbar, questionar, modificar aquilo que está inscrito 

em nós com as palavras dessa primeira língua. Muito antes de ser objeto de conhecimento, a língua é o 

material fundador de nosso psiquismo e de nossa vida relacional. 

Segundo Atálla Pietroluongo (2001), o exercício continuado de uma LE dará, pois, contornos 

novos à subjetividade do indivíduo, à sua relação com o dizer, com o seu ver, com o seu fazer. A língua 

materna (LM) deste indivíduo será sempre afetada pelo movimento dessa nova trama significante. Essa 

LE, que talvez jamais venha a ser inteiramente uma língua para este indivíduo, no sentido que o é sua 

LM, desestrutura o seu pensar, desorganiza sua sintaxe, reorganiza espaços, cria efeitos de sentidos 

novos, inusitados, insuspeitados no seu dizer o mundo. Falando outra língua, o indivíduo é em outro 

lugar, faz sentidos diversos do que faria se só conhecesse a sua. Começa a desconfiar que pode dizer 

diferente e que essa diferença dará novos contornos a esse estrangeiro de si. 

No caso específico da prosódia esse processo passa pela construção de uma nova voz, de uma 

nova identidade vocal, calcada na reaprendizagem de gestos articulatórios, na manifestação da 

expressividade vocal e de estilos de fala.  

Se a língua é um objeto idealizado, do ponto de vista material ou concreto só temos discurso. O 

delineamento preciso do que é língua é desmontado tanto: 

a) pela perspectiva discursiva, segundo a qual ao falar uma nova língua, abre-se no indivíduo a 

possibilidade de um redimensionamento que coloca em questão a forma como foi, até então, em sua 

língua, colocando-o nas margens de seu próprio dizer, quanto, 

b) pela perspectiva sócio-histórica que coloca em questão a própria noção de língua, enquanto 

ideologicamente marcada pelos discursos que a instauram na sociedade (descrições gramaticais, 

referências políticas e institucionais) dificilmente recortada enquanto objeto em si uma vez que a língua 

não tem uma dimensão material, física mas sim puramente discursiva e ideológica – língua é ideologia. 

Uma vez deslocadas as fronteiras lingüística claras, tanto do ponto de vista do sujeito quanto da 

sociedade, concluímos que: se é difícil definir o que é língua, muito mais difícil seria para nós definir 

uma interlíngua. Por esta razão optamos pelo termo transferência para nosso trabalho, sem considerar a 

questão de interlíngua, nem questões de avaliação positiva ou negativa. Trataremos a transferência  
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fônica do ponto de vista da fonologia articulatória, enquanto conjunto de gestos vocais: rítmicos, e 

entonacionais, no caso da transferência prosódica, que fazem parte da gramática fônica da LM e da 

identidade vocal já adquirida e que, pela falta de exposição ou sistematização adequada, são transferidos 

durante a aprendizagem da LE (Albano, 2001). 

Considerando que os usos privilegiados são os que criam efeitos de exemplar, o privilégio de 

um uso é, ao nosso ver, criado na Interação Social, sendo que os indicadores de uso, tais como 

freqüência e probabilidade são parte da gramática fônica, internalizada pelos falantes. Na nossa 

concepção lingüística, a emergência da linguagem não é vista com uma visão estática de 

desenvolvimento mas como um processo de oscilação: conexões entre unidades de informação que 

partem do aleatório e se estabilizam graças aos modelos da aprendizagem supervisionada, sendo que 

durante o processo as ativações dessas conexões oscilam (Albano, 2001). Nessa perspectiva 

conexionista, trata-se sempre de um processo cognitivo dinâmico, de idas e voltas, e que não pode ser 

encerrado num paradigma estático de blocos lingüísticos estanques, tais como língua de origem e língua 

meta ou língua alvo. 

Em suma, nosso objeto de estudo é a transferência prosódica de aprendizes de Espanhol/LE, 

falantes de Português do Brasil/LM, particularmente no que diz respeito a sua produção de enunciados 

assertivos e interrogativos totais, considerando, especificamente, o par lingüístico português-espanhol.  
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1.2 - A transferência em línguas próximas: o caso do par lingüístico português-espanhol  

 

Tendo em vista que na coleta de dados feita nesta pesquisa trabalhamos especificamente com o 

par lingüístico português-espanhol, cabe então refletir um pouco acerca de como esse par de línguas 

consideradas próximas pode repercutir sobre a performance fônica dos aprendizes e sobre o 

desenvolvimento de sua competência lingüística. Para isso, examinaremos a natureza da proximidade 

lingüística entre o português e o espanhol, e consideraremos porque e como essas peculiaridades podem 

acelerar aspectos da aprendizagem e ao mesmo tempo aumentar a intensidade da transferência em níveis 

prosódicos.  

Do ponto de vista da didática do ensino de línguas, é lugar comum considerar que o português e 

o espanhol são línguas próximas, o que seria um benefício no início da aprendizagem, mas que nos 

estágios mais avançados tornar-se-ia uma dificuldade, segundo Ortiz Alvarez (2002). A “proximidade” 

e a “semelhança” que há entre as línguas contribuem, nesta perspectiva, para uma compreensão inicial 

que pode desinibir o aluno na etapa inicial, colocando-o como falso iniciante, no entanto, mais tarde, 

quando o nível de complexidade aumenta e essa “proximidade” e “semelhança” já não é tão evidente 

assim, a tendência é que o sujeito-aprendiz cometa erros que se não forem sinalizados e retificados 

poderão se tornar fossilizáveis. 

Segundo Cintrão (2006), Richman afirma em seu estudo de 1965, que as duas línguas – 

português e espanhol- compartilham sim um número considerável de características, especialmente 

levando em conta o número de traços que cada uma compartilha com outras línguas romance, no 

entanto, dentre todos os fenômenos de similitude, o mais acentuado é o da cognação (existência de 

cognatos homossemânticos). Realmente, o português e o espanhol coincidem de forma significativa no 

que diz respeito às formas lexicais, todavia, há importantes pontos de diferença entre suas evoluções 

fonéticas e fonológicas, tanto no nível segmental quanto no nível suprasegmental, ou prosódico. A 

elevada identidade entre as línguas é mais notável na modalidade escrita que na oral (a grafia mascara 

algumas das diferenças fonéticas). O resultado é que, de maneira geral, um falante de uma dessas línguas 

consegue entender a forma escrita da outra com relativa facilidade, enquanto que a forma oral apresenta 

um pouco mais de dificuldade. 

Cintrão (2006) questiona ainda a proximidade lingüística do português-espanhol, perguntando-

se até que ponto o fato das duas línguas terem em termos lexicais um grande percentual de palavras  
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cognatas faz que essas línguas sejam lexicalmente próximas. Essa proximidade centrada numa 

concepção atomística do léxico e centrada na palavra não resiste à distribuição do léxico em unidades 

maiores tais como seqüências textuais, tipos de textos e tradições discursivas. Considerando esses 

diversos critérios de uso do léxico há tendências de usos que são divergentes em português-espanhol, a 

pesar da contigüidade etimológica. Basta analisá-lo do ponto de vista da freqüência e da combinatória 

dessas unidades no discurso, como o comprovam os estudos de Lingüística de Corpus. 

Outra falsa questão relacionada ao léxico quando se trata do par lingüístico português-espanhol 

é a dos falsos cognatos ou falsos amigos. Para Cintrão (2006) a dicotomia falsos versus verdadeiros 

cognatos em espanhol e em português está fundamentada em estudos que tratam a questão da 

proximidade entre estas duas línguas históricas a partir de uma perspectiva geral da proximidade 

gráfica (e em menor medida acústica) do acervo lexical. Cintrão (2006: 168) conclui que apesar da 

aparente impressão de proximidade lexical, a convergência ou a divergência lexical em espanhol-

português «envolve sutilezas e complexidades impossíveis de mensurar dentro da dicotomia falsos 

versus verdadeiros cognatos», uma vez que esta dicotomia também está fundamentada, sobretudo, a 

partir da imagem atomística, visual ou acústica, das unidades lexicais. 

Por isso, a autora propõe para os estudos de tradução uma re-análise exemplificada da 

proximidade lexical deste par lingüístico na seção de sua tese: Mapeando proximidades e distâncias 

entre o português e o espanhol. Ao fundamentar-se em variáveis de uso, e não na homogeneidade da 

língua enquanto sistema abstrato ou introspectivo, Cintrão (2006: 164-183) recomenda, nos casos de 

proximidade gráfica ou acústica entre itens lexicais em espanhol e em português, que se atente, ao fato 

de que: 

  

1) Há diferentes freqüências de uso entre pares de sinônimos nas duas línguas históricas (como 

é o caso dos pares em espanhol e português: dolencia X doença e enfermedad X 

enfermidade); 

 

2) Há intersecções parciais de sentido e diferentes abrangências das intersecções parciais de 

sentido (como é o caso do par em espanhol e português:  mismo X mesmo); 
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3) Há intersecções totais no nível do sistema com diferentes freqüências de seleções de registro 

no nível do uso (como é o caso do par em espanhol e português: vivir X viver);  

 

4) Há diferenças de conotações (como é o caso do par em espanhol e português: empleado X 

empregado); 

 

5) Há circunscrição a diferentes domínios discursivos (como é o caso do par em espanhol e 

português: tú X tu, no que diz respeito às diferentes conotações regionais e sociais das 

formas de tratamento. Neste caso, as estratégias verbo-pronominais para marcar a distância 

interpessoal na interação são tão variáveis e complexas no português do brasileiro quanto 

nas diversas realizações dialetais do espanhol). 

 

A medida da proximidade e do distanciamento da compreensão espontânea entre o português e 

o espanhol parece combinar, assim, dois aspectos: (1) a distância real, que deveria ser quantificada a 

partir de parâmetros objetivos e procedimentos empíricos no plano do uso; e (2) a distância percebida, 

que, numa aproximação inicial de uma dessas línguas pelos falantes da outra, tende a basear-se em 

grande medida em similitudes apenas superficiais das bases lexicais, uma vez que a superfície lexical é a 

parte mais imediatamente perceptível de uma língua.  

O léxico só funciona no discurso, as palavras não operam em estado dicionário, entretanto é por 

uma aproximação centrada na palavra escrita, de forma isolada, que se considera o português e o 

espanhol como línguas próximas. Do ponto de vista sintático, Correa (2007) também demonstra o 

comportamento divergente deste par lingüístico no tratamento de estados e eventos relacionados à 

expressão sintática de construções verbais ou predicativas com sujeitos humanos afetados. Enquanto que 

em espanhol a preferência é pelas construções verbais (enojarse, se convocó al ministro), já em 

português a preferência é pelas estruturas predicativas (ficar bravo, o ministro foi convocado). Além da 

questão dos verbos de transformação de estado e da passiva tratados por Correa (2007), os trabalhos de 

Machado Vieira (2001, 2004), Esteves (2008) e Assis (2009) tratam a questão da alternância entre 

construções perifrásticas e verbos plenos e a preferência por estruturas em PB tais como dar queixa, 

fazer queixa ou ter queixa em oposição a queixar-se (enquanto que esta, sim, seria a estrutura preferente 

em espanhol, segundo a linha dos resultados de Correa, 2007). Assim nas estruturas com verbo suporte  
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estudadas por Machado Vieira (2001, 2004) e Esteves (2008) a preferência de uso em PB, apesar da 

variação seria por tomar banho, fazer a barba, sentir saudade, enquanto que em espanhol a preferência 

seria, segundo os resultados de Correa (2007), por verbos plenos bañarse, afeitarse, extrañar.  

Uma vez que estas duas teses (Cintrão, 2006 e Correa, 2007) questionam a proximidade léxica e 

sintática do par lingüístico português-espanhol, cabe a nós agora, em 2009, tratar a questão do ponto de 

vista prosódico, ou seja considerando elementos de ritmo e sobretudo, entoação. 

No caso específico da compreensão escrita, não se pode falar de iniciantes na aprendizagem de 

LE entre o par português-espanhol, mas na modalidade oral, sim, uma vez que são pares tipologicamente 

mais distantes, tanto no que diz respeito às habilidades de recepção como, muito especialmente, no que 

se refere à produção. Entretanto, umas das primeiras questões que devemos resolver ao tratar de 

elementos de pronunciação é qual o padrão que vamos adotar para avaliar a produção dos aprendizes. 

Moreno Fernández (2000) relança a divisão proposta por Henríquez Ureña nos anos 30 dividindo o 

espanhol em oito áreas dialetais. E a nossa pergunta é: em função de qual variante prosódica deve ser 

corrigido o aprendiz brasileiro de Espanhol/LE? E especificamente no caso da produção oral, qual o 

modelo de pronúncia que cabe adotar no ensino de Espanhol/LE no Brasil? 

A resposta a esse tipo de pergunta só pode se dar a partir de considerações das políticas 

lingüísticas relacionadas ao ensino do Espanhol/LE no Brasil, pois, quando o sistema educativo de um 

país opta por oferecer o ensino de determinada LE, essa escolha está vinculada a valores específicos do 

grupo social e /ou étnico que mantém essa sociedade. São valores transformados em interesses que 

fazem o currículo abrigar uma ou mais LE. São, ainda, esses valores os que contribuem para determinar 

quais línguas, tempo e com que intensidade ensinar nos diferentes níveis escolares.  

Num primeiro momento, é, portanto, no nível político que se decide que língua ensinar, pois 

cabe ao Governo e a seus assessores tal escolha. E, tudo que se refere à ordenação do sistema educativo 

do Brasil, incluído o lugar das LE, aparece regulamentado na Lei 9394/96 de Diretrizes e Bases para a 

Educação Nacional (LDB), de 20 de dezembro de 1996, ainda que os Estados tenham competência em 

matéria educativa para a implementação das normas federais e o desenvolvimento da legislação 

específica. A LDB em vigor recorre ao ensino de LE de uma forma obrigatória para o ensino 

fundamental nos seguintes termos: “Na parte diversificada do currículo será incluída obrigatoriamente, a 

partir do 6° ano, o ensino de, pelo menos, uma LE moderna, cuja eleição ficará a cargo da comunidade 

escolar, dentro das possibilidades da Instituição” (art. 26, V). Já para o ensino médio, a lei 9394/98 
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estabelece que “será incluída uma LE moderna, como disciplina obrigatória, escolhida pela comunidade 

escolar, e uma segunda, com caráter optativo, dentro das possibilidades da Instituição” (art. 36, III).  

Num segundo momento, as escolhas para o ensino se dão no nível lingüístico e sociolingüístico, 

é neste nível que se decide o que ensinar, quando e quanto fazê-lo, pois cabe aos lingüistas e 

sociolingüísticas tais escolhas. Para isso comissões são criadas como as que fundamentaram a legislação 

do ensino de LE no Brasil a LDB e os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), ou a criação do 

Marco Europeu de Referência, na Comunidade Européia.  

E, finalmente, num terceiro momento, no nível psicolingüístico e pedagógico, são os 

professores os que decidem como ensinar a LE em suas aulas, em função de sua variante no caso dos 

professores nativos ou das motivações e necessidades no caso dos professores não nativos e/ou 

aprendizes.  

A fim de propor um modelo comum de preparação de programas de ensino de línguas, 

orientações curriculares, exames e critérios de avaliação, materiais didáticos e manuais e para que os 

profissionais do âmbito do ensino de línguas compartilhem suas opiniões e troquem informação sobre 

seus planos curriculares, métodos didáticos, materiais e provas usadas, o Conselho da Europa 

determinou que especialistas do ensino de LE elaborassem o Marco comum Europeu de Referência para 

as línguas: aprendizagem, ensino, avaliação (MCER). 
2
 

Com a publicação da versão do documento em espanhol, as linhas gerais para o ensino e 

aprendizagem de línguas na Europa e, por extensão, os planejamentos da política lingüística do 

Conselho da Europa ficam à disposição dos profissionais espanhóis e hispano-americanos do campo da 

didática de línguas. Deste modo, o Marco de Referência se perfila como um instrumento de grande 

utilidade e de não menos transcendência nos âmbitos profissionais e educativos pertencentes ao campo 

do ensino de línguas, tanto dentro quanto fora da Europa, e tem repercutido fortemente nas discussões do 

ensino do espanhol no Brasil, no marco do Instituto Cervantes que o adota como plano curricular, 

juntamente com a LDB oficial do MEC e os PCNs. 

Estes documentos oferecem uma série de opções, com relação a diferentes aspectos 

metodológicos sobre o papel que os professores, os alunos, o uso de meios audiovisuais e de textos, 

                                                 
2
 No Marco de referência se estabelecem as bases comuns para a descrição de objetivos e conteúdos para a elaboração de 

programas de ensino de línguas, assim como os aspectos metodológicos subjacentes pela implementação destes parâmetros. 

Mediante o estabelecimento de uns critérios objetivos tais como descrever os diferentes níveis de domínio da língua, se 

procura em último termo que esses níveis se equiparem e, por extensão, se reconheçam as diferentes titulações que possa 

obter qualquer estudante de língua na Europa. 



Transferências prosódicas do PB/LM na aprendizagem do E/LE: 

enunciados assertivos e interrogativos totais 

Maristela da Silva Pinto 

 

 

 

19 

19 

tarefas e atividades, o desenvolvimento de estratégias e de competências, e o modo de aproximação e 

correção dos “erros” e as faltas desempenham no ensino e na aprendizagem de línguas. Os autores do 

Marco de Referência asseveram de modo explícito nas Notas para o usuário que a intenção da obra não 

é de foram alguma preceptiva (MCER:9):  

 

 “Hay que dejar claro desde el principio que no nos 

proponemos decir a los profesionales lo que tienen que hacer o 

de qué forma hacerlo. Nosotros planteamos preguntas, no las 

contestamos. El Marco de referencia europeo no tiene el 

cometido de establecer los objetivos que deberían proponerse a 

los usuarios ni los métodos que tendrían que emplear”. 

 

No Brasil, os PCNs também não têm uma vocação prescritiva, são documentos que se declaram 

ausentes de dogmas metodológicos e abertos à interpretação e ao emprego de suas descrições para o 

desenvolvimento de princípios práticos para o ensino, a aprendizagem e a avaliação de línguas, expondo 

diferentes propostas com a finalidade de provocar o interesse e a preocupação particulares em cada caso. 

Sem propor uma metodologia, o que se pretende é suscitar a reflexão metodológica. Sendo assim, cabe a 

cada usuário do documento, em função de seu papel dentro do processo de aprendizagem, ensino e 

avaliação da língua definir a opção metodológica que mais adequada às suas circunstâncias.  

O enfoque adotado nesses documentos se centra, em sentido geral, na ação. Um enfoque 

orientado para a ação implica diretamente na consideração dos usuários da língua e, por fim, dos alunos 

como agentes sociais; membros integrantes de uma sociedade, envolvidos numa série de atribuições de 

todo tipo, não exclusivamente lingüísticas, que se situam em entornos específicos e em contextos 

concretos, e que se encontram determinados por circunstâncias particulares. 

Ainda que os atos de comunicação tenham, em muitas ocasiões, um componente lingüístico, 

estes atos e atividades se situam num contexto social muito mais amplo que lhes confere sentido. Por 

conseguinte, o enfoque centrado na ação, como nos propõe o Marco de Referência, dá uma ênfase muito 

maior aos recursos cognitivos e emocionais e às múltiplas competências (lingüísticas, sociolingüísticas 

e pragmáticas) que um indivíduo utiliza como ser social.  
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O princípio que norteia tanto o Marco Europeu de Referência quanto os Parâmetros 

Curriculares Nacionais – para LE no caso, é que o caráter evidentemente social de todo ato de 

comunicação, lingüística ou não, deve se fazer patente num enfoque acertado do ensino de línguas 

(Stern, 1983). O aluno que enfrenta o estudo de uma língua tem de saber que é partícipe de um entorno 

social. Deve ser consciente, também, das relações entre a língua e o contexto social, e da existência de 

variedades da língua, dialetos, socioletos utilizados por determinadas comunidades de falantes. Além 

disso, o aluno dever conhecer também as distintas variações no uso da língua relacionadas com 

diferentes papéis sociais ou com aspectos relacionados com a idade, a familiaridade com o resto dos 

falantes, etc., e outras questões de caráter pragmático e sociolingüístico que podem ir marcados por 

determinados elementos gramaticais, léxicos, de pronunciação ou entoação.  

De acordo com Vázquez (2008), se considerarmos a norma como os usos lingüísticos 

caracterizados como traços de prestígio e que representam o correto, há no mundo hispânico 22 normas 

cultas correspondentes às 22 academias da língua espanhola em cada país dos que têm o espanhol como 

língua oficial. Se tratarmos a questão neste nível, tratamos de definir a norma culta a partir de uma 

análise lingüística de vários níveis: léxico, morfologia, sintaxe, fonética e fonologia, por exemplo. 

Para além desse componente de análise lingüística entram as questões de política e ideologia 

lingüística. 

A política lingüística (qual a variante dialetal institucionalmente promovida?) e a ideologia 

lingüística (qual é a variante dialetal considerada como a melhor ou de mais prestígio?) são, segundo 

Vázquez (2008) os dois elementos chaves na discussão de que norma lingüística usar em sala de aula, a 

partir da análise lingüística da variação do espanhol, considerando suas 22 normas cultas nacionais. 

Cada país tem uma representação de norma culta que é a que oferece como produto lingüístico nos 

cursos de E/LE dentro de suas fronteiras nacionais, mas o que acontece fora das fronteiras nacionais? 

A situação é bastante confusa, sobretudo no Brasil, considerando que há professores nativos e 

não nativos, ou seja, que tem o espanhol como LM ou como LE, além das empresas editoriais que 

dominam o mercado com seus produtos,dependendo da origem da empresa muda a variante lingüística 

promovida. Nos materiais fabricados nos Estados Unidos prevalece a norma chicana e nos materiais 

fabricados na Europa a norma castelhana, ou seja, é privilegiada a área de México e América Central 

no primeiro caso e a área de 2/3 da Espanha, norte e centro da península, sob influência histórica de 

Castilha no segundo caso, de acordo com a classificação proposta por Moreno Fernandez (2000).  
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Para Vázquez (2008), não é possível escolher a variante do professor, nas palavras dela: 

nenhuma pessoa em pleno exercício de suas faculdades e saúde psicológica estável pode adotar uma 

variante para ensinar que não seja a sua, a não ser que existam problemas de aceitação no trabalho. 

Problemas estes relacionados à atitude lingüística e neste campo, para a autora, muito teriam para dizer 

trabalhos de pesquisa nas instituições de ensino de E/LE que se encontram fora dos limites das 

fronteiras nacionais, relacionados às atitudes de professores e aprendizes com relação às variantes que 

utilizam. O que acontece no Brasil com as representações e com o imaginário lingüístico relacionado 

ao mundo hispânico? Qual o modelo que se pensa que se ensina e qual é o modelo que realmente se 

ensina? Qual o que deveria ser ensinado? 

 

Em síntese, as forças relevantes ou os agentes no ensino de LE, para Vázquez (2008) são: 

 

a) as políticas lingüísticas nacionais por um lado,  

b) os certificados, diplomas e avaliações oficiais, por outro,  

c) a formação dos professores,  

d) o material editorial e audiovisual disponível 

e) as motivações e necessidades do público aprendiz. 

 

O modelo docente é fundamental já que é o input privilegiado, mas não é o único já que estão os 

materiais produzidos com finalidades didáticas ou não, não podemos esquecer o mercado audiovisual e 

a facilidade de circulação de materiais que entram nos circuitos de distribuição internacional nas salas 

cinematográficas ou nas mediatecas com a indústria dos dvds.  

O mundo editorial e o mundo dos certificados de proficiência são um negócio, geram empregos 

e divisas e são uma das forças ou agentes que devem ser considerados no momento de reflexão sobre 

que espanhol ensinar. Para este tipo de negócio lingüístico é lucro considerar o espanhol neutro 

enquanto categoria factível de seus produtos, se há um espanhol neutro ou pan hispânico o material 

circula por mercados mais amplos. Há muitos materiais de pronúncia que propõe o espanhol neutro, 

mas estes materiais não podem cumprir o que prometem porque não há um espanhol neutro, uma vez 

que não há falantes de espanhol neutro, assim como não há falantes de um espanhol pan hispânico, 

como pretendem algumas soluções mais recentes de mercado: gramáticas e dicionários incluídos nessa  
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empresa. Para Váquez (2008) o espanhol neutro ou pan-hispânico é uma tendência do mercado... 

Quanto mais estandar ou neutra a norma do material mais ampliado será o mercado de consumo desse 

produto... No caso do ensino de Espanhol/LE, para esta autora, a norma pan-hispânica não existe 

porque não há falantes pan-hispânicos.  

No Brasil, prevalecem os materiais produzidos na Espanha, os professores nativos são na 

maioria oriundos de países da América hispânica nos Departamentos de Língua Estrangeira das 

Universidades, e de origem espanhol (o que implica normas castelhana, sobretudo, mas também 

andaluza ou canária) nos centros do Instituto Cervantes. Nesta instituição há talvez uma maioria de 

professores permanentes que são cidadãos e funcionários do governo espanhol, entretanto não é o caso 

da maioria dos professores substitutos, com contratos temporários que são oriundos de outros países.  

E os professores não nativos? Seguem, no melhor dos casos, uma das normas de sua preferência 

de acordo com as experiências lingüísticas que tiveram ou uma mistura de tudo, usando indistintamente 

traços ouvidos ou percebidos sem remissão à origem da variante. Neste caso, com grande risco de 

incoerência nas escolhas de traços selecionados, por falta de uma descrição detalhada dos traços 

característicos de variação das normas nacionais ou regionais, tanto dos 22 países aos que se refere 

Vázquez (2008), quanto das 8 macro áreas propostas por Moreno Fernández (2000). 

As variantes têm referentes dialetais. Para Vázquez (2008), os materiais devem responder às 

escolhas que fazem os aprendizes de uma LE. Portanto, seria aconselhável ter materiais diferenciados 

para os que pretendem atuar como usuários da língua com fins diversos nas diferentes comunidades de 

fala, garantindo a informação adequada sobre a diversidade do espanhol no nível da percepção não da 

produção diferente, como é o caso dos que aprendem espanhol in situ: nesse caso utilizar materiais que 

não reflitam a variante local seria um desperdício do valioso input do entorno (para a autora, se esses 

materiais são raros, trata-se mais de uma questão de mercado do que de necessidade).  

É possível o desenvolvimento de uma percepção ou compreensão pan hispânica, mas não de 

uma produção. O ideal seria que os aprendizes de espanhol no Brasil estivessem expostos ao maior 

número de variantes possíveis para fazer sua escolha, nem sempre é o caso. Para os estudantes de 

Espanhol/LE, produzir uma variante significa identificar-se e ser identificado como pertencente a uma 

certa comunidade lingüística, sobre a qual o resto do mundo plasma os seus valores.  

A escolha da variante não depende do número de falantes. Falar significa firmar a sua própria 

identidade, não há língua falada neutra, assim como não há língua escrita neutra: o contexto  
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condiciona, restringe e marca a produção lingüística (o gênero textual, o tipo de interação, a finalidade 

comunicativa, a idade dos sujeitos comunicantes ou o gênero, e claro, a origem geográfica são fatores 

determinantes das escolhas lingüísticas orais e escritas).  

Não é preciso renunciar à variabilidade lingüística do ponto de vista da exposição, seria utópico 

fazê-lo num contexto de ensino de E/LE fora das fronteiras nacionais, particularmente no contexto 

social brasileiro. Vázquez (2008) defende expor o aprendiz à variação e deixar a escolha livre de 

acordo com a sua motivação e as suas necessidades. Todo aprendiz deve escolher o seu modelo de 

variante, todo aprendiz deve decidir qual é o seu modelo de variante, não há neutro, e assim devem ser 

feitas escolhas no nível léxico (autobús, colectivo, guagua, buseta, omnibus, camión), conversacional 

(vale, ta, huevón, guey, boludo), morfo-sintático (hoy me pasé toda la tarde fumando/hoy me he pasado 

toda la tarde fumando,), ou na combinação de dois ou mais desses níveis (os quiero um mogollón/los 

quiero pila), considerando ainda as questões fonéticas (realização da vibrante, realizações aspiradas de 

/s/ ou /x/, por exemplo) e as questões fonológicas (seseo, yeísmo). 

O léxico coloquial (principalmente os nomes próprios e seus adjetivos correspondentes no 

campo semântico relacionado à comida e aos topônimos), o uso dos tempos verbais, notadamente a 

alternância dos pretéritos no modo indicativo e subjuntivo), as formas de tratamento (verbais, 

pronominais e nominais), os marcadores conversacionais, os fenômenos de retomada pronominal como 

leísmo, laísmo, loísmo versus o uso etimológico ou o apagamento do clítico) são todos fenômenos de 

variação que não podem ser escondidos, ocultados na busca de um ideal lingüístico didático, não no 

nível da compreensão. E na produção, é importante assinalar a coerência na combinação desses traços. 

Não há neutro, as escolhas são uma questão de identidade ou de alteridade, de pertinência ou 

adesão a certos grupos sociais ou comunidades de fala (idênticos) ou de exclusão, de não pertinência 

nem adesão ao outro... nessa questão identitária o sotaque estrangeiro, ou o cuidado com a pronúncia é 

um fator primordial, não só no nível dos segmentos fônicos mas também na expressão do ritmo e da 

entoação da LE. 

Diante da falta de ensino sistemático, de material lingüístico analítico da variação e instruções 

declarativas explícitas sobre a entoação, exposto a materiais didáticos produzidos na Espanha e com 

professores nativos, de várias localidades de América hispânica, ou não nativos, brasileiros, nossa 

pergunta de tese é, no caso da entoação de enunciados assertivos e interrogativos totais, qual o modelo  
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de contorno entonacional adotado por aprendizes cariocas de E/LE? É o contorno da norma castelhana, 

na sua variante madrilena?  
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1.3 – A didática da pronúncia e a definição da transferência prosódica em LE 

 

Segundo Poch Olivé (1997), o ensino-aprendizagem da pronúncia, e especificamente o da 

entoação, ocupa um lugar paradoxal no marco do ensino de Espanhol como língua estrangeira (E/LE).  

Ao perguntarmos aos professores, aos estudantes e aos falantes em geral se consideram que é 

importante que os estrangeiros pronunciem e entoem de forma adequada os sons e os contornos 

melódicos da língua que aprendem, a resposta é, unanimemente, positiva. Entretanto, paralelamente, ao 

examinarmos os manuais de espanhol como língua estrangeira mais utilizados hoje em dia com o 

objetivo de analisar de que forma ensinam a pronúncia e a entoação, nota-se rapidamente que a maioria 

deles não trata esta questão e, aqueles que sim o fazem, lhe dão uma atenção claramente secundária.  

As razões desta contradição parecem ser múltiplas e ter uma origem diversa. Por uma parte, o 

enfoque comunicativo, orientação metodológica que prima hoje no campo do ensino – aprendizagem 

de E/LE, levado a suas conseqüências extremas não parece, à primeira vista, favorecer o ensino da 

pronúncia. Se bem que autores como Canale (1995) consideram que a competência fonético-fonológica 

constitui um dos aspectos da competência comunicativa global e que, portanto, durante o processo de 

ensino aprendizagem de LE o aprendiz tem de adquirir, também, dita competência parcial, o certo é 

que, em muitos casos, a atenção prestada à pronúncia se detém no momento em que o aluno é capaz de 

se comunicar. Quer dizer, assim que a forma de pronunciar deixa de perturbar a compreensão dos 

enunciados que produz o aluno, cessa o interesse por aproximar sua pronúncia da dos nativos.  

No obstante, com relação a esta questão é muito interessante o trabalho de Elliott (1997) no qual 

justamente se expõe o problema do ensino da pronúncia do espanhol no marco do enfoque 

comunicativo, mediante um experimento realizado com 66 estudantes de espanhol divididos em dois 

grupos, um grupo experimental (alunos com os quais se trabalhou especificamente a pronúncia) e outro 

de controle (alunos que não tiveram, em sua aprendizagem, nenhuma formação específica sobre a 

pronúncia). O autor demonstra que o ensino da pronúncia é benéfico na aprendizagem de línguas 

porque favorece a compreensão dos enunciados emitidos pelos nativos e incide sobre o filtro afetivo do 

aluno, fazendo diminuir sua sensação de ansiedade com relação à comunicação oral.  

 

Mas, como ensinar a pronúncia?  
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Segundo Akerberg (2006), há duas macro tendências no ensino-aprendizagem da pronunciação 

em LE: (1.) iniciar com bottom-up (começar pelos segmentos = fonemas até chegar ao discurso) ou (2) 

iniciar com top-down (estrutura suprasegmental = acento, ritmo, entoação, ou seja, começar pelo 

discurso que influi na boa pronúncia dos segmentos), neste caso, se estima que a aquisição da 

entonação é anterior à dos sons, ou seja, a entoação é o primeiro componente lingüístico que 

adquirimos em nossa língua materna (LM).  

No entanto, Cortés (2001) sustenta, com seus experimentos, que a entoação não é um fenômeno 

lingüístico fácil e rápido de adquirir na LM. Essa aquisição se inicia na criança com menos de um ano, 

porém, continua progredindo inclusive depois dos vinte anos. E, na língua estrangeira (LE), a entoação 

é um dos componentes que maiores dificuldade traz ao adulto em sua aprendizagem.  

Baseado ainda nos experimentos de Cortés, podemos afirmar que, em regra geral, quando os 

adultos aprendem uma LE, dificilmente conseguem se desprender de determinados traços fônicos de 

sua LM. É provável que isso se deva não exclusivamente a fatores fisiológicos, mas também a outros 

fatores, tais como a motivação pela aprendizagem da LE, a vontade de integração na outra comunidade 

lingüística (a da LE em questão), o tempo disponível para a prática e / ou estudo da LE, o tipo de 

interlocutores nativos dispostos a cooperar na aprendizagem, ou ainda, pelo fato de que cada indivíduo 

possui seu próprio idioleto em sua LM, e esse modo pessoal de falar forma parte de sua própria 

identidade, ligada à uma coletividade, a de sua própria LM. Na maioria dos casos, os aprendizes de 

uma LE conservam, em maior ou menor escala, traços fônicos – segmentais e suprasegmentais – 

característicos de sua LM, ainda que tenham alcançado um nível supremo em outros níveis da LE 

(léxico ou gramática).  

É provável que essa dificuldade maior de aprendizagem da entoação da LE se deva à estreita 

relação que há entre o componente entonativo e o afetivo, pois, é na entoação que o sujeito revela seu 

estado de ânimo, seus sentimentos, suas emoções...  

Cortés (2001) comprovou que as crianças costumam tomar sem preconceito a fala da LE, 

interpretando as unidades fônicas de um modo similar a como o fazem em sua LM, já os adultos, pelo 

contrário, tendem a se basear no sistema fônico (incluído a prosódia) da sua LM, quer dizer, empregam 

o sistema de sua LM pelo qual filtram a fala da LE.  

Segundo Lado (1957), os adultos tendem a transferir de sua LM à LE suas formas e 

significados, tanto na produção, ao tentar falar na LE, quanto na percepção, ao tentar captá-la e 
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entendê-la. De fato, o aprendiz tenta relacionar a nova informação com seus conhecimentos prévios e, 

assim, facilitar sua tarefa.  

Um problema importante dessas alterações prosódicas é a falta de inteligibilidade da produção 

oral. Outro problema, não menos inquietante, é que essas alterações prosódicas podem criar situações 

embaraçosas ou inclusive chegar a ofender involuntariamente um nativo, pelo simples fato de empregar 

um contorno melódico associado a uma atitude diferente na LM e na LE. A fim de evitar tais 

problemas, os sujeitos-aprendizes devem aprender os novos traços fônicos, desaprender alguns próprios 

da LM e reajustar outros coexistentes em ambas as línguas, porém empregados de forma distinta.  

Embora o uso inadequado desses traços fônicos possa trazer problemas para a comunicação, 

conforme afirma Cortés (2001), muitos sujeitos optam por conservar seu sotaque estrangeiro, pois 

acreditam que adotar hábitos prosódicos da LE requer, praticamente, renunciar a sua própria 

identidade. Os sujeitos conservam seu sotaque estrangeiro como um escudo que preservará sua 

identidade ética e como maneira de reafirmar que pertence a tal comunidade lingüística da qual não 

está disposto a renunciar.  

Navarro Tomás (1944), referindo-se a essa postura de alguns estudantes de E/LE comenta que:  

 

“ Hay personas particularmente reacias a aprender cualquier 

acento […] se oponen con tenaz resistencia a imitar inflexiones 

de entonación a las que no están acostumbradas […] El pudor 

de desnudarse de los hábitos de la LE tiene en la entonación su 

más fuerte reducto.”           

 

De fato, os fenômenos prosódicos contribuem de um modo decisivo à caracterização do sotaque 

estrangeiro (Cantero, 1994), o qual é condicionado tanto pela interferência segmental quanto pela 

interferência suprasegmental da LM na LE, além de questões lexicais e gramaticais.  

O sotaque estrangeiro é um fenômeno perfeitamente compreensível e aceitável, e se não 

impossibilita a inteligibilidade e, portanto, a comunicação, não é motivo de inquietude. Este sotaque 

traz vantagens e desvantagens para o sujeito. Quando o estrangeiro mantém o sotaque evidencia que 

não é nativo, fato este que incita ao interlocutor a ser mais tolerante com a produção oral do estrangeiro 

e o incita a adaptar sua própria produção oral a fim de facilitar ao estrangeiro a compreensão da  
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mensagem. No entanto, quando o estrangeiro se esforça para falar na LE com o mesmo grau de 

fluência, correção e complexidade que um nativo e sem o sotaque estrangeiro, costuma ser melhor 

acolhido na outra comunidade lingüística. O sotaque é um traço calcado na percepção de um conjunto 

de traços identificados como anômalos ou pertencentes a outra comunidade de fala, seja esta  

facilmente identificável, pelo contato freqüente, ou não. Trata-se de um conjunto de traços segmentais, 

suprasegmentais, lexicais, sintáticos, morfológicos e discursivos que são reconhecidos pela freqüência 

e pela repetição reiterada. Cabe a cada aprendiz decidir até onde trabalhar sua pronúncia ou sotaque 

estrangeiro. O grau de exigência e aperfeiçoamento oscila segundo as motivações e necessidades 

individuais entre o eixo que tende ao nativismo e o eixo que tende à inteligibilidade: quero falar como 

um nativo (de onde?), quero que me confundam com um falante de espanhol de algum lugar ou quero 

que me entendam (não me incomoda que me identifiquem enquanto brasileiro falando espanhol, ao 

contrário até gosto...), quero firmar minha identidade enquanto estrangeiro ou não. 

Segundo Akerberg (2006), o ensino-aprendizagem da pronúncia de LE segue historicamente 

dois princípios: (1) o princípio do nativismo, a finalidade da aprendizagem é a de conseguir uma 

pronúncia parecida com a de um falante nativo (abordagem analítica - lingüística), procura-se eliminar 

os traços do sotaque estrangeiro; (2) o princípio da inteligibilidade, a finalidade da aprendizagem é 

comunicar-se de forma a ser compreendido, considera-se que o sotaque estrangeiro não impede a 

comunicação (abordagem intuitiva -imitativa).  

Tanto a perspectiva do falante nativo que orienta o mercado de ensino de LE tem recebido 

críticas, quanto a perspectiva da inteligibilidade, que orienta os materiais comunicativos que circulam 

por esse mercado. O que é inteligível, até que ponto o inteligível é aceitável, desde que perspectiva de 

norma e prestígio a fala do nativo é melhor que a do não nativo? Pode um adulto falar em LE como um 

falante de LM? Os professores que têm a língua que ensinam como LM estão mais capacitados que os 

professores não nativos? Quais são os parâmetros objetivos da inteligibilidade? Em que níveis 

segmentais e supra segmentais pode parar a aprendizagem a fim de garantir a compreensão na 

comunicação? São questões que não vamos tratar ou desenvolver aqui, mas que suscitam interessantes 

reflexões sobre o papel das línguas e dos falantes na sociedade. 

Akerberg (2008) recomenda que os professores, no ensino da pronúncia, não confiem apenas no 

input, ou seja, que interfiram no processo, chamando a atenção para os processos sonoros enquanto 

professor e dedicando tempo e esforço para a pronúncia enquanto aprendizes. Tomando por base o  
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modelo de Flege (1987), Akerberg resgata o papel da percepção auditiva como elemento fundamental 

no processo: não só falamos com sotaque, também ouvimos com sotaque, uma vez que os bebês têm a 

capacidade para ouvir todos os sons, e eu diria contornos, mas depois de ter adquirido o sistema de sons 

e contornos de sua LM desaparece essa capacidade e passam a ignorar muitos sons ou contornos não 

relevantes. 

Para Flege (1987) é preciso estabelecer no processo de aprendizagem dos sons da LE 

representações dos sons com todos os seus traços característicos „perceptual targets‟, que nós 

estenderíamos à representação de um certo número de contornos prosódicos relevantes com seus traços 

fonéticos característicos. Segundo Akerberg, durante muito tempo o ensino da pronúncia esteve 

calcado na produção com grande descuido da percepção. Entretanto, para a autora, as crianças quando 

começam a falar estão expostas durante um longo período de 7 meses a 2 anos pelo menos, e do 

aprendiz, se espera que na primeira aula já diga suas primeiras palavras ou frases... os aprendizes de LE 

são expostos prematuramente à produção sem um trabalho de percepção inicial que seria segundo estes 

autores fundamental, tanto no nível segmental quanto prosódico. 

Ao referir-nos à prosódia ou à transferência prosódica nos referimos, sobretudo, a três 

fenômenos lingüísticos que são a acentuação, o ritmo e a entoação.  

A implementação do acento tônico pode variar na LM e na LE enquanto à sua localização livre 

(espanhol, inglês, português) ou fixa (finlandês na primeira sílaba ou francês na última), mas também 

com relação aos correlatos acústicos: freqüência fundamental, duração e intensidade que os 

implementam. Se no PB, a diferença entre sílabas tônicas e átonas  parece estar marcada pela duração e 

pelo timbre, em espanhol, os correlatos acústicos do acento são mais controvertidos, Quilis (1999) 

assinala a intensidade como sendo seu correlato principal. 

Quanto ao ritmo, ou seja, quanto à alternância de sílabas fortes e fracas, costuma-se postular que 

o PB é como o inglês uma língua de tendência rítmica mais acentual, enquanto que, o Espanhol seria 

uma língua de tendência rítmica mais silábica, o que faz que as diferenças de duração e timbre entre 

sílabas tônicas e átonas seja maior em Português ou Inglês do que em Espanhol, Italiano ou Francês 

•Stress-timed rhythm         Inglês interesting  

•Syllable-timed rhythm      Espanhol interesante 
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Nosso estudo da transferência prosódica está centrado, entretanto, na análise da entoação, ou 

seja, dos movimentos melódicos ou tonais dos enunciados com função gramatical (distinguir tipos de 

enunciados, perguntas ou afirmações). Além dessa função gramatical, a entoação pode ter uma função 

discursiva (marcar informação nova ou velha com movimentos ascendentes ou descendentes no final 

do enunciado) ou atitudinal, denotando irritação, aborrecimento ou cortesia, por exemplo. 

A entoação é um elemento fundamental da comunicação e não pode ser esquecido no ensino de 

uma LE, não há receitas infalíveis para trabalhar a entoação, mas acreditamos que seja importante fazer 

ver (ou ouvir!) ao aprendiz da LE que deve preocupar-se com a entoação e guiá-lo na descoberta dos 

elementos que o filtro de sua LM não o deixa perceber, mas para isso o próprio professor deve receber 

instrução e material descritivo adequado, campo no qual esperamos contribuir com esta tese. 

Finalmente, cabe dizer, que devido à relevância da influência da LM na aprendizagem da LE, o 

interesse pela LM do aluno-aprendiz tem sido dominante e tanto os professores quanto os 

pesquisadores em Lingüística Aplicada têm procurado entender as propriedades de produção lingüística 

dos alunos na tentativa de descobrir como a pronúncia da LE é aprendida para que, assim, surjam 

modelos de ensino-aprendizagem de LE mais eficientes.  

A fim de contemplar os aprendizes brasileiros de E/LE que desejam amenizar seu sotaque 

estrangeiro, ou seja, aproximar-se da pronúncia em LE seguindo o princípio do nativismo, nos 

dedicamos a descrever fonética e fonologicamente enunciados assertivos e interrogativos totais em 

PB/LM e em uma variante de E/LM. Escolhemos em espanhol a que se supõe que é tomada como 

modelo a partir dos materiais que circulam no Brasil para ensino de E/LE, a fim de comparar a 

implementação dos parâmetros acústicos destes dois tipos de enunciados na fala de aprendizes cariocas 

E/LE; e identificar quais traços prosódicos de sua LM o aprendiz brasileiro tende a transferir em LE. 

Para tal comparação, vejamos no próximo capítulo cada um desses conceitos. 
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1.4 – Conclusão 

 

O objetivo deste capítulo inicial foi tecer algumas considerações teóricas que fundamentam 

nosso recorte de pesquisa para justificar nossas escolhas no que diz respeito ao que entendemos por 

transferência prosódica e aprendizagem de LE considerando especificamente o par lingüístico 

português-espanhol. Por tratar-se de uma pesquisa desenvolvida no Brasil, nos perguntamos também 

acerca das motivações para o ensino do espanhol no Brasil e para a pertinência da escolha de uma 

variante lingüística de maior prestigio, em detrimento de outra, bem como a respeito de algumas 

premissas no ensino da língua oral sobre o que se entende por didática da pronúncia e por "sotaque 

estrangeiro" na produção de aprendizes brasileiros de Espanhol/LE.  

 

Concluímos que:  

∙  Segundo McLaughin (1987), se considera a transferência como uma estratégia de 

comunicação que se emprega quando os conhecimentos de LE não são suficientes para elaborarem 

enunciados, ou, em outras palavras, se considera um processo psicolingüístico que serve de apoio para 

facilitar a aprendizagem da LE. O que um aprendiz faz é usar estratégias, mecanismos, táticas, planos, 

procedimentos da LM na aprendizagem de línguas estrangeiras. Consideramos como transferência 

prosódica o sistema fonológico da LM e seus processos e restrições no que diz respeito à acentuação, 

ao ritmo ou à melodia quando este sistema influencia na aprendizagem da LE. No caso específico da 

transferência da entoação, não se trata da transferência de um som ou fonema, mas do contorno ou 

padrão melódico de enunciados assertivos e interrogativos totais. 

∙  A medida da proximidade e do distanciamento da compreensão espontânea entre o 

português e o espanhol parece combinar, assim, dois aspectos: (1) a distância real, que deveria ser 

quantificada a partir de parâmetros objetivos e procedimentos empíricos no plano do uso; e (2) a 

distância percebida, que, numa aproximação inicial de uma dessas línguas pelos falantes da outra, tende 

a basear-se em grande medida em similitudes apenas superficiais das bases lexicais, uma vez que a 

superfície lexical é a parte mais imediatamente perceptível de uma língua (Cintrão, 2006). Essas 

similitudes lexicais se distanciam no discurso e na prosódia. 

∙  Uma das primeiras questões que devemos resolver ao tratar de elementos de pronúncia é 

qual o padrão que vamos adotar para avaliar a produção dos aprendizes. Em função de qual variante  



Transferências prosódicas do PB/LM na aprendizagem do E/LE: 

enunciados assertivos e interrogativos totais 

Maristela da Silva Pinto 

 

 

 

32 

32 

prosódica deve ser corrigido o aprendiz brasileiro de Espanhol/LE? E especificamente no caso da 

produção oral, qual o modelo de pronúncia que cabe adotar no ensino de espanhol no Brasil? Não há 

produção oral neutra, as escolhas são uma questão de identidade ou de alteridade, de pertinência ou 

adesão a certos grupos sociais ou comunidades de fala (idênticos) ou de exclusão, de não pertinência 

nem adesão ao outro... Diante da falta de ensino sistemático, de material lingüístico analítico da variação 

e instruções declarativas explícitas sobre a entoação, exposto a materiais didáticos produzidos na 

Espanha, embora seus professores não sejam nativos dessa norma castelhana, nossa pergunta de tese é, 

no caso da entoação de enunciados assertivos e interrogativos totais, qual o modelo de contorno 

entonacional adotado por aprendizes cariocas de E/LE? É o contorno da norma castelhana, na sua 

variante madrilena?  

∙  No que diz respeito ao ensino da pronúncia duas questões de base são levantadas por 

Akerberg (2006): a questão do nativismo versus a inteligibilidade e a questão da percepção auditiva 

versus à ênfase na produção ou na articulação. O ensino-aprendizagem da pronúncia de LE segue dois 

princípios: (1) o princípio do nativismo, a finalidade da aprendizagem é a de conseguir uma pronúncia 

parecida com a de um falante nativo (abordagem analítica - lingüística), procura-se eliminar os traços 

do sotaque estrangeiro; (2) o princípio da inteligibilidade, a finalidade da aprendizagem é comunicar-se 

de forma a ser compreendido, considera-se que o sotaque estrangeiro não impede a comunicação 

(abordagem intuitiva -imitativa). Conseguir ou não uma pronúncia próxima ou idêntica à de um nativo 

é em si uma finalidade do ensino da prosódia em LE? E se for o caso, de que variante dialetal, ou seja, 

o modelo de nativo seria de onde? Quais são os padrões entonacionais mínimos que devem ser 

aprendidos para garantir a inteligibilidade? E quais são os contornos entonacionais que conferem 

identidade geográfica ou social? Como ensinar a percepção ou a produção desses contornos melódicos 

sem descrição suficiente? 

 

Embora não consigamos fechar essas questões, ou responder à maioria dessas perguntas, é no 

marco desse tipo de questionamento que esperamos contribuir com o objeto de pesquisa de nossa tese. 

Vejamos a seguir, ainda dentro deste quadro teórico algumas considerações que fundamentem a análise 

prosódica da entoação em enunciados assertivos e interrogativos totais, nos dois estilos de fala 

considerados, o estilo de fala espontâneo e o estilo lido.  
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CAPÍTULO 2 

 

A ENTOAÇÃO DOS ENUNCIADOS ASSERTIVOS E INTERROGATIVOS TOTAIS NO 

ESTILO DE FALA ESPONTÂNEO E NO ESTILO DE FALA LIDO 

 

2.1 – Papel da prosódia e da entoação na aprendizagem de uma Língua Estrangeira (LE) 

 

O ensino de Espanhol Língua Estrangeira (E/LE) está aparentemente mais centrado no léxico, 

na morfologia, na sintaxe, na fonética e na fonologia segmental, com pouca ou nenhuma atenção aos 

fenômenos suprasegmentais, como acento, ritmo e entoação. Segundo Akerberg (2002), os professores 

que trabalham com pronúncia em sala de aula ou com aspectos prosódicos do espanhol ou português LE, 

o fazem por iniciativa e motivação pessoal, não contam com descrições ou materiais adequados 

(elaborados com base em descrições lingüísticas, como em inglês, por exemplo) e seguem uma linha 

própria intuitiva de correção, com base no modelo lingüístico que têm internalizado.  

No caso específico do ensino de E/LE no Brasil, quando há alguma indicação fonética, nos 

materiais, são indicações segmentais, sobretudo. Para Cortés (2002), essa tradição se deve ao fato da 

orientação didática do ensino-aprendizagem de línguas estar calcada numa abordagem lingüística 

ascendente (bottom-up), o ensino começa pelos segmentos (fonemas) para chegar ao discurso. Segundo 

esta abordagem, o importante está na pronúncia correta de cada som e na sua combinação com os demais 

sons que o precedem ou que o seguem em primeiro lugar. Daí a importância da fonética segmental, e da 

tradição de exercícios com pares mínimos, a partir de uma linha analítico lingüística. Essa corrente é a 

base do método de ensino de audiovisual de LE. 

Ao contrário, numa abordagem lingüística descendente (top-down), o ensino começa pelo 

discurso e o importante é a fluência a partir da qual se chega a uma boa pronúncia dos segmentos.  Essa 

corrente é a base da abordagem comunicativa do ensino de LE, que seguindo uma linha intuitivo 

imitativa, dá importância aos elementos suprasegmentais ou prosódicos, ou seja, ao acento tônico, ao 

ritmo e à entoação.  

Para Akerberg (2008), essas dicotomias se complementam, e, portanto a combinação das duas 

estratégias de ensino seriam pertinentes para a didática da pronúncia, uma vez que “hablar una lengua no  
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implica solamente concatenar sonidos, morfemas y palabras en oraciones, y entender el significado de 

cada morfema, palabra y oración formada, implica también cantar en esa lengua: al decir una oración el 

hablante no solo articula los sonidos consonánticos y vocálicos contenidos en la oración, también asigna 

a la oración una melodía y un ritmo”(Sosa, 1999).  

Devido à tradição audiovisual, calcada na abordagem ascendente, para alguns professores de LE 

a prosódia é um componente secundário da língua que, ao final do processo, os alunos terão aprendido 

ou por escutar o professor e falantes nativos, ou pelas gravações usadas em sala de aula, ou no 

laboratório. Entretanto, para D. Brazil (1999):  

 

“It is not, in fact, enough simply to be „exposed‟. Without 

some experience in listening systematically to the sounds of 

speech, and without a consequent awareness of what to listen for, 

much of what you hear tends to wash over you and have little 

effect upon what you do yourself.”  

 

O aprendiz melhora sua percepção e sua produção oral quando exposto a gravações, a filmes, a 

músicas, ao ter maior contato com nativos, ou seja, é possível aprimorar a LE meta de forma 

assistemática, no entanto, Cortés (2002) afirma que, como estudante e professor de LE, pôde constatar 

que a entoação é um dos aspectos mais difíceis de aprender num idioma estrangeiro e um dos que 

maiores mal-entendidos originam na comunicação oral. Sendo assim, a entoação não pode ser um 

componente secundário no ensino-aprendizagem de LE e se houver um ensino sistemático da prosódia, 

assim como há da sintaxe, da morfologia, da fonética e da fonologia segmental, o aprendiz não só 

repetirá uma oração como a percebe, mas sim a produzirá de forma consciente de como deve fazê-lo.  

É compreensível que o professor de LE se sinta desorientado na hora de ensinar a prosódia, uma 

vez que ninguém abordou o tema com ele de forma sistemática quando aluno, e não há materiais ou 

descrições adequadas para orientá-lo nesse sentido. Embora a entoação, tenha sido chamada por Alan 

Sharp, em 1958, de “a Cinderela” dos estudos lingüísticos (apud Crystal, 1969) e tenha sido ignorada 

por pesquisadores de linguagem por muito tempo, desde o início deste século vemos uma revalorização 

do seu papel nos estudos lingüísticos, âmbito no qual os estudos sobre entoação ganharam força e se 

multiplicaram.  
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Apareceram, principalmente depois da década de 40 diversos estudos tratando de aspectos da 

prosódia das línguas, tais como melodia - cujo correlato acústico é a freqüência fundamental (F0); força  

- ligada, acusticamente, à intensidade dos sons; e duração - relacionada ao tempo em que os segmentos 

são produzidos, uma vez que em termos físicos, a entoação se refere às variações de um ou mais desses 

três parâmetros. Destes, a freqüência fundamental (F0) é universalmente reconhecida como o parâmetro 

primário. Porém, além da F0, para a realização de um estudo entonacional também é necessário levar em 

conta as variações de intensidade e tempo/duração, ou seja, a entoação é o resultado da interação desses 

três parâmetros.  

Mas, do ponto de vista acústico, o que vêm a ser esses parâmetros?  

A freqüência fundamental (F0) é a freqüência que, na fala, é determinada pela freqüência da 

vibração das cordas vocais. Do ponto de vista acústico, a F0 corresponde ao número de movimentos 

completos que cada molécula de ar realiza numa determinada unidade de tempo. No começo do 

movimento, a molécula se encontra em repouso num determinado ponto, se afasta deste até atingir um 

máximo, e a partir de então, inverte seu curso e volta a seu ponto inicial, Moraes (1980) e Mota Maia 

(1985). Esse movimento recebe o nome de ciclo e é medido na unidade Hertz (Hz), que equivale a ciclos 

por segundo.  

A intensidade, na fala, tem a ver com a força ou a energia que o falante usa na produção do 

som. Do ponto de vista acústico, a intensidade é o máximo afastamento que a onda sonora alcança com 

relação ao ponto de repouso das partículas que intervêm na propagação de uma onda, e se mede em 

decibéis (dB), Cruttenden (1997).  

A duração consiste numa unidade de percepção do tempo, que se mede em segundos (s), 

Barbosa (1999).  

Uma vez que a entoação é o resultado da combinação desses três parâmetros – F0, intensidade e 

duração, cabe a nós verificarmos como se comportam esses parâmetros em PB e em Espanhol, a fim de 

comprovarmos que traços prosódicos nossos sujeitos-aprendizes de E/LE transferem em sua produção 

oral, seja no estilo de fala espontânea seja no estilo de fala lido. Nosso objetivo é, portanto, descritivo, 

trabalhamos com a descrição de traços prosódicos transferidos da LM para a LE a fim de propiciar dados 

que possam, no futuro, servir como referência para a orientação didática e para a produção de materiais 

mais específicos dirigidos ao ensino da entoação do E/LE no Brasil. 
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2.2- Diferenças entonacionais no par lingüístico português-espanhol  

 

O ensino da pronúncia de uma LE, considerado muito importante no passado, passou a ser visto 

como uma perda de tempo pela opinião de alguns pesquisadores que consideraram que a idade (ou seja, 

o fator período crítico da aquisição) impossibilitaria uma pronúncia dos aprendizes parecida à de um 

falante nativo. Hoje o papel da pronúncia volta a estar em foco nas discussões sobre aprendizagem de 

LE, sendo que nesse enfoque é importante considerar e discutir: 

a) o papel dos elementos suprasegmentais, como ritmo e entoação no discurso, sobre os 

elementos segmentais, os fonemas; 

b) o valor dos exercícios de percepção auditiva frente aos exercícios de produção.  

Entre as habilidades prosódicas de uma língua está a capacidade de discriminar enunciados 

afirmativos e enunciados interrogativos nessa língua, fator que está diretamente relacionado com a 

entoação.  

Devido ao escasso rendimento funcional na língua falada das inversões sintáticas –sujeito-

verbo- para distinguir os tipos de enunciados/oração, cabe à entoação, tanto em espanhol quanto em 

português, distinguir, por exemplo, uma oração assertiva de uma interrogativa total. Nesses casos, nas 

duas línguas, a entoação é,  reconhecidamente, o recurso que melhor distingue os tipos de enunciados 

entre si. (Escandell, 1999).  

Embora a entoação, tanto em português quanto em espanhol, seja o recurso que melhor 

distingue os tipos de enunciados entre si, a implementação dos parâmetros acústicos segue uma 

combinatória diferente com relação à curva melódica e às variações de F0, intensidade e duração nas 

posições tônicas e átonas do enunciado.  

No que diz respeito à curva melódica, com relação aos parâmetros acústicos F0 e intensidade, 

alguns trabalhos sobre o espanhol, como o de Sosa (1999), apontam que os enunciados em espanhol 

apresentam geralmente a inflexão inicial com um movimento ascendente (↑) e o corpo com um 

movimento descendente, porém com movimento com picos gradativamente descendentes (quicado, ou 

seja, como se fosse uma bola de tênis que ao quicar vai amortecendo sua força). Finalmente, a inflexão 

final com um movimento final descendente (↓) nas modalidades assertivas, exclamativas e interrogativas 

parciais, ou com final ascendente (↑) na modalidade interrogativa total, sendo que esses contornos, 

sobretudo os da inflexão final, podem variar de acordo com a área geoletal à que pertence o falante.  
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Já trabalhos sobre o Português do Brasil, como o de Moraes (2008), apontam que os enunciados 

no português do Brasil (PB) apresentam geralmente a inflexão inicial com um movimento ascendente 

(↑), o corpo com um movimento descendente, predominando o fenômeno - Linha de Declinação (LD). 

Finalmente, a inflexão final apresente um movimento final descendente (↓) nas modalidades assertivas, 

exclamativas e interrogativas parciais, ou ainda com final circunflexo ( ^ ) na modalidade interrogativa 

total, sendo que esses contornos também podem variar de acordo com a área geoletal à que pertence o 

falante (Cunha, 2000).  

Com relação ao parâmetro acústico duração, alguns trabalhos sobre o espanhol, como o de 

Pamies (1994), apontam que a sílaba que apresenta maior duração é a postônica, ao passo que em 

português, segundo Reis (1995), é a tônica. Em suma, há diferença de duração entre átonas e tônicas em 

PB e em Espanhol, pelo que se diz que: em PB o ritmo é mais acentual, ao passo que em Espanhol o 

ritmo é mais acentual.  

E, como será que nossos sujeitos implementam esses parâmetros em E/LE?  

No que diz respeito à curva melódica, nossa hipótese é que nossos sujeitos realizam seus 

enunciados assertivos em E/LE com uma inflexão inicial com um movimento ascendente, um corpo com 

um movimento descendente - predominando o fenômeno Linha de declinação (LD), e não picos 

gradativamente descendentes como em espanhol - e uma inflexão final descendente. Já os enunciados 

interrogativos totais são realizados com uma inflexão final circunflexa como em PB e não ascendente, 

como seria o esperado numa variante do espanhol castelhano.  

Com relação à duração, acreditamos que as sílabas em E/LE que apresentam maior duração 

serão as tônicas e não as postônicas. Os sujeitos realizam os enunciados com um ritmo mais acentual e 

menos silábico, ou seja, com maior diferença de duração entre sílabas tônicas e átonas.  

Calcados nos estudos sobre transferência, nossa hipótese é que nossos sujeitos implementam os 

parâmetros F0, intensidade e duração e realizam os contornos melódicos em E/LE como o fazem em 

PB/LM.  

Cabe então, discutirmos quais são as funções da entoação, a fim de verificarmos como a 

transferência desses traços prosódicos do PB/LM para o E/LE pode interferir na performance oral de 

nossos sujeitos aprendizes.  
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2.3 – Funções da Entoação 

 

Segundo Moraes (1984), as funções da entoação podem ser reunidas em dois grandes grupos: as 

de caráter lingüístico e as de caráter identificador. As de caráter lingüístico seriam as funções pré-

linguística e lingüística; já as de caráter identificador seriam as funções para-linguística e 

identificadora.  

As funções de caráter lingüístico consistem nas funções distintivas da língua, ou seja, são as 

funções que nos permitem distinguir os tipos de oração. Enquanto que as de caráter identificador 

consistem na exteriorização tanto dos sentimentos e emoções do falante – medo, alegria, raiva ..., quanto 

na exteriorização de suas marcas de identidade individual e social, tais como idade, sexo, temperamento, 

estado físico (cansaço, embriaguez...), origem geográfica, grau de escolaridade... (Couper-Kuhlen, 1985 

e Quilis, 1999).  

A função pré-linguística transforma umas unidades lingüísticas (palavras, sintagmas, orações, 

frases) em unidades discursivas e comunicativas: enunciados, emissões, diálogos, monólogos, sendo o 

elemento chave na fragmentação e na coesão de um texto oral. A função lingüística é controlada pelo 

falante, é usada para enunciar, perguntar… A função para-lingüística, expressiva, espontânea, comunica 

a atitude e o estado de ânimo do falante (Escandell, 1999). Já a função identificadora determina a 

identificação geográfica do falante, sua posição social (em certos casos profissional), e dados 

individuais, tais como sexo e idade, Moraes (1980), Rigault (1964) e León(1971).  

Em sua função pré-lingüística a entoação transforma a palavra <<Silêncio>>, em uma unidade 

discursiva, um pedido de "Silêncio!".  

Já em sua função lingüística, a entoação distingue o tipo de oração. O termo “tipo de oração” é 

a relação sistemática entre os tipos formais de oração estabelecidos através de traços gramaticais e seus 

correspondentes tipos funcionais. Os tipos de oração são o assertivo, o exclamativo e o interrogativo. Se 

o tipo de função descreve o significado da estrutura sintática autosuficiente com valor de oração, a 

função de uma determinada forma gramatical consiste em contribuir, no nível conceptual, para o 

estabelecimento da orientação básica com relação ao conteúdo proposicional de uma oração ou do tipo 

de ato lingüístico. Em espanhol e em português, o tipo da estrutura com valor da oração se estabelece 

segundo uma série de traços estruturais: conteúdo categórico (utilização de pronomes interrogativos ou  
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exclamativos ou partículas modais), traços morfológicos do modo verbal (imperativo x indicativo) e 

prosódia (tipo de acentos de frase e contorno entonativo (Günther, 1999).  

A modalidade assertiva afirma a realidade ou a possibilidade de um fato. Ex.: Tienes razón, 

hace calor.  

A modalidade exclamativa expressa um sentimento do falante. Ex.: !Qué chico más lindo es!  

A modalidade interrogativa pede informação ao ouvinte e se divide em: total e parcial.  

A modalidade interrogativa total apresenta uma variável que corresponde ao caráter afirmativo 

ou negativo da predicação. Se responde com sim ou não. Ex.: ¿Está Isabel?  

A modalidade interrogativa parcial apresenta uma variável que corresponde a uma parte da 

predicação, representada por um morfema interrogativo (pronome, adjetivo ou advérbio). Ex.: ¿Cuántos 

años tienes?  

Sosa (1999), em seus trabalhos sobre o espanhol de Madri, atribui os seguintes esquemas 

melódicos para cada modalidade.  

Na modalidade assertiva o falante sobe o tom até chegar à primeira tônica, se mantém num 

tom médio até que na última sílaba tônica baixa o tom - contorno melódico descendente (↓). Ainda que 

no corpo melódico apresente picos nas tônicas, estes costumam ir diminuindo desde o primeiro pico até 

o último.  

 

Figura 1: Esquema melódico da modalidade asertiva em Espanholde Madri, Sosa (1999) 

Le dieron el número del vuelo.  

 

Acento melódico pretonema ascendente e tonema descendente, 

com picos ao longo do enunciado, asserção. 
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Na modalidade exclamativa o falante faz uma subida brusca de tom que chega ao máximo no 

elemento que deseja destacar e em seguida o tom cai novamente, de forma brusca - contorno melódico 

descendente (↓) .  

Figura 2: Esquema melódico da modalidade exclamativa em Espanhol de Madri, Sosa (1999) 

¡Lo encuentro estupendo!  

 

Acento melódico pretonema ascendente e tonema descendente, com subida brusca na tônica 

seguida de queda, exclamação. 

 

Na modalidade interrogativa total, com maior ou menor ênfase, se produz uma subida a partir 

da primeira sílaba acentuada, se mantém um tom médio e depois da última sílaba tônica se volta a subir 

o tom - contorno melódico ascendente (↑). 

Figura 3: Esquema melódico da modalidade interrogativa total em Espanhol de Madri, 

 Sosa (1999) 

 ¿Le dieron el número del vuelo?  

 

Acento melódico pretonema e tonema ascendentes, interrogativa total. 



Transferências prosódicas do PB/LM na aprendizagem do E/LE: 

enunciados assertivos e interrogativos totais 

Maristela da Silva Pinto 

 

 

 

41 

41 

Na modalidade interrogativa parcial o falante costuma subir o tom inicial até chegar ao 

elemento propriamente interrogativo e depois na sílaba tônica final sobe e depois baixa bruscamente o 

tom - contorno melódico descendente (↓). 

 

Figura 4: Esquema melódico da modalidade interrogativa parcial em Espanhol de Madri,  

Sosa (1999) 

¿Desde cuándo está fuera?  

 

 Acento melódico pretonema alto e tonema  descendente, com subida na tônica seguida de 

queda, interrogativa total. 

 

Já Moraes (2008), em seus trabalhos, sobre o português do Brasil, atribui os seguintes esquemas 

melódicos para cada modalidade.  

 

Na modalidade assertiva, se sobe o tom até chegar à primeira tônica e há uma queda contínua 

até a última sílaba tônica, ou seja, contorno melódico descendente (↓), com a presença do fenômeno 

Linha de Declinação.  
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Figura 5: Esquema melódico da modalidade assertiva em Português do Brasil, Moraes (2008) 

Renata pescava sardinha. 

 

Acento melódico pretonema ascendente e tonema descendente, asserção. 

 

Na modalidade exclamativa com morfema exclamativo, o falante faz uma subida brusca de 

tom neste morfema e em seguida o tom cai. No final do enunciado há uma pequena subida na sílaba 

tônica, mas o tom continua caindo - contorno melódico descendente (↓) .  

 

Figura 6: Esquema melódico da modalidade exclamativa em Português do Brasil, Moraes (2008) 

Como Renata pescava!   

 

 

 

Acento melódico pretonema descendente e tonema descendente, exclamação. 

    H*+L L                ¡L*       

L% 

„Komu  re‟ nata                   pes „              ka           

va 

    Re  „na      ta    pes     „ka va  sar   „di   a  

                                                  H      L*  L%            
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                 Na modalidade interrogativa total, com maior ou menor ênfase, se produz uma subida a 

partir da primeira sílaba acentuada, se mantém um tom médio, sendo que na última sílaba tônica o tom 

volta a subir e cai na postônica. - contorno melódico circunflexo (^). 

Figura 7: Esquema melódico da modalidade interrogativa total em Português do Brasil, Moraes (2008) 

Renata pescava sardinha?  

 

Acento melódico pretonema ascendente e tom alto alinhado à direita no tonema, questão total 

 

Na modalidade interrogativa parcial o falante costuma subir o tom inicial até chegar ao 

elemento propriamente interrogativo, sendo que a partir do morfema o tom cai - contorno melódico 

descendente (↓). 

 

Figura 8: Esquema melódico da modalidade interrogativa parcial em Português do Brasil, 

Moraes (2008) 

- Como Renata pescava?  

 

Acento melódico pretonema alto e tonema baixo, questão parcial 

 

     „Komu  re„ na    ta      pes    „ka       va 

 
 

                                        H          L*     L% 

 Re    „na   ta   pes  „kava   sar     „di    a 

                                            L         <H*  L% 
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Em sua função para-lingüística, cabe à entoação exteriorizar tanto as emoções e os sentimentos 

do falante – medo, alegria, raiva ..., quanto suas atitudes, ou seja, atitudes que desejam provocar certos 

efeitos no ouvinte – ironia, alerta, justificativa...  

Do ponto de vista pragmático, a entoação está relacionada à força  intencional no modo de falar, 

ou seja, à força ilocutória ou à atitude do locutor frente ao interlocutor na interação. Segundo Olson 

(1998), força ilocutória consiste em: “como o falante pretende que seja interpretada sua fala, ou como 

uma informação, ou como uma promessa, ou como uma ordem, ou como uma expressão de um 

sentimento. No exemplo de Couper-Kuhlen (1985): Porquê não vamos à California?, este enunciado 

interrogativo parcial pode manifestar tanto uma pergunta como uma sugestão. Sendo assim, os padrões 

entonacionais podem incidir diretamente sobre a interação conversacional marcando a força ilocutória da 

mensagem: o ato da fala na qual a mensagem se insere.  

León (1993), assim como Fónagy (1993), distingue ainda as emoções do falante (espontâneas, 

incontroláveis) de sua atitude (intencional, estilística) com relação à mensagem que se está emitindo. A 

expressividade tem a ver tanto com emoções e sentimentos quanto com sua representação estilística. 

Para Couper-Kuhlen (1985), no simples enunciado “bom dia”, por exemplo, se nota se o falante está 

sendo só rotineiro ou se está realmente sendo amigável.  

Imprimindo na voz tanto emoções primárias quanto atitudes controladas, a entoação é um dos 

mais importantes aspectos prosódicos da expressão afetiva do discurso (Quilis, 1999).  

É importante recordar que, pragmaticamente, cabe ainda à entoação marcar os diferentes tipos 

de proeminência (tópico, foco, ênfase) no interior da mesma unidade de fala, atribuindo a uma sílaba em 

cada grupo tonal uma proeminência particular. Sendo assim, de acordo com a organização lingüística, o 

ponto de proeminência, que pode variar mesmo em contextos de estruturas idênticas, pode levar a 

diferentes interpretações do enunciado de acordo com a intenção comunicativa do falante.  

Vejamos com os exemplos abaixo como há diferenças significativas no contorno melódico final 

dos enunciados, tanto em português quanto em espanhol, segundo a intenção comunicativa do falante.  
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Figura 9: Contorno melódico de um enunciado interrogativo total com intenção comunicativa de 

desacordo, Escandell (1999) 

 ¿Estudia mucho? 

¿Está contento? 

 

Quando o locutor expressa desacordo num enunciado interrogativo total, 

o contorno melódico tende a ser circunflexo (^). 

 

 

 

Figura 10: Contorno melódico de um enunciado assertivo enfático, Moraes (2008) 

Renata pescava sardinha 

 .   

Quando o locutor usa a ênfase num enunciado assertivo, 

o contorno melódico do tonema tende a ser ascendente (↑). 

 

Em sua função identificadora, cabe à entoação identificar marcas de identidade individual e 

social do falante, tais como idade, sexo, origem geográfica, grau de escolaridade ...  

Vejamos com os exemplos abaixo como há diferenças significativas no contorno melódico final 

dos enunciados conforme a área dialetal à que pertence o falante.  

 

    Re „na  ta  pes„kava    sar        „di::        a  

 

       L             [HH]*    H% 
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Figura 11: Contorno melódico de um enunciado interrogativo total lido por um informante de Madri, 

Sosa (1999) 

¿Le dieron el número del vuelo?  

 

Falante de Madrid apresenta acento melódico ascendente 

no pretonema e no tonema da interrogativa total. 

 

 

Figura 12: Contorno melódico de um enunciado interrogativo total lido por um informante de Caracas, 

Sosa (1999) 

¿Le dieron el número del vuelo?  

 
 

  Falante de Caracas apresenta acento melódico pretonema ascendente 

e tonema descendente, interrogativa total. 
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Se o contorno melódico varia de acordo com o tipo de enunciado, com a atitude do falante e 

com a área dialetal à que este pertence, cabe ainda perguntar-nos se ao passarmos do estilo de fala 

espontânea ao estilo de fala lido também pode provocar alguma variação. 
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2.4- O comportamento da entoação no estilo de fala espontâneo e no estilo de fala lido 

 

De acordo com o modo de produção do discurso, a fala em sua transmissão oral pode ser 

classificada em dois fonoestilos: o estilo de fala espontâneo e o estilo de fala lido. No nosso trabalho de 

pesquisa controlamos essas duas variantes, fala espontânea e estilo lido, na análise de enunciados 

assertivos e interrogativos totais que pretendemos desenvolver aqui.  

Pareceria ser que quando escutamos alguém falar podemos facilmente identificar se esse alguém 

está lendo um texto, já produzido, em voz alta ou se está falando espontaneamente, ou seja, produzindo 

o texto praticamente ao mesmo tempo em que o está enunciando oralmente. Os efeitos do processamento 

anterior ou simultâneo à oralizaçao de um texto são percebidos imediatamente, sobretudo, na fala de 

locutores não profissionais (ao contrário da fala profissional de  advogados, professores, políticos, 

sacerdotes, jornalistas, atores, profissionais habituados à improvisação da fala espontânea).  

Blanche-Benveniste (1998), caracteriza a distinção entre oralidade e escritura, a partir de suas 

condições de produção. Do ponto de vista da produção do texto, a fala espontânea envolve maior 

improviso da linguagem, sendo que, do ponto de vista da atitude lingüística, a “língua falada”, se 

contrapõe historicamente à “língua escrita”, pela crença de que esta última é a “verdadeira língua”. A 

língua falada tem historicamente um papel menor, inclusive na descrição lingüística, ganhando 

importância no caso das línguas não escritas. O estudo da fala nas línguas escritas é recente e ainda está 

sujeito a uma série de preconceitos, crenças e atitudes de rejeição ou resistência a determinados usos. A 

tal ponto, que é ainda comum ouvir inclusive no universo acadêmico que os fenômenos da fala se 

explicam pela “lei do menor esforço”.  

A fala espontânea, de acordo com Blanche-Benveniste, tem características próprias, e não deve 

ser descrita em função dos parâmetros da língua escrita. Para a autora, a fala espontânea se compara, 

através de uma metáfora, a um rascunho do escrito, e não a um texto escrito acabado ou publicado. Os 

fenômenos que caracterizam a fala espontânea estão vinculados à produção da oralidade. Os “pré-textos” 

– denominação da fala espontânea proposta por Bellemin-Noel – possuem estratégias de produção, como 

emendas, avanços, retrocessos, comentários, misturas de língua e de metalíngua, os rastros da 

elaboração textual, composta em fragmentos. Ou seja, os traços característicos do oral espontâneo não 

podem simplesmente se transpor ao escrito, pois a escritura é incapaz de representar aspectos como a 

entoação, o timbre, ou as diferentes forças ilocutórias.  
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Por outro lado, a língua escrita apresenta unidades estruturais diferentes da fala espontânea, 

como a sintaxe da oração, as palavras, a pontuação. O oral e o escrito são diferentes modos 

comunicativos, com recursos e unidades característicos, e dependendo do gênero um pode ser tão 

heterogêneo quanto o outro.  

A fala espontânea possui uma gramática constitutiva própria, Blanche-Benveniste caracteriza 

seus aspectos fundamentais, como a “correlação”, modelo de enunciado simétrico das construções 

sintáticas, que não se compara nem com uma coordenação nem com uma subordinação. Há também a 

função de “preasserção”, à qual associa o elemento de construção verbal. Os princípios de correlação e 

preasserção são elementos constitutivos próprios, que não se explicam pela gramática da língua escrita, 

são processos de construção com idas e voltas sobre o eixo dos sintagmas, se estruturam pelo acúmulo 

de elementos paradigmáticos, ou seja, pelo procedimento de listas e repetições.  

As repetições, além do processo de idas e voltas, são constitutivas da organização em listas que 

caracterizam os enunciados da fala espontânea. Para a eleição de um elemento sintático, o falante 

enumera elementos de um mesmo paradigma, assim como produz esboços de formas lexicais, 

buscando ajustar-se ao que precisa ser expresso. As enumerações e repetições, constitutivas do oral 

espontâneo, segundo Blanche-Benveniste, deveriam ser representadas graficamente – no momento de 

sua transcrição - através de um formato similar à construção do gênero “poesia”, através da organização 

em listas verticais dos elementos de igual nível paradigmático. A “prosa” enquanto gênero escrito, não 

seria uma forma escrita adequada à sua transcrição, pois na fala espontânea predomina a sobreposição da 

ordem paradigmática sobre o desenvolvimento sintagmático da prosa. Uma vez transcrito em prosa esse 

desenvolvimento por sobreposição se encontraria indevidamente transcrito na mesma linha.  

Os aspectos na construção do discurso oral espontâneo, como nota Blanche-Benveniste, não são 

resíduos, mas sim elementos funcionais em seu processo de construção. Segundo a citação de Henri 

Michaux (apud, Blanche-Benveniste, 1998), a busca pelo ajuste do “pensamento”, a palavra, recorre a 

impulsos descontínuos, o que esclarece o uso das estratégias discursivas.  A fala espontânea é uma 

oralização do texto simultânea à sua construção, pelo que não pode ser comparada à escrita de textos que 

já passaram por diversos níveis de processamento.  

A questão de língua oral e língua escrita deve ser diferenciada, segundo a autora, da questão de 

fala espontânea ou não. A dimensão da oralidade ou a da escrita tem a ver com o meio de transmissão 

gráfico ou acústico, com um canal visual ou auditivo de transmissão da linguagem. Enquanto que o  
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conceito de fala espontânea está relacionado ao grau de planejamento, ao modo de produção, anterior à 

sua transmissão ou simultâneo à sua transmissão . Normalmente, temos o hábito cultural de interagir 

majoritariamente em gêneros orais através da fala espontânea e em gêneros escritos em fala não 

espontânea, mas estas circunstâncias são históricas e estão culturalmente marcadas. Nada impede que 

tenhamos gêneros escritos que se constituam pela fala espontânea (transmissão instantânea da mensagem 

considerando o momento de produção ou elaboração do texto), e, gêneros orais que se constituam pela 

fala não espontânea. Existem tipos de fala, marcados com fins comunicativos específicos, que se 

constituem a partir de elementos alheios ao da construção do discurso oral (são gêneros orais pela sua 

transmissão fônica, baseados em textos escritos, oralizados a posteriori).  

Do ponto de vista acústico a distribuição das pausas e a demarcação das fronteiras prosódicas 

parecem ser elementos fundamentais para a distinção destes dois estilos de fala: estilo de fala espontânea 

e estilo de fala lido. Segundo Zellner (1994), três fatos explicam a produção de pausas com regularidade 

na fala espontânea. Primeiro, o falante faz uso das pausas a fim de planejar o que vem a seguir. Segundo, 

a inspiração de ar durante a atividade de respiração gera pausas que são fisiologicamente inevitáveis. E, 

finalmente, a produção da fala é uma atividade rítmica, na qual grupos de palavras são produzidos numa 

velocidade particular, controlada em parte por intermédio de pausas.  A função e a distribuição das 

pausas são um dos elementos fundamentais na distinção entra o estilo de fala espontânea e o estilo de 

fala lido, os inícios de tomada de turno de fala preenchidos por marcadores conversacionais, ruídos, 

silêncios e alongamentos, as repetições, prolongamentos, a duração e a distribuição das pausas têm um 

significado prosódico e distinguem estilos, mas não trataremos das pausas no nosso estudo, uma vez que 

os enunciados foram selecionados e recortados do seu continuum de produção para a análise dos dados 

de fala espontânea e lidos sem contexto, um a um, posteriormente. 

No nosso corpus trabalhamos com dados que consideramos como amostras de fala espontânea e 

dados que consideramos como amostras do estilo lido.Os enunciados assertivos e interrogativos totais 

que analisamos aqui foram provocados dentro de um marco de interação lúdico: o jogo da verdade e, 

num momento posterior ao dessa produção de fala espontânea, foram lidos fora de contexto para fins 

experimentais. Considerando as diferenças de produção nos processos de transmissão do texto no estilo 

de fala espontânea e no estilo de fala lido nos perguntamos se tais diferenças geram distinção na 

distribuição e na realização dos limites prosódicos melódicos (contorno entonacional final) em 

enunciados assertivos e interrogativos totais. Nossa hipótese é que há diferença de implementação dos 
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parâmetros acústicos nos estilos de fala e que há maior transferência por parte dos aprendizes dos 

parâmetros da LM no estilo espontâneo em LE, uma vez que há menos planejamento nesse estilo de fala.  
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2.5 – Modelos teóricos da entoação 

 

Os primeiros modelos lingüísticos da entoação, focados na descrição da prosódia do inglês, 

surgiram de duas escolas que iniciaram suas atividades a princípios do século XX: a escola britânica e a 

escola americana. Enquanto a escola britânica analisa os contornos melódicos como seqüência de 

padrões ou configurações expressos mediante movimentos tonais, a escola americana os analisa 

mediante uma série de níveis tonais estáticos. Daí que as propostas dessas duas correntes se 

denominaram análise por configuração e análise por níveis, respectivamente.  

Embora haja diferenças entre as duas escolas, ambas têm como objetivo encontrar as unidades 

mínimas de análise entonativa e estudar os contrastes que estas geram. Nenhuma das duas escolas se 

preocupa em fazer explícita a relação entre a representação fonológica subjacente e a forma melódica 

final. Atualmente, se considera que todo modelo lingüístico da entoação deve incluir pelo menos os dois 

componentes seguintes:  

a) um componente fonológico que caracteriza as curvas melódicas mediante um inventário de 

unidades contrastivas; 

b) um componente fonético que descreve de forma explícita o vínculo existente entre a forma 

subjacente das curvas e o continuum melódico (Prieto, 2003). 

Até certo ponto, se pode considerar que o velho debate entre níveis e configurações continua 

vigente na atualidade, posto que diferentes modelos atuais optaram por um ou outro sistema de 

representação. A escola holandesa, por exemplo, considera que as unidades básicas de análise tonal do 

holandês se configuram a partir de dez classes diferentes de movimentos (cinco do tipo ascendente e 

cinco do tipo descendente) que constituem as unidades básicas da análise melódica. Ao contrário, para o 

modelo de Aix-em-Provence, as unidades básicas de um contorno são os seguintes níveis: T (top), ou 

altura tonal máxima do locutor; B (bottom), ou altura tonal mínima do locutor; e M (mid), valor médio 

do locutor. Igualmente, o modelo métrico autosegmental propõe uma versão radical da análise por níveis 

e defende que os contornos podem se representar adequadamente utilizando somente dois níveis tonais, 

o alto (H - high) e o baixo (L - law).  

Esta solução permite minimizar o problema da sobregeneralização de contornos tão criticado 

pela tradicional análise por níveis. A utilização de unicamente dois níveis é possível tecnicamente por 

duas razões: por um lado, a versão de Pierrehumbert, apresentada em sua tese de doutorado de 1980,  
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incorpora uma regra de escalonamento descendente que gera a declinação de picos ao longo das frases; e 

por outro lado, a variação no campo tonal dos padrões melódicos se atribui a variações graduais (não 

fonológicas) que refletem o nível de ênfase do enunciado (Pietro, 2003).  

Uma das contribuições mais inovadoras do modelo métrico autosegmental (AM) proposto por 

Pierrehumbert é o reconhecimento do estreito vínculo que existe entre a acentuação e a entoação, e do 

papel da estrutura métrica como coluna vertebral dos movimentos melódicos. Ou seja, as posições 

metricamente fortes atuam como pontos de ancoragem para os movimentos melódicos relevantes do 

contorno, o qual permite “predizer” a aparente multiplicidade de formas de um mesmo padrão em 

diferentes contextos (Prieto, 2003).  

O modelo métrico autosegmental (AM) toma como ponto de partida a existência de acentos 

tonais que, se bem fazem referência aos níveis originais, também indiretamente descrevem o tipo de 

contorno que produzem essas unidades. Em essência, não se trata de saber exclusivamente que nível 

recebe uma determinada sílaba, mas sim como se alinham as quedas e as subidas com a sílaba 

acentuada, produzindo um contraste fonológico.  

Segundo o modelo métrico autosegmental (AM), as curvas melódicas consistem numa 

concatenação linear de duas classes de unidades fonológicas: os acentos tonais (pitch accents, associados 

com as sílabas acentuadas) e os tons de fronteira (boundary tones, associados com os limites 

prosódicos). Qualquer contorno entonativo pode começar com um tom de fronteira inicial opcional (%H 

ou %L), seguido de um ou mais de um dos sete acentos melódicos oriundos da gramática do inglês (H*, 

L*, L*+H, L+H*, H*+L, H+L*, H*+H) e, finalmente o contorno acaba com um tom de fronteira 

intermediário (H ou L) seguido de um tom de fronteira final ou entonativa (H% ou L%) (Prieto, 2003).  
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Tabela 1: Gramática combinatória do modelo métrico autosegmental (AM) 

 

Tons de fronteira 

inicial 

Acentos tonais Tons de fronteira 

intermediária 

Tons de fronteira 

entonativa ou final 

 H*   

 L*   

%H L*+H H H% 

%L L+H* L L% 

 H*+L   

 H+L*   

 H*+H   

 

Já os primeiros modelos lingüísticos da entoação, focados na descrição da prosódia do espanhol, 

tomaram a frase como unidade superior na análise da entoação. Uma frase consta de um ou mais grupos 

fônicos ou unidades melódicas, um grupo fônico consta de uma ou mais palavras fônicas. Uma palavra 

fônica que é uma palavra acentuada acompanhada ou não de outras palavras inacentuadas, está formada 

por uma ou mais sílabas, que por sua vez, estão formadas por segmentos tonais (vogais e consoantes).  

Além desses termos há de se considerar o conceito de entonema ou contorno melódico, que 

consiste num número infinito de curvas melódicas traçadas no grupo fônico. Segundo Navarro Tomás 

(1944), o contorno melódico ou entonema pode se fragmentar em três partes: inflexão inicial, corpo e 

inflexão final.  

- A inflexão inicial (pre-head)- compreende os segmentos anteriores ao primeiro 

segmento acentuado ou primeiro pico do contorno (na primeira vogal 

acentuada); sua altura é uma das chaves para determinar se um contorno é ou não 

é interrogativo. Na declarativa os primeiros segmentos não acentuados se 

mantêm num nível tonal uniforme. Ao contrário, na interrogativa o tom inicial é 

mais alto nos enunciados declarativos e, além disso, se aprecia um movimento 

ascendente em direção à primeira sílaba acentuada. 
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- O corpo (head) – abarca desde o primeiro pico até o segmento anterior ao último 

acentuado; seu nível tonal é bastante uniforme na declarativa e com um 

movimento geralmente descendente na interrogativa. 

- A inflexão final (nucleus)-  parte do último segmento tônico ou último pico e se 

extende até o final do contorno. Constitui a parte chave da unidade melódica, isto 

é, a parte mais informativa. 

 

Figura 13: Esquema do contorno melódico ou entonema, Cortés (2002) 

 
 

Além de Navarro Tomás (1944), Quilis (1981, 1985 e 1993) e Sosa (1991 e 1999) também 

realizaram trabalhos significativos com relação ao contorno melódico dos enunciados em diferentes 

comunidades hispânicas, seguindo os pressupostos teóricos de Navarro Tomás. Após algumas 

investigações, Sosa (1999) afirma que, embora a parte principal para caracterizar a entoação seja a 

inflexão melódica final (tonema), não se pode descartar a inflexão melódica inicial (pretonema) na 

análise entonacional da língua espanhola. 

Para chegar a tal afirmação, Sosa (1999) calca seus estudos no modelo métrico autosegmental 

(AM), que toma como ponto de partida a existência de acentos tonais que, se bem fazem referência aos 

níveis originais, também indiretamente descrevem o tipo de contorno que produzem essas unidades. 

Seguindo a mesma linha que fora adotada por Sosa (1999) para os estudos entonacionais do 

espanhol, e por Moraes (2008) para os estudos entonacionais do português do Brasil, desenvolvemos 

nossa investigação sobre a transferência prosódica do PB/LM para enunciados assertivos e 

interrogativos totais ditos e lidos em E/LE, analisando nossos dados fonética e fonologicamente. 

Do ponto de vista fonético, levamos em consideração o valor da freqüência fundamental e da 

duração do pré-tonema e do tonema de cada enunciado. A medida da F0 é obtida da média das vogais e 

a medida da duração é obtida da média das vogais e das sílabas. Já do ponto de vista fonológico,  
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atribuímos os tons H (alto) e L (baixo), segundo o sistema de notação Métrico Autosegmental (AM), 

proposto por Pierrehumbert (1980), uma vez que com este modelo conseguimos representar de forma 

abstrata os diferentes tipos de contornos melódicos e formular um conjunto de regras que relacionem as 

representações abstratas com as realizações fonéticas. 



Transferências prosódicas do PB/LM na aprendizagem do E/LE: 

enunciados assertivos e interrogativos totais 

Maristela da Silva Pinto 

 

 

 

57 

57 

2.6 – Conclusão 

 

O objetivo deste segundo capítulo foi tecer algumas considerações teóricas que fundamentam 

nosso recorte de pesquisa para justificar nossas escolhas no que diz respeito ao que entendemos por 

transferência prosódica e entoação considerando especificamente os enunciados assertivos e 

interrogativos totais. Por tratar-se de uma pesquisa baseada num estudo experimental da entoação, 

tratamos dentro deste quadro teórico algumas considerações que fundamentam a análise prosódica da 

entoação, recapitulando seus modelos de análise e suas funções, sobretudo no que diz respeito à 

distinção de enunciados assertivos e interrogativos totais em dois estilos de fala considerados, o estilo 

de fala espontâneo e o estilo lido.  

 

Concluímos que:  

 

 Ainda que se note a escassez quantitativa de trabalhos na área dos estudos da prosódia, 

particularmente da entoação, já se encontram alguns poucos trabalhos renomados que apontam 

a importância da entoação na performance oral do falante.  

 Ao revisarmos a literatura relacionada aos trabalhos apresentados sobre a entoação do espanhol 

e do português do Brasil, compilamos obras que (a) demonstram como os parâmetros acústicos 

– F0, intensidade e duração se implementam de maneira diferente no par lingüístico PB e 

Espanhol, (b) apontam as quatro funções da entoação, ainda que em nosso trabalho nos 

concentremos na função lingüística, (c) caracterizam a distinção entre oralidade e escritura, e 

(d) apontam os diversos modelos teóricos de entoação.  

 Em nosso estudo sobre a transferência prosódica da LM na aprendizagem da LE, decidimos nos 

concentrar na função lingüística da entoação, pois nosso objeto específico é verificar quais são 

os traços prosódicos que nossos sujeitos transferem do PB/LM para os enunciados assertivos e 

interrogativos totais, tanto no estilo lido quanto no espontâneo, para o E/LE. 
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Considerando os elementos teóricos levantados neste capítulo, pretendemos: 

 

 realizar uma análise fonética e fonológica de enunciados assertivos e interrogativos totais em 

PB/LM, E/LM e E/LE, sendo todos estes enunciados ditos e lidos com padrão melódico neutro.  

 do ponto de vista da análise fonética, confrontar os valores em Hz da vogal da primeira sílaba 

tônica e das vogais das sílabas finais de cada enunciado, uma vez que fora comprovado que 

através desses valores se determinam os diferentes contornos melódicos (Sosa, 1999). Outros 

valores que serão confrontados na nossa análise são os de duração das vogais e sílabas do 

pretonema e do tonema, uma vez que a duração foi apontada como um fator importante na 

caracterização e distinção dos enunciados assertivos e interrogativos em alguns trabalhos 

(Moraes, 1984; Reis, 1995). 

 do ponto de vista da análise fonológica, seguiremos o modelo proposto por Pierrehumbert 

(1980), segundo o qual os contornos melódicos estão configurados por seqüências de dois tipos 

de tons – alto (H) e baixo (L). A forma de converter a informação fonológica do contorno 

melódico em elementos discretos de uma variável lingüística consiste em elaborar uma lista de 

representações construídas a partir das curvas recolhidas nos informantes, a propósito de um 

enunciado concreto, ou, preferivelmente, em elaborar uma relação de tipos ou categorias de 

todas as representações recolhidas para cada enunciado. 

 

Esperamos com estas análises, elaborar uma lista de representações para os enunciados 

assertivos e interrogativos totais ditos e lidos por nossos sujeitos de Madri em E/LM e por nossos 

sujeitos cariocas em PB/LM e E/LE e compará-las, a fim de constatar se há transferência prosódica 

PB/LM na produção oral do E/LE e se há, em que traços prosódicos se localizam tais 

transferências, pois assim acreditamos que podemos minimizar as dificuldades encontradas pelos 

alunos- cariocas na aprendizagem do espanhol como língua estrangeira (E / LE). 

Vejamos a seguir, a partir do desenvolvimento metodológico como verificamos as hipóteses que 

enunciamos até então e os resultados da nossa análise acústico-perceptual no estilo de fala espontâneo e 

no estilo lido.  
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CAPÍTULO 3. 

METODOLOGIA 

  

Como este trabalho tem como objetivo verificar que traços prosódicos nossos sujeitos-

aprendizes transferem do Português do Brasil/LM para o Espanhol/LE, tanto no estilo de fala 

espontânea quanto no estilo de fala lido, cabe, então, refletir e discutir acerca dos métodos que 

utilizaremos para coletar os enunciados assertivos e interrogativos totais que serão submetidos à análise 

fonética e fonológica.  

 

Segundo Sosa (1999): 

“pocos son los trabajos sobre entonación española que integran, al 

mismo tiempo, estudios experimentales, descriptivos y realizados dentro del 

marco de la fonología moderna. Los recientes trabajos consisten en la 

fundamentación empírica e instrumental de los análisis de las curvas 

melódicas a través de estudios acústicos computadorizados con corpus 

constituido por muestras de habla digitalizadas, y analizadas 

fonológicamente en el marco de la lingüística moderna (generativa y auto-

segmental). Pero poco se discute y se expone a respecto de la metodología a 

ser utilizada en las grabaciones para la adquisición de los datos. La 

mayoría de los trabajos que analizan los datos de habla no explicita como 

obtuvieron esos datos o el tipo de aparato usado en la adquisición. De los 

estudios que describen la metodología usada, son pocos los que describen 

con precisión todo que hicieron para colectar esos datos.” 

 

Para não incorrer nesse erro, descreveremos minuciosamente o que fizemos para coletar nossos 

dados. E, a fim de facilitar a leitura, dividimos esse capítulo em cinco subpartes, a saber: a escolha dos 

estilos de fala; a escolha dos informantes; o corpus e a coleta dos dados; os programas de análise 

computacional: Praat e Prosograma; e, critérios de análise. 
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3.1 – Os Estilos de fala 

 

Segundo Batista (2000), pode-se optar por gerações de fala espontânea (sem texto pronto, 

produzido com ou sem fim experimental); gravação de repetição (reoralização de um texto ouvido); 

gravação de leitura (oralização do texto escrito com fins experimentais e com controle do contexto), ou 

utilizar textos já gravados (corpus extraído de filmes – textos escritos e oralizados dramaticamente sem 

fins experimentais). 

Em nossa investigação optamos por analisar a fala espontânea e a leitura oralizada, pois embora 

quando escutemos alguém falar seja usualmente fácil identificar se o falante está lendo um texto em 

voz alta ou se está falando espontaneamente, não há nenhum trabalho que sistematize essas diferenças.  

Embora saibamos que a coleta de dados de fala espontânea apresente desvantagens 

consideráveis como (a) uma possível falta de qualidade acústica dos enunciados, a depender do local 

onde serão realizadas as gravações; (b) a probabilidade de haver falas sobrepostas, uma vez que os 

sujeitos podem falar concomitantemente; (c) quantitativo insuficiente para análise, por não haver um 

corpus pré-estabelecido, não há um controle do contexto, e assim, o número de ocorrências de 

enunciados a serem analisados pode não ser suficiente para a descrição e realização de um estudo 

contrastivo, optamos por tal estudo, pois somente com a fala espontânea é que obteremos uma amostra 

mais próxima do que o indivíduo produz em seu cotidiano, podendo-se assim fazer uma descrição mais 

precisa da prosódia que o indivíduo realmente utiliza em diversas situações de interação. 

Já com relação à coleta de dados por gravação de leitura em voz alta, podemos destacar várias 

vantagens, tais como: (a) a qualidade acústica dos enunciados, uma vez que os enunciados podem ser 

gravados em um ambiente insonorizado; (b) a não ocorrência de falas sobrepostas, pois cada sujeito 

tem seu momento de leitura; (c) quantitativo suficiente para análise; (d) controle do contexto, uma vez 

que o corpus é pré-estabelecido. 

 Entretanto este tipo de coleta apresenta uma desvantagem, que é a obtenção de uma fala mais 

“artificial”, fato este que pode ser facilmente resolvido, conforme afirma Batista (2000), se o falante ao 

invés de simplesmente ler em voz alta o enunciado, lê-lo, memorizá-lo e finalmente dizê-lo para 

gravação, essa “leitura em voz alta” se torna mais “natural”. 
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 Ao sabermos das dificuldades que poderíamos encontrar na coleta dos dados por geração de fala 

espontânea, optamos pela realização de um “jogo da verdade” entre os informantes. Acreditamos que 

com o “jogo” conseguiremos sanar as 3 desvantagens apontadas nesse método: como gravaríamos o 

jogo num ambiente tranqüilo, fechado e com pouco ruído interno e externo, o problema de falta de 

qualidade acústica estaria solucionado. Já com relação aos problemas de falas sobrepostas e da falta de 

controle do contexto, sanaríamos com a seleção de apenas 12 enunciados do jogo por informante, 

escolha esta que levaria em conta justamente que fossem enunciados sem falas sobrepostas e que 

fossem bem distribuídos, no sentido de escolhermos um mesmo número de enunciados assertivos e 

interrogativos totais e enunciados com vocábulos na posição final obedecendo às diferentes pautas 

acentuais (proparoxítono, paroxítono e oxítono).  

 Como nesse “jogo da verdade”, os informantes se questionariam uns aos outros sobre temas 

variados como: política, amor, esporte, saúde, educação, família, crenças / religião, guerras, trabalho, 

gastronomia, música, moda, beleza, televisão, violência urbana, racismo, direitos e deveres dos 

cidadãos, sexo, drogas, aids, consumismo, meio ambiente, dinheiro, cinema e responderiam a estes 

questionamentos. A gravação ocorreria sem intromissão do mediador e com os informantes se 

expressando como o fazem em seu cotidiano, deixando fluir a “emoção”, uma vez que os temas são 

polêmicos. Só após o jogo faríamos seleção dos enunciados, não prejudicando assim a espontaneidade 

dos enunciados. 

 Já com relação à coleta de dados por leitura em voz alta, optamos por utilizar o mesmo recurso 

usado por Reis (1995) e Sosa (1999) que consiste na leitura, memorização e oralização do enunciado, a 

fim de evitar uma “leitura mecânica”. 

 Desta forma, acreditamos que os enunciados coletados neste trabalho apresentaram boa 

qualidade de som, ausência de falas sobrepostas e um quantitativo considerável para a realização de 

uma análise acústica e fonológica da entoação.    
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3.2 – Os informantes 

 

 Os informantes desta pesquisa são espanhóis de Madri e brasileiros do Rio de Janeiro, estes   

últimos professores de espanhol/LE. 

 A escolha pela variante espanhol de Madri, dentre todas as variantes do espanhol, se justifica 

pelo fato dos estudantes de espanhol/LE, no Brasil, serem expostos, normalmente, a materiais didáticos 

com áudio produzidos em Madri. Sendo assim, nos pareceu pertinente comparar o Espanhol/LE com o 

espanhol de falantes que pertençam à mesma norma, no caso em questão, a norma Castellana.  

 Para a coleta dos dados participaram das gravações, tanto do estilo de fala espontânea quanto de 

estilo de fala lido, 8 informantes, sendo 4 de Madri e 4 do Rio, de ambos os sexos, adultos, entre 24 e 

40 anos, com nível superior e com experiência compartilhada. 

 Estudamos ambos os sexos, pois nos parece pertinente verificar se há diferença entonacional a 

depender do sexo do falante. A escolha por informantes entre 24 e 40 anos, pois com essa idade os 

informantes já teriam concluído seus estudos e já estariam no mercado de trabalho. E era 

imprescindível para o estilo de fala espontânea que estes informantes tivessem experiência 

compartilhada, para que houvesse maior interação na conversação (jogo da verdade). 
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3.3 – Corpus e coleta de dados 

 

 A gravação dos dados do estilo de fala espontânea em português do Brasil/LM e espanhol/LE 

ocorreu entre os meses de setembro e outubro de 2005 no Brasil, no estado do Rio de Janeiro, na casa 

de uma das informantes. A escolha do local se deu a fim de manter o aspecto lúdico e descontraído, 

mas sempre priorizando um ambiente sem ruídos, internos ou externos.   

Quatro informantes cariocas, dois homens e duas mulheres, professores de Espanhol, se 

reuniram num sábado à tarde na casa de uma das informantes a fim de que participassem do “jogo da 

verdade”, em português – sua língua materna - num ambiente bastante descontraído e cooperativo. Eles 

fizeram e responderam perguntas sobre 24 temas, os quais foram sorteados pelos participantes. Os 

informantes estavam dispostos de forma circular. O gravador estava no centro da mesa e os microfones 

eram de lapela. 

O “jogo” começava com o sorteio do tema da rodada por parte de um dos participantes que o 

mostrava para todos, escolhia a quem quer perguntar e perguntava. Quem respondia, escolhia outro 

participante para fazer sua pergunta e assim sucessivamente até completar a rodada de cada tema.  

Vale ressaltar que durante cada intervalo de pergunta e resposta a participação dos outros 

informantes é livre. A interação com quem está perguntando e respondendo é livre. 

Dividimos o “jogo” em dois momentos, no qual foram “jogadas” doze rodadas, houve uma 

pausa com lanche, para descanso e maior descontração por parte dos participantes e, em seguida, mais 

doze rodadas.  

Em uma outra tarde, o mesmo grupo de informantes se reuniu mais uma vez a fim de realizar 

outro “jogo da verdade”, porém agora em espanhol – língua estrangeira, seguindo as mesmas regras.  

Optamos pela gravação do “jogo da verdade” primeiramente em português, pois acreditamos 

que a língua estrangeira pudesse ser, num primeiro momento, um empecilho a mais para a interação. Já 

num segundo encontro, os informantes mais familiarizados com a dinâmica do jogo interagiriam como 

se estivessem falando em sua língua materna. 

 Num segundo momento, depois de selecionarmos os enunciados do jogo da verdade nos 

reencontramos com os mesmos 4 informantes cariocas, um em cada momento, para a leitura em voz 

alta de seus próprios enunciados, em português e em espanhol/LE, sendo escolhidos 12 enunciados por  
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informante em cada variante lingüística (6 assertivos e 6 interrogativos totais, levando em conta a 

posição do acento do vocábulo final dos enunciados). 

 

TABELA 2: “Tabela quantitativa do corpus analisado em PB/LM  e E/LE, nos estilos de fala 

espontânea e lido” 

VARIANTE 

LINGUÍSTICA 

MODALIDADE SUJEITO FONO-

ESTILO 

REALIZAÇÃO 

 

TOTAL: 

2 

↓ 

PB/LM 

E/LE 

2 

↓ 

Assertiva 

Interrogativa 

Total 

4 

↓ 

2Homens 

2 Mulheres 

2 

↓ 

Fala espontânea 

Lido 

6 

↓ 

2 Oxítonos 

2 Paroxítonos 

2 

Proparoxítonos 

192 

↓ 

Enunciados 

analisados em 

PB/LM e E/LE 

 Já a gravação dos dados do estilo de fala espontânea em espanhol/LM ocorreu em janeiro de 

2007 na Espanha, Madrid, na casa de uma das informantes.  

Quatro informantes de Espanhol – fala de Madri, dois homens e duas mulheres, se reuniram 

para participarem de um “jogo da verdade”, em espanhol – sua língua materna. As regras foram as 

mesmas que usadas pelos informantes de Português do Brasil – fala carioca.  

 Depois da gravação dos dados do estilo de fala espontânea em espanhol (fala de Madri), 

selecionamos alguns enunciados do jogo da verdade e nos reencontraremos com os 4 informantes 

espanhóis (madrilenhos), um em cada momento, para a leitura em voz alta de seus próprios enunciados, 

sendo 12 enunciados finais por informante (6 assertivos e 6 interrogativos totais, levando em conta a 

posição do acento do vocábulo  final dos enunciados). 
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TABELA 3: “Tabela quantitativa do corpus analisado em E/LM, nos estilos de fala espontânea e 

lido” 

VARIANTE 

LINGUÍSTICA 

MODALIDADE SUJEITO FONO-

ESTILO 

REALIZAÇÃO 

 

TOTAL: 

1 

↓ 

E/LM 

2 

↓ 

Assertiva e 

Interrogativa 

Total 

4 

↓ 

2 Homens 

2 Mulheres 

2 

↓ 

Fala espontânea 

Lido 

6 

↓ 

2 oxítonos 

2 paroxítonos 

2 proparoxítonos 

96 

↓ 

Enunciados 

analisados 

em E/LM 

 

A escolha desses 12 enunciados por informante está relacionada a três fatores básicos: (a) a 

modalidade (assertiva e interrogativa total); (b) o acento do vocábulo final do enunciado 

(proparoxítonos, paroxítonos e oxítonos), e, (c) a semelhança entre os enunciados, a fim de facilitar a 

comparação entre os mesmos.  

 Portanto, como são 12 enunciados por informante (12 x 4 informantes = 48), 3 variantes 

lingüísticas (48 x 3= 144) e 2 fono-estilos (144 x 2= 288), analisamos um total de 288 enunciados. 

 

TABELA 4: “Tabela quantitativa do corpus total analisado nesta investigação”  

VARIANTE 

LINGUÍSTICA 

MODALIDADE SUJEITO FONO-

ESTILO 

REALIZAÇÃO 

 

TOTAL: 

3 

↓ 

E/LM 

PB/LM 

E/LE 

2 

↓ 

Assertiva e 

Interrogativa 

Total 

4 

↓ 

2 Homens 

2 Mulheres 

2 

↓ 

Fala espontânea 

Lido 

6 

↓ 

2 oxítonos 

2 paroxítonos 

2 proparoxítonos 

288 

↓ 

Enunciados 

analisados  

 

 

Com a escolha dos enunciados assertivos e interrogativos totais pretendíamos verificar se os 

contornos melódicos próprios da língua espanhola propostos por Escandell (1999) e Sosa (1999) e os 

do PB propostos por Moraes (2008) se confirmam ou não nos estilos de fala espontânea e no estilo lido.  
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 O corpus do trabalho consistiuem 288 enunciados, sendo 96 ditos e lidos em português/LM 

pelos sujeitos cariocas, 96 ditos e lidos em espanhol/LE pelos sujeitos cariocas e outros 96 ditos e lidos 

em espanhol/LM pelos sujeitos madrilenhos.  

Esses enunciados foram gravados em LAP TOP e digitalizados no programa PRAAT, que 

possibilita a visualização, a análise e a medição de duração, intensidade e a freqüência fundamental da 

fala. 

 

Cada enunciado analisado foi transcrito ortograficamente e recebeu um rótulo, em função de: 

 

 -  Variante Lingüística: Espanhol/LM (E) 

                                  Português/LM (P) 

                                                            Espanhol/LE (S) 

 

Modalidade:      Enunciado Assertivo (A) 

                                                    Enunciado Interrogativo Total (T) 

 

Sujeito:    Sujeito 1 do sexo feminino (A) 

                                          Sujeito 2 do sexo feminino (B) 

                                          Sujeito1 do sexo masculino (C)  

                                          Sujeito 2 do sexo masculino (D)  

 

 -  Estilo de fala: Espontânea (E) 

                                                 Lido (L)                                  

 

Realização: Paroxítono 1 (1), Paroxítono 2 (2)   

                    Oxítono 1 (3), Oxítono 2 (4) 

                    Proparoxítono 1 (5), Proparoxítono 2 (6) 

  

Assim, a frase com o rótulo EAAL1 indica um enunciado em espanhol/LM, assertivo, realizado 

pelo sujeito A, no estilo de fala lido e sendo o enunciado “paroxítono 1” deste sujeito.  

Ex.: Ni amigos, ni amigos de conocidos, ni parientes. 
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3.4 – Os programas de análise computacional: PRAAT e PROSOGRAMA 

 

     Praat é um software para a análise da fala que foi projetado e tem sido continuamente 

desenvolvido por Paul Boersma e David Weenink da Universidade de Amsterdam. Esta ferramenta é 

programável com scripts que permitem torná-lo adequado às mais variadas pesquisas na área de 

Ciências da Fala. Para o trabalho que desenvolvemos, este programa nos permitiu fazer a análise da Fo, 

e da Duração, bem como a segmentação manual de cada enunciado em três níveis: segmentação das 

vogais, segmentação das sílabas e notação das sílabas em dois tons: L e H. 

 

Figura 14: Exemplo de um enunciado segmentado no programa computacional PRAAT 

“Ni amigos, ni amigos de conocidos, ni parientes” 

 

Nesta figura há um exemplo da tela do PRAAT com um dos enunciados de nossa investigação 

segmentado.  

  

 O prosogram é uma transcrição prosódica semi-automática. Essa ferramenta usa o contorno 

da Fo estilizada simulando a percepção desse parâmetro na fala. Para seu uso, é necessário que antes os 
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dados tenham passado pelo Praat. Segundo seu idealizador, Peter Mertens, a escolha desse programa é 

motivada pelo fato de que esta é uma ferramenta potente, fácil de usar, programável, disponível 

gratuitamente na Internet e que tem sido continuamente desenvolvida.  

          A segmentação automática do prosograma não requer uma segmentação preliminar em sons 

ou sílabas. Este tipo de segmentação é baseado em parâmetros acústicos ou na estimativa de sinais 

percebidos. A segmentação manual pode ser obtida usando o Praat e posteriormente é armazenado 

como um arquivo  “Textgrid “. 

 

Figura 15: Exemplo de um enunciado no programa computacional PROSOGRAMA 

 “Ni amigos, ni amigos de conocidos, ni parientes”  

 

Nesta figura há um exemplo da tela do PROSOGRAMA com um dos enunciados analisados. 

A linha roxa representa a curva original de F0, os segmentos mais grossos em preto, sua curva 

estilizada, e a linha verde, a intensidade. 

 

Quando combinados (segmentação + estilização do comportamento da F0) estes dois programas 

permitem uma visualização excelente dos fenômenos acústicos relacionados às interpretações 

fonológicas que pretendemos apresentar no que diz respeito à entoação de enunciados assertivos e 

interrogativos totais e à transferência prosódica da língua materna para a língua estrangeira. 
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3.5 – Critérios de análise 

  

Do ponto de vista fonético, para a realização deste estudo se levou em consideração o valor da 

freqüência fundamental (F0) e da duração das vogais/sílabas do pré-tonema e do tonema de cada 

enunciado. Vale relembrar que consideramos como pré-tonema a palavra que contenha a primeira 

sílaba tônica do enunciado e como tonema o último vocábulo tônico do enunciado. Para estabelecer os 

valores de F0, optou-se por considerar a F0 média de cada vogal, conforme fornecida pelo Praate a 

medida da duração foi obtida tomando como referência as sílabas. 

 O comportamento da F0 das vogais foi analisado, pois, a partir do confronto entre os valores em 

Hz da vogal da primeira sílaba tônica e das vogais pretônicas e postônicas de cada enunciado se 

determinam os diferentes contornos melódicos. É analisado também o comportamento da duração das 

sílabas do pré-tonema e do tonema, uma vez que a duração foi apontada como um fator importante na 

caracterização e distinção dos interrogativos em alguns trabalhos (Moraes, 1984; Reis, 1995). 

 Além de uma análise fonética dos dados nos preocupamos também com uma análise fonológica 

do corpus. Para a caracterização do aspecto fonológico da entoação recorremos ao sistema de notação 

Métrico Autosegmental (AM), proposto por Pierrehumbert (1980). Como resumiram D‟Introno, Del 

Teso e Weston (1995:434-440), o modelo de Pierrehumbert sustenta que os contornos melódicos estão 

configurados por seqüências de dois tipos de tons – alto (H) e baixo (L) – que constituem acentos 

tonais associados às sílabas tônicas e que podem ser simples (por exemplo, H) ou duplos (por exemplo, 

H+L). A sílaba acentuada é marcada pelo (*) e a sílaba final do enunciado pelo (%). 

 Segundo Moreno Fernández (1998), a teoria de Pierrehumbert sobre a entoação está vinculada à 

lingüística gerativista e tem como fim último conseguir um sistema de representação fonológica de 

entoação. Trata-se de representar de uma forma abstrata os diferentes tipos de contornos melódicos e de 

formular um conjunto de regras que relacionem as representações abstratas com as realizações 

fonéticas. 

 A forma de converter a informação fonética do contorno melódico em elementos discretos do 

PB/LM, do E/LM e do E/LE consiste em elaborar uma lista das representações construídas a partir das 

curvas recolhidas nos informantes, a propósito de um enunciado concreto, ou, preferivelmente, em 

elaborar uma relação de tipos ou categorias de todas as representações recolhidas para cada enunciado. 
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 Nosso objetivo através dessa análise fonológica é elaborar uma lista de representações para os 

enunciados assertivos e interrogativos totais ditos e lidos por nossos sujeitos de Madri em E/LM e por 

nossos sujeitos cariocas em PB/LM e E/LE e compará-las.  

Com os resultados deste estudo descritivo esperamos encontrar dados que confirmem ou não os 

resultados obtidos por Sosa (1999), Escandell (1999), Hidalgo (2002) e Amorós (2003), para o 

espanhol/LM e Moraes (2008), para o português/LM, oferecendo subsídios para a elaboração de 

contornos melódicos de enunciados assertivos e interrogativos totais em português/LM e em 

espanhol/LM, nos estilos de fala espontânea e lido. E, finalmente, compará-los com o espanhol/LE a fim 

de constatar se há transferência prosódica do PB/LM na produção oral do E/LE e, no caso afirmativo, em 

que consistem tais transferências, pois assim acreditamos que podemos minimizar as dificuldades 

encontradas pelos sujeitos-aprendizes de E / LE.      

Vejamos nos próximos capítulos de análise a que resultados chegamos, depois de utilizados esses 

procedimentos metodológicos. 

 

 

 



Transferências prosódicas do PB/LM na aprendizagem do E/LE: 

enunciados assertivos e interrogativos totais 

Maristela da Silva Pinto 

 

 

 

71 

71 

CAPÍTULO 4 

RESULTADOS E DISCUSSÕES: ENUNCIADOS ASSERTIVOS 

  

 Como anteriormente exposto, a atual pesquisa busca descrever como os falantes nativos de 

Espanhol e como os falantes nativos de PB realizam os contornos melódicos, implementando a F0 e a 

duração dos enunciados assertivos. Para tal, analisamos enunciados assertivos em Espanhol/LM 

(E/LM), em Português do Brasil/LM (PB/LM) e em Espanhol/LE (E/LE), a fim de verificar que 

padrões prosódicos são transferidos da LM pelos sujeitos cariocas ao se expressarem em E/LE.  

Os resultados consistem em dados oriundos das análises fonética e fonológica dos parâmetros 

prosódicos selecionados (F0, duração e atribuição do acento tonal) num total de 24 enunciados, cujo 

texto transcrevemos abaixo. A parte inicial, considerada como pretonema, e a parte final, considerada 

como tonema, estão sublinhadas nas transcrições a seguir e são o cerne da análise entonacional que 

propomos nos enunciados assertivos, tanto no estilo de fala espontâneo quanto no estilo de fala lido. 

Foram analisados 24 enunciados assertivos de E/LM (recolhidos para o estilo de fala 

espontânea, a partir do jogo da verdade proposto como metodologia inicial). Uma vez selecionados os 

24 enunciados assertivos ao longo da interação gravada durante a realização do jogo da verdade, esses 

enunciados selecionados foram transcritos pela pesquisadora e lidos pelos próprios sujeitos que os 

produziram na primeira instância da pesquisa, como fala espontânea. 

Cada sujeito leu dois enunciados seus espontâneos com final oxítono, dois com final paroxítono 

e dois com final proparoxítono, de acordo com o que transcrevemos a seguir. 

 

24 ENUNCIADOS ASSERTIVOS EM E/LM 

 

1- Ni amigos, ni amigos de conocidos, ni parientes. (Enunciado Assertivo dito e lido em E/LM 

pelo informante A, com final paroxítono) 

2- Me encantaría saber que en lo que creo es cierto. (Enunciado Assertivo dito e lido em E/LM 

pelo informante A, com final paroxítono) 

3- Existe el amor fraternal, el amor amor y el amor amistad. (Enunciado Assertivo dito e lido 

em E/LM pelo informante A, com final oxítono) 
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4- Que era comprar por comprar. (Enunciado Assertivo dito e lido em E/LM pelo informante 

A, com final oxítono) 

5- Me gusta cuando la moda se acopla a mi estética. (Enunciado Assertivo dito e lido em E/LM 

pelo informante A, com final proparoxítono) 

6- Pero existe lo que es la ética. (Enunciado Assertivo dito e lido em E/LM pelo informante A, 

com final proparoxítono) 

7- Teniendo en cuenta que yo no consumo ninguna de esas cosas.  (Enunciado Assertivo dito e 

lido em E/LM pelo informante B, com final paroxítono) 

8- Le pido que sea una persona que me quiera. (Enunciado Assertivo dito e lido em E/LM pelo 

informante B, com final paroxítono) 

9- Yo creo que respetar a los demás.  (Enunciado Assertivo dito e lido em E/LM pelo 

informante B, com final oxítono) 

10- Yo creo que es esencial para vivir. (Enunciado Assertivo dito e lido em E/LM pelo 

informante B, com final oxítono) 

11- Y me siento bien haciéndolo. (Enunciado Assertivo dito e lido em E/LM pelo informante B, 

com final proparoxítono) 

12- Porque me gusta ese tipo de música.  (Enunciado Assertivo dito e lido em E/LM pelo 

informante B, com final proparoxítono) 

13- Se confunde la libertad con el libertinaje. (Enunciado Assertivo dito e lido em E/LM pelo 

informante C, com final paroxítono) 

14-  Sobretodo haciendo deporte.  (Enunciado Assertivo dito e lido em E/LM pelo informante 

C, com final paroxítono) 

15- Tú no puedes hacer con el dinero que yo te quiera más a ti.   (Enunciado Assertivo dito e 

lido em E/LM pelo informante C, com final oxítono) 

16- Pero lo importante es la percepción de inseguridad. (Enunciado Assertivo dito e lido em 

E/LM pelo informante C, com final oxítono) 

17- Es eso, es el tráfico. (Enunciado Assertivo dito e lido em E/LM pelo informante C, com 

final proparoxítono) 
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18- Eso es lo que nos esta haciendo abandonar nuestros hábitos. (Enunciado Assertivo dito e 

lido em E/LM pelo informante C, com final proparoxítono) 

19- Pues yo creo que es la falta de respeto hacia las personas. (Enunciado Assertivo dito e lido 

em E/LM pelo informante D, com final paroxítono) 

20- Es un  entretenimiento, una forma de de pasar el rato.   (Enunciado Assertivo dito e lido em 

E/LM pelo informante D, com final paroxítono) 

21- Les niegan que puedan trabajar. (Enunciado Assertivo dito e lido em E/LM pelo informante 

D, com final oxítono) 

22- Yo creo que, actualmente, por lo menos en España, no es lo mejor que hay. (Enunciado 

Assertivo dito e lido em E/LM pelo informante D, com final oxítono) 

23- Robar sería lo último. (Enunciado Assertivo dito e lido em E/LM pelo informante D, com 

final proparoxítono) 

24- No me gusta la política. (Enunciado Assertivo dito e lido em E/LM pelo informante D, com 

final proparoxítono) 

 

Também foram analisados 24 enunciados assertivos de PB/LM (recolhidos para o estilo de fala 

espontânea, a partir do jogo da verdade proposto como metodologia inicial). Uma vez selecionados os 

24 enunciados assertivos ao longo da interação gravada durante a realização do jogo da verdade, esses 

enunciados selecionados foram transcritos pela pesquisadora e lidos pelos próprios sujeitos que os 

produziram na primeira instância da pesquisa, como fala espontânea. Cada sujeito leu dois enunciados 

seus espontâneos com final oxítono, dois com final paroxítono e dois com final proparoxítono, de 

acordo com o que transcrevemos a seguir. 

 

24 ENUNCIADOS ASSERTIVOS EM PB/LM 

 

1- A gente não pode fechar o olho pra tudo. (Enunciado Assertivo dito e lido em PB/LM pelo 

informante A, com final paroxítono) 

2- Nossos pecados, nossas falhas a gente paga aqui na terra.  (Enunciado Assertivo dito e lido em 

PB/LM pelo informante A, com final paroxítono) 
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3- Ele simplesmente leva a palavra onde pode levar. (Enunciado Assertivo dito e lido em PB/LM 

pelo informante A, com final oxítono) 

4- Eu espero um dia conseguir. (Enunciado Interrogativo Assertivo dito e lido em PB/LM pelo 

informante A, com final oxítono) 

5- Eu sou muito eclética. (Enunciado Assertivo dito e lido em PB/LM pelo informante A, com 

final proparoxítono) 

6- E minha mãe é hipocondríaca. (Enunciado Assertivo dito e lido em PB/LM pelo informante A, 

com final proparoxítono) 

7- Não tenho o menor interesse por esporte. (Enunciado Assertivo dito e lido em PB/LM pelo 

informante B, com final paroxítono) 

8- Adoro música brasileira. (Enunciado Assertivo dito e lido em PB/LM pelo informante B, com 

final paroxítono) 

9- É isso que eu acho que é não ser feliz numa relação. (Enunciado Assertivo dito e lido em 

PB/LM pelo informante B, com final oxítono) 

10- Eu tenho medo de tudo que eu não posso controlar. (Enunciado Assertivo dito e lido em PB/LM 

pelo informante B, com final oxítono) 

11- Mas tô lá trabalhando na análise. (Enunciado Assertivo dito e lido em PB/LM pelo informante 

B, com final proparoxítono) 

12- Eu sou muito careta com esse negócio de música. (Enunciado Assertivo dito e lido em PB/LM 

pelo informante B, com final proparoxítono) 

13- Eu sou apaixonado pela Nana Caymi. (Enunciado Assertivo dito e lido em PB/LM pelo 

informante C, com final paroxítono) 

14- Cada coisa para cada momento. (Enunciado Assertivo dito e lido em PB/LM pelo informante C, 

com final paroxítono) 

15- Ele tem perfil de banco particular. (Enunciado Assertivo dito e lido em PB/LM pelo informante 

C, com final oxítono) 

16- Eu sou muito ligado em computador.  (Enunciado Assertivo dito e lido em PB/LM pelo 

informante C, com final oxítono) 
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17- Trabalhar com o saber e filantrópico.  (Enunciado Assertivo dito e lido em PB/LM pelo 

informante C, com final proparoxítono) 

18- Eu compro coisas práticas. (Enunciado Assertivo dito e lido em PB/LM pelo informante C, com 

final proparoxítono) 

19- É uma geração complicada, é uma geração quase podre. (Enunciado Assertivo dito e lido em 

PB/LM pelo informante D, com final paroxítono) 

20- A escola perde o professor, mas não perde o aluno. (Enunciado Assertivo dito e lido em PB/LM 

pelo informante D, com final paroxítono) 

21- Ela fez a cama dela encima da carreira do pai.  (Enunciado Assertivo dito e lido em PB/LM 

pelo informante D, com final oxítono) 

22- Não sei se seria correto dizer que você só pode amar uma vez. (Enunciado Assertivo dito e lido 

em PB/LM pelo informante D, com final oxítono) 

23- Eu não sou nada eclético. (Enunciado Assertivo dito e lido em PB/LM pelo informante D, com 

final proparoxítono) 

24- Prefiro filme de ação à comedia romântica. (Enunciado Assertivo dito e lido em PB/LM pelo 

informante D, com final proparoxítono) 

 

E finalmente, foram também analisados 24 enunciados assertivos de E/LE (recolhidos para o 

estilo de fala espontânea, a partir do jogo da verdade proposto como metodologia inicial). Uma vez 

selecionados os 24 enunciados assertivos ao longo da interação gravada durante a realização do jogo da 

verdade, esses enunciados selecionados foram transcritos pela pesquisadora e lidos pelos próprios 

sujeitos que os produziram na primeira instância da pesquisa, como fala espontânea. Cada sujeito leu 

dois enunciados seus espontâneos com final oxítono, dois com final paroxítono e dois com final 

proparoxítono, de acordo com o que transcrevemos a seguir. 

 

24 ENUNCIADOS ASSERTIVOS EM E/LE 

 

1- Católica no practicante. (Enunciado Assertivo dito e lido em E/LE pelo informante A, com final 

paroxítono) 

 



Transferências prosódicas do PB/LM na aprendizagem do E/LE: 

enunciados assertivos e interrogativos totais 

Maristela da Silva Pinto 

 

 

 

76 

76 

2- Me gustaría hacer psicología. (Enunciado Assertivo dito e lido em E/LE pelo informante A, 

com final paroxítono) 

3- De verdad no. De verdad solamente dos. (Enunciado Assertivo dito e lido em E/LE pelo 

informante A, com final oxítono) 

4- A mí nunca me gustó bailar, sólo cantar. (Enunciado Assertivo dito e lido em E/LE pelo 

informante A, com final oxítono) 

5- No me interesa la política.  (Enunciado Assertivo dito e lido em E/LE pelo informante A, com 

final proparoxítono) 

6- Me molesta hablar sobre política. (Enunciado Assertivo dito e lido em E/LE pelo informante A, 

com final proparoxítono) 

7- Las drogas no me gustan. (Enunciado Assertivo dito e lido em E/LE pelo informante B, com 

final paroxítono) 

8- No me gusta nada ir de compras. (Enunciado Assertivo dito e lido em E/LE pelo informante B, 

com final paroxítono) 

9- El sida de alguna manera se puede evitar. (Enunciado Assertivo dito e lido em E/LE pelo 

informante B, com final oxítono) 

10- Pienso que el sexo es fundamental en una relación.(Enunciado Assertivo dito e lido em E/LE 

pelo informante B, com final oxítono) 

11- Además de ser profesor es filósofo. (Enunciado Assertivo dito e lido em E/LE pelo informante 

B, com final proparoxítono) 

12- Siempre voy al médico. (Enunciado Assertivo dito e lido em E/LE pelo informante B, com final 

proparoxítono) 

13- Cada música a cada momento. (Enunciado Assertivo dito e lido em E/LE pelo informante C, 

com final paroxítono) 

14- Yo solamente compro lo que necesito. (Enunciado Assertivo dito e lido em E/LE pelo 

informante C, com final paroxítono) 

15- La natación es el deporte más completo que hay. (Enunciado Assertivo dito e lido em E/LE pelo 

informante C, com final oxítono) 
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16- A mí me parece que para todo hay solución. (Enunciado Assertivo dito e lido em E/LE pelo 

informante C, com final oxítono) 

17- Yo tengo un gusto muy eclético. (Enunciado Assertivo dito e lido em E/LE pelo informante C, 

com final proparoxítono) 

18- No, nunca he ido pero me gustaría muchísimo. (Enunciado Assertivo dito e lido em E/LE pelo 

informante C, com final proparoxítono) 

19- Nunca me he considerado consumista.  (Enunciado Assertivo dito e lido em E/LE pelo 

informante D, com final paroxítono) 

20- Me gusta mucho el fútbol.(Enunciado Assertivo dito e lido em E/LE pelo informante D, com 

final paroxítono) 

21- Se ocultaba detrás de quien estuviera cerca de él. (Enunciado Assertivo dito e lido em E/LE 

pelo informante D, com final oxítono) 

22- Nunca les he dado ningun tipo de preocupación. (Enunciado Assertivo dito e lido em E/LE pelo 

informante D, com final oxítono) 

23- Yo pienso que, a pesar que digan que sí, el trato con/entre hermanos nunca es idéntico. 

(Enunciado Assertivo dito e lido em E/LE pelo informante D, com final proparoxítono) 

24- Respetar esos límites. (Enunciado Assertivo dito e lido em E/LE pelo informante D, com final 

proparoxítono) 

 

Portanto, analisamos acusticamente, ao todo 144 enunciados assertivos, sendo 24 enunciados 

em E/LM x 2 (estilo de fala espontânea e lido), 24 enunciados em PB/LM x 2 (estilo de fala espontâneo 

e lido) e 24 enunciados em E/LE x 2 (estilo de fala espontânea e lido). Ou seja, nesse total de 144 

enunciados, temos 72 enunciados em cada um dos dois estilos de fala (espontâneo e lido). 

Como já assinalamos anteriormente, dos 24 enunciados assertivos de cada variante lingüística 

(E/LM, PB/LM e E/LE), 8 apresentam enunciados com vocábulo final paroxítono, 8 com vocábulo 

final oxítono e 8 com vocábulo final proparoxítono. 

No que diz respeito às medidas, cabe assinalar que medimos a F0 com base na média das vogais 

e a duração com base na totalidade das sílabas pretônicas, tônicas e postônicas - do pretonema e do 

tonema.  
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No caso do pretonema, a primeira vogal ou sílaba tônica do enunciado é a vogal (no caso da 

F0) ou sílaba (no caso da duração) medidas como tônicas e a partir desta, consideramos a anterior 

como a pretônica e conseqüentemente a posterior como a postônica.  

No caso do tonema, a última vogal ou sílaba tônica do enunciado é a vogal (no caso da F0) ou 

sílaba (no caso da duração) medidas como tônicas e a partir desta, consideramos a anterior como a 

pretônica e conseqüentemente a posterior como a postônica. 

Em anexo (cf. Anexo 1 e 2), apresentamos as tabelas com os valores totais de média de F0 das 

vogais, com os valores de duração das sílabas, bem como do ponto de vista da análise fonológica, a 

atribuição tonal referente aos pretonema e tonema cada um dos 144 enunciados assertivos analisados.  

A pergunta central que norteia o nosso trabalho é: quais são os padrões prosódicos transferidos 

de sua LM pelos sujeitos cariocas ao produzirem enunciados assertivos em Espanhol/LE. Nossa 

hipótese é que os aprendizes, mesmo os de nível superior, transferem o contorno melódico do tonema e 

do pretonema do PB/LM, bem como as variações de implementação de F0 e Duração.  

Nas três seções a seguir apresentaremos os resultados das análises fonética e fonológica destes 

enunciados assertivos, primeiramente, os do estilo de fala espontâneo, posteriormente, os do estilo de 

fala lido e, finalmente, uma discussão sobre o cruzamento dos resultados nesses dois estilos, 

comparando os dados de Espanhol/LM, Português do Brasil/LM e Espanhol/LE. 
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4.1- Enunciados assertivos: estilo de fala espontâneo  

 

 Esta seção apresenta, primeiramente, os resultados referentes à análise fonética, ou seja, à 

implementação dos padrões prosódicos de F0 e duração em enunciados assertivos ditos por sujeitos em 

E/LM, PB/LM e E/LE e, posteriormente, apresenta uma proposta de análise fonológica referente à 

atribuição dos acentos tonais no pretonema e no tonema destes enunciados. 

 

- Análise fonética: descrição da F0 

 

Analisamos o comportamento da F0 primeiro no pretonema e posteriormente no tonema dos 24 

enunciados assertivos ditos para cada variante lingüística. 

 

Em primeiro lugar, com relação ao comportamento da F0 no pretonema dos enunciados 

assertivos, estilo de fala espontâneo, nota-se que o contorno é ascendente nas três variantes lingüísticas. 

Mesmo sendo padrões convergentes, há divergência entre eles e essa divergência entre os padrões 

consiste em:   

- Em E/LM, em 18 dos 24 casos a F0 começa baixa na tônica e a subida ocorre na postônica 

vide figura 16.  

No me gusta la política. 

 

Figura 16: Comportamento da F0 no pretonema de enunciados assertivos em E/LM,  

estilo de fala espontâneo. 

Subida de 3Hz da tônica para postônica no pretonema. 

Vale ressaltar que não há subida da pretônica pra tônica e sim da tônica para postônica. 

- Em PB/LM, em 19 dos 24 casos a F0 começa baixa na pretônica e a subida ocorre na tônica, 

vide figura 17.  
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Prefiro filme de ação à comédia romântica. 

 

Figura 17: Comportamento da F0 no pretonema de enunciados assertivos em PB/LM, 

estilo de fala espontâneo. 

 Subida de 67Hz da pretônica para tônica no pretonema. 

 Vale ressaltar que há subida da pretônica para tônica e não da tônica para postônica. 

 

- Em E/LE, em 16 dos 24 casos começa baixa na pretônica e a subida ocorre na tônica, vide 

figura 18. 

Yo tengo un gusto muy eclético. 

 

Figura18: Comportamento da F0 no pretonema de enunciados assertivos em E/LE,  

estilo de fala espontâneo. 

Subida de 24 Hz da pretônica para tônica. 

Vale ressaltar que há subida da pretônica para tônica e não da tônica para postônica. 
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Em segundo lugar, analisamos a média de F0 no pretonema, considerando as vogais pretônica, 

tônica e postônica. Trabalhamos com a media da vogal de 19 pretônicas, 24 tônicas e 24 postônicas em 

E/LM; 19 pretônicas, 24 tônicas e 24 postônicas em PB/LM, e, finalmente, 19 pretônicas, 24 tônicas e 

24  postônicas em E/LE. 

Analisando dessa forma o comportamento da F0 no pretonema, com relação ao ataque inicial e 

ao papel proeminente da tônica notamos algumas diferenças interessantes de implementação entre 

homens e mulheres nas diferentes variantes lingüísticas. 

Considerando a media de F0 dos sujeitos do sexo feminino, analisamos 10 pretônicas, 12 

tônicas e 12 postônicas em E/LM; 10 pretônicas, 12 tônicas e 12 postônicas em PB/LM, e, finalmente, 

10 pretônicas, 12 tônicas e 12 postônicas em E/LE. 

Observando o gráfico 1, nota-se que os sujeitos do sexo feminino, no estilo de fala espontâneo, 

implementam a subida da F0 no pretonema de diferentes formas: 

 

- Em E/LM há em média uma subida da vogal pretônica para tônica, e essa subida continua da 

tônica para a postônica, 

 

- Em PB/LM há uma subida da pretônica para a tônica seguida de uma queda da tônica para 

postônica, e finalmente,  

 

- Em E/LE encontramos um comportamento mais próximo do PB/LM, uma subida da pretônica 

para a tônica seguida de uma suspensão na postônica.  
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Média de F0 das vogais do pretonema: sujeitos do 

sexo feminino, estilo de fala espontâneo (Hz)
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Gráfico 1: Variação de média de F0 nas vogais pretônicas (1), tônicas (2) e postônicas (3) do 

pretonema de enunciados assertivos, nas três variantes lingüísticas estudadas: sujeitos do sexo 

feminino, estilo de fala espontâneo. 

 

Em suma, analisando os dados, observamos que em média os sujeitos do sexo feminino 

implementam a F0 em E/LM com uma subida de 41 Hz da pretônica para tônica e uma nova subida de 

13 Hz da tônica para postônica, já em PB/LM essa subida da pretônica para tônica é de 48 Hz seguida 

de uma queda de -4Hz , e finalmente em E/LE a subida da pretônica para tônica é de é de 16 Hz 

seguida de uma suspensão. 

 

Com relação aos sujeitos do sexo masculino, consideramos a media de F0 a partir de 9 

pretônicas, 12 tônicas e 12 postônicas em E/LM; 9 pretônicas, 12 tônicas e 12 postônicas em PB/LM, e, 

finalmente, 9 pretônicas, 12 tônicas e 12 postônicas em E/LE. 

 

Observando o gráfico 2, nota-se que os sujeitos do sexo masculino, no estilo de fala espontâneo, 

implementam a F0 no pretonema da seguinte forma: 
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-Em E/LM há uma subida da vogal pretônica para tônica seguida de uma nova subida mais 

significativa da tônica para a postônica, 

 

-Em PB/LM há uma subida da pretônica para a tônica seguida de uma queda da tônica para 

postônica, e finalmente, 

 

-Em E/LE nota-se uma subida da pretônica para a tônica seguida de uma nova subida da tônica 

para postônica.  

 

Média de F0 das vogais do pretonema: sujeitos do sexo 
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Gráfico 2: Variação da média de F0 nas vogais pretônicas (1), tônicas (2) e postônicas (3) do 

pretonema de enunciados assertivos, nas três variantes lingüísticas estudadas: sujeitos do sexo 

masculino, estilo de fala  espontâneo. 

 

Em suma, analisando os dados, observamos que em média os sujeitos do sexo masculino 

implementam a F0 em E/LM com uma subida média de 12 Hz da pretônica para a tônica seguida de 

uma nova subida da tônica para postônica de 35 Hz, já em PB/LM a subida da pretônica para tônica é  
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de 20 Hz seguida de uma queda da tônica para postônica de -18Hz, e finalmente em E/LE há uma 

subida da pretônica para tônica de 15 Hz, seguida de uma subida de 7Hz.  

 

Confrontando o comportamento de F0 no pretonema entre mulheres e homens nas três variantes 

lingüísticas, estilo de fala espontâneo, nota-se que: 

 

∙ Em E/LM a vogal postônica é mais proeminente que a vogal tônica para ambos os sexos, no 

entanto, as mulheres apresentam uma inflexão inicial e final maior que os homens. 

 

∙ Em PB/LM a vogal tônica é mais proeminente que a vogal pretônica para ambos os sexos, no 

entanto as mulheres apresentam uma inflexão inicial e final maior que homens. 

 

∙ Em E/LE as mulheres implementam o mesmo comportamento de F0 que em PB/LM, no 

entanto de forma menos aguda. Já os homens implementam o mesmo comportamento de F0 que em 

E/LM, no entanto tem um ataque inicial muito agudo. Este ataque agudo pode trazer problemas de 

identidade aos homens, uma vez que seu registro em E/LE chega a ser mais alto que o registro das 

mulheres em E/LM. 

 

Em média, o registro dos enunciados assertivos no pretonema é mais baixo em E/LM que em 

PB/LM e E/LE, para ambos os sexos.  

 

Vejamos agora quais são as diferenças de comportamento da F0 no tonema . 

 

Em primeiro lugar, com relação ao comportamento da F0 no tonema dos enunciados assertivos, 

estilo de fala espontânea, nota-se que o contorno melódico é diferente nas três variantes lingüísticas.  

 

- Em E/LM, em 23 dos 24 casos o contorno é descendente, ou seja, apresenta tônica baixa e  

postônica ainda mais baixa vide figura 19.  
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 No me gusta la política. 

 

Figura 19: Comportamento da F0 no tonema de enunciados assertivos em E/LM, 

 estilo de fala espontâneo 

Queda de 2 Hz entre a tônica e a postônica neste enunciado. 

 

- Em PB/LM, em 23 dos 24 casos o contorno é descendente, ou seja, apresenta queda da tônica para 

postônica vide figura 20.  

 

Prefiro filme de ação à comédia romântica. 

   

Figura 20: Comportamento da F0 no tonema de enunciados assertivos em PB/LM,  

estilo de fala espontâneo. 

Queda de 19 Hz entre a tônica e a postônica neste enunciado. 
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- Em E/LE, em 22 dos 24 casos o contorno é descendente, ou seja, apresenta queda da tônica 

para postônica vide figura 21.  

Yo tengo un gusto muy eclético. 

 

Figura 21: Comportamento da F0 no tonema de enunciados assertivos em E/LE, 

 estilo de fala espontâneo. 

 Queda de 16 Hz entre a tônica e a postônica neste enunciado. 

 

Em segundo lugar, analisamos a média de F0 no tonema, considerando as vogais pretônica, 

tônica e postônica. Trabalhamos com a media da vogal de 24 pretônicas, 24 tônicas e 16 postônicas em 

E/LM; 24 pretônicas, 24 tônicas e 16 postônicas em PB/LM, e, finalmente, 24 pretônicas, 24 tônicas e 

16 postônicas em E/LE. 

No caso da média de F0 da vogal postônica do tonema, nos casos em que há mais de uma, 

somamos todas e depois dividimos este valor por quantas postônicas há, para assim termos a média da 

postônica. 

Analisando dessa forma o comportamento da F0 no tonema, com relação à inflexão final e ao 

papel proeminente da tônica notamos algumas diferenças interessantes de implementação entre homens 

e mulheres nas diferentes variantes lingüísticas. 

Considerando a média de F0 dos sujeitos do sexo feminino, analisamos 12 pretônicas, 12 

tônicas e 8 postônicas em E/LM; 12 pretônicas, 12 tônicas e 8 postônicas em PB/LM, e, finalmente, 12 

pretônicas, 12 tônicas e 8 postônicas em E/LE. 

       126Hz 

       110Hz 
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Observando o gráfico 3, nota-se que os sujeitos do sexo feminino, no estilo de fala espontâneo, 

implementam a F0 no tonema da seguinte forma: 

- Em E/LM há em média subida da pretônica para a tônica e uma queda da tônica para a 

postônica, 

 

- Em PB/LM há uma queda brusca da pretônica para a tônica e uma nova queda da tônica para a 

postônica; 

 

- Em E/LE encontramos o mesmo comportamento de PB/LM, uma queda da pretônica para a 

tônica e uma nova queda da tônica para postônica, sendo que bem as quedas são menos abruptas em 

E/LE.  
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Gráfico 3: Variação da média de F0 nas vogais pretonicas (1), tônicas (2) e postonicas (3) do tonema 

de enunciados assertivos, nas três variantes lingüísticas estudadas: sujeitos do sexo feminino, estilo de 

fala  espontâneo. 

 

Em suma, analisando os dados, observamos que em média os sujeitos do sexo feminino 

implementam a F0 em E/LM com uma subida média de 9 Hz da pretônica para tônica, seguida de uma 

queda de -3 Hz da tônica para a postônica, em PB/LM também há uma queda, sendo em média uma 

queda de 43Hz da pretônica para tônica e de mais 43 Hz da tônica para postônica, e finalmente em 

E/LE também há uma queda, sendo em média uma queda de 6Hz da pretônica para tônica e de 5 Hz da 

tônica para postônica. 
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Com relação aos sujeitos do sexo masculino, consideramos a média de F0 a partir de 12 

pretônicas, 12 tônicas e 8 postônicas em E/LM; 12 pretônicas, 12 tônicas e 8 postônicas em PB/LM, e, 

finalmente, 12 pretônicas, 12 tônicas e 8 postônicas em E/LE. 

 

Observando o gráfico 4, nota-se que os sujeitos do sexo masculino, no estilo de fala espontâneo, 

também implementam a F0 no tonema da seguinte forma: 

- Em E/LM há uma subida da pretônica para a tônica seguida de uma queda a tônica para 

postônica, 

 

- Em PB/LM há uma queda da pretônica para tônica seguida de uma nova queda da tônica para 

postônica, e finalmente, 

 

- Em E/LE encontramos o mesmo comportamento que em PB/LM, uma queda da pretônica para 

a tônica seguida de uma nova queda a tônica para postônica.  
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Gráfico 4: Variação da média de F0 nas vogais pretonicas (1), tônicas (2) e postonicas (3) do tonema 

de enunciados assertivos, nas três variantes lingüísticas estudadas: sujeitos do sexo masculino, estilo 

de fala espontâneo. 
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Em suma, analisando os dados, observamos que em média os sujeitos do sexo masculino 

implementam a F0 em E/LM com uma subida média de 9 Hz da pretônica para tônica seguida de uma 

queda média -14 Hz da tônica para postônica, já em PB/LM há queda média de -40Hz da pretônica 

para tônica seguida de uma nova queda média de -6 Hz da tônica para postônica, e finalmente em E/LE 

essa queda média é de -23 Hz da pretônica para tônica seguida de uma nova queda média de -24 Hz da 

tônica para postônica. 

 

Confrontando o comportamento de F0 no tonema entre mulheres e homens nas três variantes 

lingüísticas, estilo de fala espontânea, nota-se que: 

 

∙ Em E/LM a vogal tônica é mais proeminente que a vogal pretônica e a postônica para ambos 

os sexos, no entanto, as mulheres apresentam uma inflexão inicial e final maior que os homens. Isso 

pode se dever ao fato do registro de voz das mulheres ser mais agudo que o dos homens. 

 

∙ Em PB/LM a vogal pretônica é mais proeminente que a vogal tônica que é mais proeminente 

que a postônica para ambos os sexos, no entanto as mulheres apresentam uma inflexão inicial e final 

maior que homens. Isso pode se dever ao fato do registro de voz das mulheres ser mais agudo que o dos 

homens. 

 

∙ Em E/LE implementam o mesmo comportamento de F0 que em PB/LM, no entanto de forma 

menos aguda.  

 

∙ Em média, o registro dos enunciados assertivos no tonema é mais baixo em E/LM que em 

PB/LM e E/LE, para ambos os sexos.  

 

Portanto, na análise fonética, temos que na implementação da F0 a queda da vogal pretônica 

para tônica e da tônica para postônica é gradativa em E/LM, ao passo que em PB/LM e E/LE a queda é 

brusca. Vejamos a seguir, como se implementa a duração dessas sílabas nos enunciados assertivos. 
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- Análise fonética: descrição da duração 

 

 

Na análise fonética, analisamos o comportamento da duração primeiro no pretonema e 

posteriormente no tonema dos 24 enunciados ditos para cada variante lingüística. 

 

Em primeiro lugar, com relação ao comportamento da duração no pretonema dos enunciados 

assertivos, estilo de fala espontâneo, nota-se que a duração das sílabas tônicas e das postônicas é 

ligeiramente diferente nas três variantes lingüísticas. 

 

- Em E/LM, em 14 dos 24 casos a sílaba que apresenta maior duração é a tônica, no entanto a 

diferença entre a tônica e a postônica é pequena vide figura 22.  

 

 

No me gusta la política. 

 

Figura 22: Comportamento da duração no pretonema de enunciados assertivos em E/LM,  

estilo de fala espontâneo. 

Redução de 39 ms da duração da sílaba tônica para a postônica neste enunciado. 

 

 

 

105ms 

144ms 
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- Em PB/LM, em 15 dos 24 casos a sílaba que apresenta maior duração é a tônica vide figura 

23.  

Prefiro filme de ação à comédia romântica. 

 

Figura 23: Comportamento da duração no pretonema de enunciados assertivos em PB/LM,  

estilo de fala espontâneo. 

Redução de 106 ms da duração da sílaba tônica para postônica neste enunciado.  

 

- Em E/LE, em 19 dos 24 casos a sílaba que apresenta maior duração é a tônica vide figura 24.  

Yo tengo un gusto muy eclético. 

 

 

Figura 24: Comportamento da duração no pretonema de enunciados assertivos em E/LE,  

estilo de fala espontâneo. 

Redução de 9 ms da duração da sílaba tônica para postônica neste enunciado. 

 

 

 

 

 

   62ms 

      168ms 

       165ms 

       174ms 



Transferências prosódicas do PB/LM na aprendizagem do E/LE: 

enunciados assertivos e interrogativos totais 

Maristela da Silva Pinto 

 

 

 

92 

92 

Em segundo lugar, medimos a duração no pretonema, considerando a totalidade das sílabas 

pretônica, tônica e postônica. Trabalhamos com a medida de duração da sílaba de 19 pretônicas, 24 

tônicas e 24 postônicas em E/LM; 19 pretônicas, 24 tônicas e 24 postônicas em PB/LM, e, finalmente, 

19 pretônicas, 24 tônicas e 24 postônicas em E/LE. 

Observando o gráfico 5, nota-se que os sujeitos, no estilo de fala espontâneo, implementam a 

duração no pretonema da seguinte forma: 

 

- Em E/LM há um alongamento na tônica em relação à pretônica seguida de uma pequena 

redução da tônica para postônica.  

 

- Em PB/LM há um alongamento na tônica em relação à pretônica seguido de uma redução da 

tônica para postônica, e finalmente, 

 

- Em E/LE há um alongamento na tônica em relação à pretônica seguido de uma redução da 

tônica para postônica.  
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Gráfico 5: Variação média da duração nas silabas pretônicas (1), tônicas (2) e postônicas (3) do 

pretonema de enunciados assertivos, nas três variantes lingüísticas estudadas: estilo de fala 

espontâneo. 
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Em suma, analisando os dados de duração do pretonema, observamos que em média os 

sujeitos implementam a duração em E/LM com uma redução  média de-13 ms da tônica para postônica, 

já em PB/LM há uma redução média de -34ms, e finalmente em E/LE há uma redução média de -52 

ms. 

 

Vejamos agora quais são as diferenças de comportamento da duração no tonema. 

 

Em primeiro lugar, com relação ao comportamento da duração no tonema dos enunciados 

assertivos, estilo de fala espontâneo, nota-se que a duração das sílabas tônicas e postônicas é muito 

diferente nas três variantes lingüísticas.  

 

- Em E/LM, em 18 dos 24 casos a sílaba que apresenta maior duração é a postônica, vide figura 

25.  

No me gusta la política. 

   

Figura 25: Comportamento da duração no tonema de enunciados assertivos em E/LM,  

estilo de fala espontâneo. 

 Alongamento de 57 ms da duração na postônica em relação à sílaba tônica neste enunciado. 
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- Em PB/LM, em 22 dos 24 casos a sílaba que apresenta maior duração é a tônica vide figura 

26. 

Prefiro filme de ação à comédia romântica. 

 

Figura 26: Comportamento da duração no tonema de enunciados assertivos em PB/LM,  

estilo de fala espontâneo. 

 Redução de 19 ms da duração da sílaba tônica para postônica neste enunciado assertivo. 

 

- Em E/LE, em 20 dos 24 casos a sílaba que apresenta maior duração é a tônica vide figura 27.  

Yo tengo un gusto muy eclético. 

 

Figura 27: Comportamento da duração no tonema de enunciados assertivos em E/LE,  

estilo de fala espontâneo. 

Redução de 109 ms da duração da sílaba tônica para postônica neste enunciado assertivo. 
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Em segundo lugar, medimos duração no tonema, considerando a totalidade das silabas 

pretônica, tônica e postônica. Trabalhamos com a medida de duração da sílaba de 24 pretônicas, 24 

tônicas e 16 postônicas em E/LM; 24 pretônicas, 24 tônicas e 16 postônicas em PB/LM, e, finalmente, 

24 pretônicas, 24 tônicas e 16 postônicas em E/LE. 

No caso da medida da duração da silaba postônica do tonema, nos casos em que há mais de 

uma, somamos todas e depois dividimos este valor por quantas postônicas há, para assim termos a 

média da postônica. 

 

Observando o gráfico 6, nota-se que os sujeitos implementam a duração no tonema da seguinte 

forma: 

 

- Em E/LM há um alongamento na tônica em relação à pretônica seguido de um novo 

alongamento da tônica para postônica, 

 

- Em PB/LM há um alongamento na tônica em relação à pretônica seguido de uma redução da 

tônica para postônica, e finalmente, 

 

- Em E/LE nota-se o mesmo comportamento que em PB/LM, um alongamento na tônica em 

relação à pretônica seguido de uma redução da tônica para postônica.  
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Média de duração das sílabas do tonema: estilo de fala 
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Gráfico 6: Variação média da duração nas silabas pretônicas (1), tônicas (2) e postônicas (3) do 

tonema de enunciados assertivos, nas três variantes lingüísticas estudadas: estilo de fala espontâneo. 

 

Em suma, analisando os dados de duração do tonema, observamos que em média os sujeitos 

cariocas implementam a duração em E/LM com um alongamento de 17ms na postônica em relação à 

tônica, já em PB/LM há uma redução de -124 ms da tônica para a postônica, e finalmente em E/LE há 

uma redução de -79ms. 

 

Confrontando o comportamento de duração no pretonema e no tonema nas três variantes 

lingüísticas, estilo de fala espontâneo, nota-se que: 

 

∙  Em E/LM a sílaba tônica é a que apresenta maior duração no pretonema, já no tonema é a 

postônica. 

 

∙  Em PB/LM a sílaba tônica é a que apresenta maior duração tanto no pretonema quanto no 

tonema. 
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∙  Em E/LE a sílaba tônica é a que apresenta maior duração tanto no pretonema quanto no 

tonema. 

Vejamos abaixo um esquema de percentual de alongamento e redução das sílabas no pretonema 

e no tonema: 

 

Pretonema Pretônica→Tônica Tônica→Postônica 

E/LM 40% -10% 

PB/LM 12% -27% 

E/LE 33% -27% 

 

 

Tonema Pretônica→Tônica Tônica→Postônica 

E/LM 35% 11% 

PB/LM 101% -50% 

E/LE 82% -30% 

 

 

Embora no pretonema das três variantes lingüísticas a sílaba que apresente maior duração seja a 

tônica, em E/LM a postônica também apresenta uma longa duração, já em PB/LM e E/LE isso não 

acontece, a duração da postônica é bastante reduzida. 

  

Portanto, na análise fonética, tanto na implementação da F0 quanto na implementação da 

duração há diferenças em E/LM e PB/LM, vejamos se essas diferenças acarretam no nível fonológico 

alguma diferença na atribuição do acento tonal.  
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 - Análise fonológica: atribuição tonal 

 

 

No nível fonológico, com relação à atribuição dos tons, recorremos ao sistema de notação 

Métrico Autosegmental (AM), proposto por Pierrehumbert (1980), o qual sustenta que os contornos 

melódicos estão configurados por seqüências de dois tipos de tons – alto (H) e baixo (L). Para o E/LM, 

seguimos as considerações feitas por Sosa (1999) e para o PB/LM seguimos as considerações feitas por 

Moraes (2008) e a partir destas considerações atribuímos os tons aos nossos enunciados em E/LE.  

Com relação ao pretonema, Sosa (1999) atribui a notação métrico autosegmental L*+H em 

EE/LM, já Moraes (2008) atribui a notação L+H* em PB/LM. Moraes comenta que no nível fonético, 

observa-se na realidade no PB não apenas um acento [l + m*], mas antes uma subida gradativa em três 

passos: [l + m*+ h]. Teríamos, portanto, duas alternativas de análise: /L*+H/ vs. /L+H*/, isto é, 

poderíamos considerar que o tom H se associaria à postônica ou à tônica: E, embora a análise L*+H 

venha sendo a mais freqüentemente adotada (Reis & von Atzingen, 2002, Fernandes, 2007), Moraes 

(2008) optou pela segunda, com base em dois argumentos: 

i) o comportamento da postônica é variável, ou seja, ela pode também ser descendente, 

sem que isso aparentemente afete o sentido entonacional do enunciado;  

ii)  todos os PA manteriam a mesma forma T + T*.  

 

Seguindo a mesma linha de raciocínio de Moraes (2008), optamos pela representação L+H* no 

pretonema do PB/LM e conseqüentemente do E/LE, uma vez que os sujeitos cariocas transferem o 

contorno melódico da LM para a LE. 

 

Com relação ao tonema, Sosa (1999) propõe a notação métrico autosegmental L*L% (contorno 

descendente) em E/LM e Moraes (2008) propõe a notação H+L*L% (contorno descendente) em 

PB/LM. 
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 Vejamos se nossos dados confirmam o que já fora proposto por Sosa para o E/LM e por Moraes 

para o PB/LM e como se aplicam em E/LE, no estilo de fala espontâneo. 

- Em E/LM, 23 dos 24 casos receberam a atribuição tonal L*L%, vide figura 28.  

Ni amigos, ni amigos de conocidos, ni parientes. 

 

 

Figura 28: Notação Métrico autosegmental de enunciados assertivos com vocábulo final paroxítono, 

em E/LM, estilo de fala espontâneo. 

 

- Em PB/LM, 23 dos 24 casos receberam a atribuição tonal H+L*L%, vide figura 29.  

 

A escola perde o professor, mas não perde o aluno. 

 

Figura 29: Notação Métrico autosegmental de enunciados assertivos com vocábulo final paroxítono, 

em PB/LM, estilo de fala espontâneo. 
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- Em E/LE, 22 dos 24 casos receberam a atribuição tonal L*L%, vide figura 30.  

 

Yo solamente compro lo que necesito.  

 

Figura 30: Notação Métrico autosegmental de enunciados assertivos com vocábulo final paroxítono, 

em E/LE, estilo de fala espontâneo. 

 

Em suma, constatamos em nossas análises e ilustramos com as figuras acima que os sujeitos-

aprendizes realizam os contornos dos enunciados assertivos totais em E/LE, estilo de fala espontânea, 

com contorno melódico final descendente.  

 

TABELA 5: Atribuição de tons na modalidade assertiva, estilo de fala espontâneo  

Variante Lingüística 

 

                     Acento 

PRETONEMA TONEMA 

E/LM L*+H L*L% 

PB/LM L+H* H+L*L% 

E/LE L+H* L*L% 

Tabela da variação tonal no pretonema e no tonema nas três variantes lingüísticas. 

 

 

 

 



Transferências prosódicas do PB/LM na aprendizagem do E/LE: 

enunciados assertivos e interrogativos totais 

Maristela da Silva Pinto 

 

 

 

101 

101 

Cabe verificar no nível fonológico se há alguma modificação na implementação do padrão 

acentual proposto, devido à estrutura acentual final do enunciado. 
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Diferenças de implementação no tonema a depender do padrão acentual final: 

 

 

A base da nossa análise e dos resultados expostos anteriormente se deu a partir do padrão final 

paroxítono. É interessante verificar e discutir como esse padrão se implementa em finais de enunciado 

proparoxítonos e oxítonos.  

 

Analisamos a implementação no tonema nos enunciados com padrão acentual final 

proparoxítono e verificamos que a atribuição tonal não é diferente do padrão paroxítono, no entanto ao 

contar com uma sílaba a mais o contorno do padrão final descendente ou ascendente fica melhor 

delineado, vide figuras 31, 32 e 33: 

 

 

Me gusta cuando la moda se acopla a mi estética. 

 

 

 

Figura 31: Notação Métrico autosegmental de enunciados assertivos com vocábulo final 

proparoxítono, em E/LM, estilo de fala espontâneo. 
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E minha mãe é hipocondríaca. 

 

Figura 32: Notação Métrico autosegmental de enunciados assertivos com vocábulo final 

proparoxítono, em PB/LM, estilo de fala espontâneo. 

 

Yo tengo um gusto muy eclético. 

 

Figura 33: Notação Métrico autosegmental de enunciados assertivos com vocábulo final 

proparoxítono, em E/LE, estilo de fala espontâneo. 

 

 

Analisando a implementação no tonema nos enunciados com padrão acentual final oxítono 

consideramos que a atribuição tonal também não variou, embora o padrão fique menos delineado pelo 

final abrupto ou incompleto pela ausência de sílabas posteriores à tônica, vide figuras 34, 35 e 36. 

 

Yo creo que, actualmente, por lo menos en Espana, no es lo mejor que hay. 
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Figura 34: Notação Métrico autosegmental de enunciados assertivos com vocábulo final oxítono, em 

E/LM, estilo de fala espontâneo. 

 

 

Eu espero um dia conseguir, 

 

Figura 35: Notação Métrico autosegmental de enunciados assertivos com vocábulo final oxítono, em 

PB/LM, estilo de fala espontâneo. 
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 El sida de alguna manera se puede evitar. 

 

Figura36: Notação Métrico autosegmental de enunciados assertivos com vocábulo final oxítono, em 

E/LE, estilo de fala espontâneo. 

 

Em resumo, constatamos com as analises fonética e fonológica dos dados do estilo de fala 

espontâneo que: 

 

    ∙ Em média, o registro dos enunciados assertivos é mais baixo em E/LM que em PB/LM e 

E/LE, para ambos os sexos, tanto no pretonema quanto tonema. 

 

∙ Em média, a duração da tônica é menor em E/LM que em PB/LM e E/LE. 

 

∙ O contorno melódico em E/LM, PB/LM e E/LE é descendente (L*L %). 
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4.2 – Enunciados assertivos: estilo de fala lido 

 

 Esta seção apresenta, primeiramente, os resultados referentes à análise fonética, ou seja, à 

implementação dos padrões prosódicos de F0 e duração em enunciados assertivos lidos por sujeitos em 

E/LM, PB/LM e E/LE e, posteriormente, apresenta uma proposta de análise fonológica referente à 

atribuição dos acentos tonais no pretonema e no tonema destes enunciados. 

 

- Análise fonética: descrição da F0 

 

Analisamos o comportamento da F0 primeiro no pretonema e, posteriormente, no tonema dos 

24 enunciados assertivos lidos para cada variante lingüística. 

 

Em primeiro lugar, com relação ao comportamento da F0 no pretonema dos enunciados 

assertivos, estilo de fala lido, nota-se que o contorno é ascendente nas três variantes lingüísticas. 

Mesmo sendo convergentes, há divergência entre eles e essa divergência entre os padrões consiste em:   

- Em E/LM, em 20 dos 24 casos a F0 começa baixa na tônica e a subida ocorre na postônica 

vide figura 37.  

No me gusta la política. 

 

Figura 37: Comportamento da F0 no pretonema de enunciados assertivos em E/LM, estilo de fala lido. 

Subida de 19 Hz da tônica para postônica no pretonema deste enunciado. 

Vale ressaltar que não há subida da pretônica pra tônica e sim da tônica para postônica. 

186 Hz 
260Hz 

 

 
       141Hz 

160Hz 



Transferências prosódicas do PB/LM na aprendizagem do E/LE: 

enunciados assertivos e interrogativos totais 

Maristela da Silva Pinto 

 

 

 

107 

107 

- Em PB/LM, em 21 dos 24 casos a F0 começa baixa na pretônica e a subida ocorre na tônica, 

vide figura 38.  

Trabalhar com o saber é filantrópico. 

 

Figura 38: Comportamento da F0 no pretonema de enunciados assertivos em PB/LM, 

 estilo de fala lido. 

Subida de 23Hz da pretônica para tônica no pretonema deste enunciado. 

Vale ressaltar que há subida da pretônica pra tônica e não da tônica para postônica. 

 

- Em E/LE, em 20 dos 24 casos começa baixa na pretônica e a subida ocorre na tônica, vide 

figura 39. 

Católica no practicante. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 39: Comportamento da F0 no pretonema de enunciados assertivos em E/LE, estilo de fala lido. 

 Subida de 16 Hz da pretônica para tônica no pretonema neste enunciado. 

Vale ressaltar que há subida da pretônica pra tônica e não da tônica para postônica. 

 

 

 

 

 

 
    127Hz 

      150Hz 

 

        232Hz 

  248Hz 
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Em segundo lugar, analisamos a média de F0 no pretonema, considerando as vogais pretônica, 

tônica e postônica. Trabalhamos com a media da vogal de 19 pretônicas, 24 tônicas e 24 postônicas em 

E/LM; 19 pretônicas, 24 tônicas e 24 postônicas em PB/LM, e, finalmente, 19 pretônicas, 24 tônicas e 

24 postônicas em E/LE. 

Analisando dessa forma o comportamento da F0 no pretonema, com relação ao ataque inicial e 

ao papel proeminente da tônica notamos algumas diferenças de implementação entre homens e 

mulheres nas diferentes variantes lingüísticas. 

 

Considerando a media de F0 dos sujeitos do sexo feminino, analisamos 10 pretônicas, 12 

tônicas e 12 postônicas em E/LM; 10 pretônicas, 12 tônicas e 12 postônicas em PB/LM, e, finalmente, 

10 pretônicas, 12 tônicas e 12 postônicas em E/LE. 

 

Observando o gráfico 7, nota-se que os sujeitos do sexo feminino, no estilo de fala espontânea, 

implementam a subida da F0 no pretonema de diferentes formas: 

 

- Em E/LM há em média uma subida da vogal pretônica para tônica, e essa subida continua da 

tônica para a postônica, 

 

- Em PB/LM há uma subida da pretônica para a tônica seguida de uma queda da tônica para 

postônica, e finalmente,  

 

- Em E/LE encontramos o mesmo comportamento que em E/LM, uma subida da pretônica para 

a tônica seguida de uma nova subida na postônica.  
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Média de F0 das vogais do pretonema: sujeitos do sexo 

feminino, estilo de fala lido (Hz) 
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Gráfico 7: Variação de média de F0 nas vogais pretônicas (1), tônicas (2) e postônicas (3) do 

pretonema de enunciados assertivos, nas três variantes lingüísticas estudadas: sujeitos do sexo 

feminino, estilo de fala lido. 

 

Em suma, analisando os dados, observamos que em média os sujeitos do sexo feminino 

implementam a F0 em E/LM com uma subida de 11 Hz da pretônica para tônica e uma nova subida de 

19 Hz da tônica para postônica, já em PB/LM essa subida da pretônica para tônica é de 18 Hz seguida 

de uma queda de -2Hz , e finalmente em E/LE a subida da pretônica para tônica é de 14 Hz seguida de 

uma nova subida de 21 Hz. 

 

Com relação aos sujeitos do sexo masculino, consideramos a media de F0 a partir de 9 

pretônicas, 12 tônicas e 12 postônicas em E/LM; 9 pretônicas, 12 tônicas e 12 postônicas em PB/LM, e, 

finalmente, 9 pretônicas, 12 tônicas e 12 postônicas em E/LE. 

 

Observando o gráfico 8, nota-se que os sujeitos do sexo masculino, no estilo de fala espontânea, 

implementam a F0 no pretonema da seguinte forma: 
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-Em E/LM há uma subida da vogal pretônica para tônica seguida de uma nova subida da tônica 

para a postônica, 

 

-Em PB/LM há uma subida da pretônica para a tônica seguida de uma queda da tônica para 

postônica, e finalmente, 

 

-Em E/LE nota-se uma subida da pretônica para a tônica seguida de uma queda da tônica para 

postônica.  
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Gráfico 8: Variação da média de F0 nas vogais pretônicas (1), tônicas (2) e postônicas (3) do 

pretonema de enunciados assertivos,  nas três variantes lingüísticas estudadas: sujeitos do sexo 

masculino, estilo de fala lido. 

 

 

 

Em suma, analisando os dados, observamos que em média os sujeitos do sexo masculino 

implementam a F0 em E/LM com uma subida média de 15 Hz da pretônica para a tônica seguida de 

uma nova subida da tônica para postônica de 4 Hz, já em PB/LM a subida da pretônica para tônica é de 
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31 Hz seguida de uma queda da tônica para postônica de -16Hz, e finalmente em E/LE há uma subida 

da pretônica para tônica de 81 Hz, seguida de uma queda de 22Hz.  

 

Confrontando o comportamento de F0 no pretonema entre mulheres e homens nas três variantes 

lingüísticas, estilo de fala espontânea, nota-se que: 

 

∙ Em E/LM a vogal postônica é mais proeminente que a vogal tônica para ambos os sexos, no 

entanto, as mulheres apresentam uma inflexão inicial e final maior que os homens. 

 

∙ Em PB/LM a vogal tônica é mais proeminente que a vogal pretônica para ambos os sexos, no 

entanto as mulheres apresentam uma inflexão inicial e final maior que homens. 

∙ Em E/LE as mulheres implementam o mesmo comportamento de F0 que em E/LM, no entanto 

com um registro mais alto. Já os homens implementam o mesmo comportamento de F0 que em 

PB/LM., no entanto com um registro mais alto.  

 

∙ Em média, o registro dos enunciados assertivos no pretonema é mais baixo em E/LM que em 

PB/LM e E/LE, para ambos os sexos.  

 

 

Vejamos agora quais são as diferenças de comportamento da F0 no tonema . 

 

Em primeiro lugar, com relação ao comportamento da F0 no tonema dos enunciados assertivos, 

estilo de fala lido, nota-se que o contorno melódico é diferente nas três variantes lingüísticas.  

 

- Em E/LM, em 23 dos 24 casos o contorno é descendente, ou seja, apresenta tônica baixa e  

postônica ainda mais baixa vide figura 40.  
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No me gusta la política. 

 

Figura 40: Comportamento da F0 no tonema de enunciados assertivos em E/LM, estilo de fala lido. 

Queda de 5 Hz da tônica para postônica neste enunciado. 

 

- Em PB/LM, em 23 dos 24 casos o contorno é descendente, ou seja, apresenta queda da tônica 

para postônica vide figura 41.  

 

Trabalhar com o saber é filantrópico. 

 

Figura 41: Comportamento da F0 no tonema de enunciados assertivos em PB/LM, estilo de fala lido. 

 Queda de 10 Hz da tônica para postônica neste enunciado.  
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- Em E/LE, em 23 dos 24 casos o contorno é descendente, ou seja, apresenta queda da tônica 

para postônica vide figura 42.  

Católica no practicante. 

 

Figura 42: Comportamento da F0 no tonema de enunciados assertivos em E/LE, estilo de fala lido. 

Queda de 100 Hz da tônica para postônica neste enunciado. 

 

Em segundo lugar, analisamos a média de F0 no tonema, considerando as vogais pretônica, 

tônica e postônica. Trabalhamos com a media da vogal de 24 pretônicas, 24 tônicas e 16 postônicas em 

E/LM; 24 pretônicas, 24 tônicas e 16 postônicas em PB/LM, e, finalmente, 24 pretônicas, 24 tônicas e 

16 postônicas em E/LE. 

No caso da média de F0 da vogal postônica do tonema, nos casos em que há mais de uma, 

somamos todas e depois dividimos este valor por quantas postônicas há, para assim termos a média da 

postônica. 

Analisando dessa forma o comportamento da F0 no tonema, com relação à inflexão final e ao 

papel proeminente da tônica notamos algumas diferenças interessantes de implementação entre homens 

e mulheres nas diferentes variantes lingüísticas. 

Considerando a media de F0 dos sujeitos do sexo feminino, analisamos 12 pretônicas, 12 

tônicas e 8 postônicas em E/LM; 12 pretônicas, 12 tônicas e 8 postônicas em PB/LM, e, finalmente, 12 

pretônicas, 12 tônicas e 8 postônicas em E/LE. 
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Observando o gráfico 9, nota-se que os sujeitos do sexo feminino, no estilo de fala espontânea, 

implementam a F0 no tonema da seguinte forma: 

 

- Em E/LM há em média queda da pretônica para a tônica e uma nova queda da tônica para a 

postônica, sendo que estas quedas são suaves. 

 

- Em PB/LM há uma queda brusca da pretônica para a tônica e uma nova queda da tônica para a 

postônica; 

 

- Em E/LE encontramos um comportamento semelhante ao PB/LM, uma queda brusca da 

pretônica para a tônica e uma nova queda da tônica para postônica.  
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Gráfico 9: Variação da média de F0 nas vogais pretonicas (1), tônicas (2) e postonicas (3) do tonema 

de enunciados assertivos, nas três variantes lingüísticas estudadas: sujeitos do sexo feminino, estilo de 

fala  lido. 

 

 

Em suma, analisando os dados, observamos que em média os sujeitos do sexo feminino 

implementam a F0 em E/LM com uma queda média de -7 Hz da pretônica para tônica, seguida de uma 
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nova queda de -2 Hz da tônica para a postônica, em PB/LM também há uma queda, sendo em média 

uma queda de 51Hz da pretônica para tônica e de mais 50 Hz da tônica para postônica, e finalmente em 

E/LE também há uma queda, sendo em média uma queda de 34Hz da pretônica para tônica e de 37 Hz 

da tônica para postônica. 

Com relação aos sujeitos do sexo masculino, consideramos a media de F0 a partir de 12 

pretônicas, 12 tônicas e 8 postônicas em E/LM; 12 pretônicas, 12 tônicas e 8 postônicas em PB/LM, e, 

finalmente, 12 pretônicas, 12 tônicas e 8 postônicas em E/LE. 

 

Observando o gráfico 10, nota-se que os sujeitos do sexo masculino, no estilo de fala 

espontânea, também implementam a F0 no tonema da seguinte forma: 

 

- Em E/LM há uma queda da pretônica para a tônica e uma nova queda a tônica para postônica, 

sendo que essas quedas são suaves, ao menos a primeira delas, 

 

- Em PB/LM há uma queda brusca da pretônica para tônica seguida de uma nova queda da 

tônica para postônica, e finalmente, 

 

- Em E/LE encontramos um comportamento semelhante ao PB/LM, uma queda da pretônica 

para a tônica seguida de uma nova queda da tônica para postônica. A segunda queda é mais brusca que 

a primeira. 
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Média de F0 das vogais do tonema: sujeitos do sexo 

masculino, estilo de fala lido (Hz)
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Gráfico 10: Variação da média de F0 nas vogais pretonicas (1), tônicas (2) e postonicas (3) do tonema 

de enunciados assertivos, nas três variantes lingüísticas estudadas: sujeitos do sexo masculino, estilo 

de fala lido. 

 

Em suma, analisando os dados, observamos que em média os sujeitos do sexo masculino 

implementam a F0 em E/LM com uma queda média de -2 Hz da pretônica para tônica seguida de uma 

queda média -21 Hz da tônica para postônica, já em PB/LM há queda média de -33Hz da pretônica 

para tônica seguida de uma nova queda média de -7 Hz da tônica para postônica, e finalmente em E/LE 

essa queda média é de -15 Hz da pretônica para tônica seguida de uma nova queda média de -21 Hz da 

tônica para postônica. 

 

 

Confrontando o comportamento de F0 no tonema entre mulheres e homens nas três variantes 

lingüísticas, estilo de fala lido, nota-se que: 
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∙ Em E/LM a vogal pretônica é mais proeminente que a vogal tônica que é mais proeminente 

que a postônica para ambos os sexos, no entanto, as mulheres apresentam uma inflexão inicial e final 

maior que os homens. 

 

∙ Em PB/LM a vogal pretônica é mais proeminente que a vogal tônica que é mais proeminente 

que a postônica para ambos os sexos, no entanto as mulheres apresentam uma inflexão inicial e final 

maior que homens. 

 

 ∙ Em E/LE implementam um comportamento de F0 semelhante ao PB/LM, no entanto os 

sujeitos do sexo masculino o fazem de forma mais aguda.  

.  

 

∙ Em média, o registro dos enunciados assertivos no tonema é mais baixo em E/LM que em 

PB/LM e E/LE, para ambos os sexos.  

 

 Portanto, na análise fonética, temos que na implementação da F0 a queda da vogal pretônica 

para tônica e da tônica para postônica é suave em E/LM, ao passo que em PB/LM e E/LE a queda é 

brusca. Vejamos a seguir, como se implementa a duração dessas sílabas nos enunciados assertivos. 
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- Análise fonética: descrição da duração 

 

 

Na análise fonética, analisamos o comportamento da duração, primeiro, no pretonema e 

posteriormente no tonema dos 24 enunciados lidos para cada variante lingüística. 

 

Em primeiro lugar, com relação ao comportameto da duração no pretonema dos enunciados 

assertivos, estilo de fala espontânea, nota-se que a duração das sílabas tônicas e das postônicas é muito 

diferente nas três variantes lingüísticas. 

- Em E/LM, em 16 dos 24 casos a sílaba que apresenta maior duração é a tônica, no entanto a 

diferença entre a tônica e a postônica é pequena vide figura 43.  

 

No me gusta la política. 

 

Figura 43: Comportamento da duração no pretonema de enunciados assertivos em E/LM, 

 estilo de fala lido. 

Redução de 33 ms da duração da sílaba tônica para a postônica neste enunciado. 

 

- Em PB/LM, em 17 dos 24 casos a sílaba que apresenta maior duração é a tônica vide figura 

44.  

Trabalhar com o saber é filantrópico. 

 

 
       152 ms 

119 ms 
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Figura 44: Comportamento da duração no pretonema de enunciados assertivos em PB/LM, 

 estilo de fala lido. 

 Redução de 129 ms da duração da sílaba tônica para postônica neste enunciado. 

  

- Em E/LE, em 19 dos 24 casos a sílaba que apresenta maior duração é a tônica vide figura 45.  

 

Católica no practicante. 

 

Figura 45: Comportamento da duração no pretonema de enunciados assertivos em E/LE, 

 estilo de fala lido. 

Redução de 202 ms da duração da sílaba tônica para postônica neste enunciado. 

 

 

 

Em segundo lugar, medimos a duração no pretonema, considerando a totalidade das sílabas 

pretônica, tônica e postônica. Trabalhamos com a medida de duração da sílaba de 19 pretônicas, 24 

291 ms 

        89 ms 

 

 

 

    285ms 

      157ms 
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tônicas e 24 postônicas em E/LM; 19 pretônicas, 24 tônicas e 24 postônicas em PB/LM, e, finalmente, 

19 pretônicas, 24 tônicas e 24 postônicas em E/LE. 

 

Observando o gráfico 11, nota-se que os sujeitos, no estilo de fala espontânea, implementam a 

duração no pretonema da seguinte forma: 

 

- Em E/LM há um alongamento na tônica em relação à pretônica seguida de uma pequena 

redução da tônica para postônica.  

 

- Em PB/LM há um alongamento na tônica em relação à pretônica seguido de uma redução da 

tônica para postônica, e finalmente, 

 

- Em E/LE há um alongamento na tônica em relação à pretônica seguido de uma redução da 

tônica para postônica.  
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Gráfico 11: Variação média da duração nas silabas pretônicas (1), tônicas (2) e postônicas (3) do 

pretonema de enunciados assertivos, nas três variantes lingüísticas estudadas: estilo de fala lido. 
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Em suma, analisando os dados de duração do pretonema, observamos que em média os 

sujeitos implementam a duração em E/LM com uma redução  média de-40 ms da tônica para postônica, 

já em PB/LM há uma redução média de -91ms, e finalmente em E/LE há uma redução média de -87 

ms. 

 

Vejamos agora quais são as diferenças de comportamento da duração no tonema. 

 

Em primeiro lugar, com relação ao comportamento da duração no tonema dos enunciados 

assertivos, estilo de fala lido, nota-se que a duração das sílabas tônicas e postônicas é muito diferente 

nas três variantes lingüísticas.  

 

- Em E/LM, em 18 dos 24 casos a sílaba que apresenta maior duração é a postônica, vide figura 

46.  

 

No me gusta la política. 

 

Figura 46: Comportamento da duração no tonema de enunciados assertivos em E/LM, 

 estilo de fala lido. 

Alongamento de 56 ms da duração na sílaba postônica em relação à tônica neste enunciado. 

 

 

 

 

 

 
      90ms 

146ms 
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- Em PB/LM, em 22 dos 24 casos a sílaba que apresenta maior duração é a tônica vide figura 

47.  

Trabalhar com o saber é filantrópico. 

   

Figura 47: Comportamento da duração no tonema de enunciados assertivos em PB/LM, 

 estilo de fala lido. 

Redução de 85 ms da duração da sílaba tônica para postônica neste enunciado. 

- Em E/LE, em 20 dos 24 casos a sílaba que apresenta maior duração é a tônica vide figura 48.  

 

Católica no practicante. 

 

Figura 48: Comportamento da duração no tonema de enunciados assertivos em E/LE, 

 estilo de fala lido. 

Redução de 211ms da duração da sílaba tônica para postônica neste enunciado. 

 

 

 

 

 

 

    320ms 

      149ms 

433 ms 

    222 ms 
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Em segundo lugar, medimos a duração no tonema, considerando a totalidade das silabas 

pretônica, tônica e postônica. Trabalhamos com a medida de duração da sílaba de 24 pretônicas, 24 

tônicas e 16 postônicas em E/LM; 24 pretônicas, 24 tônicas e 16 postônicas em PB/LM, e, finalmente, 

24 pretônicas, 24 tônicas e 16 postônicas em E/LE. 

No caso da medida da duração da silaba postônica do tonema, nos casos em que há mais de 

uma, somamos todas e depois dividimos este valor por quantas postônicas há, para assim termos a 

média da postônica. 

 

Observando o gráfico 12, nota-se que os sujeitos implementam a duração no tonema da seguinte 

forma: 

 

- Em E/LM há um alongamento na tônica em relação à pretônica seguido de um novo 

alongamento da tônica para postônica, 

 

- Em PB/LM há um alongamento na tônica em relação à pretônica seguido de uma redução da 

tônica para postônica, e finalmente, 

 

- Em E/LE nota-se o mesmo comportamento que em PB/LM, um alongamento na tônica em 

relação à pretônica seguido de uma redução da tônica para postônica.  

 

 



Transferências prosódicas do PB/LM na aprendizagem do E/LE: 

enunciados assertivos e interrogativos totais 

Maristela da Silva Pinto 

 

 

 

124 

124 

Média de duração das sílabas do tonema: estilo de fala lido 
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Gráfico 12: Variação média da duração nas silabas pretônicas (1), tônicas (2) e postônicas (3) do 

tonema de enunciados assertivos, nas três variantes lingüísticas estudadas: estilo de fala lido. 

 

 

Em suma, analisando os dados de duração do tonema, observamos que em média os sujeitos 

cariocas implementam a duração em E/LM com um alongamento de 15ms na postônica em relação à 

tônica, já em PB/LM há uma redução de -131 ms da tônica para a postônica, e finalmente em E/LE há 

uma redução de -96ms. 

 

 

Confrontando o comportamento de duração no pretonema e no tonema nas três variantes 

lingüísticas, estilo de fala lido, nota-se que: 

 

∙ Em E/LM a sílaba tônica é a que apresenta maior duração no pretonema, já no tonema é a 

postônica. 
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∙  Em PB/LM a sílaba tônica é a que apresenta maior duração tanto no pretonema quanto no 

tonema. 

 

∙  Em E/LE a sílaba tônica é a que apresenta maior duração tanto no pretonema quanto no 

tonema. 

  

 

Vejamos abaixo um esquema de percentual de alongamento e redução das sílabas no pretonema 

e no tonema: 

 

Pretonema Pretônica→Tônica Tônica→Postônica 

E/LM 27% -27% 

PB/LM 61% -42% 

E/LE 42% -41% 

 

 

Tonema Pretônica→Tônica Tônica→Postônica 

E/LM 34% 9% 

PB/LM 62% -46% 

E/LE 119% -34% 

 

 

 

Embora no pretonema das três variantes lingüísticas a sílaba que apresente maior duração seja a 

tônica, em E/LM a postônica também apresenta uma duração importante, já em PB/LM e E/LE isso não 

acontece, a duração da postônica é bastante reduzida. 

  

Portanto, na análise fonética, tanto na implementação da F0 quanto na implementação da 

duração há diferenças em E/LM e PB/LM, vejamos se essas diferenças acarretam no nível fonológico 

alguma diferença na atribuição do acento tonal.  
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 - Análise fonológica: atribuição tonal 

 

 

No nível fonológico, com relação à atribuição dos tons, vejamos se nossos dados confirmam o 

que já fora proposto por Sosa para o E/LM e por Moraes para o PB/LM e como se aplicam em E/LE 

nos enunciados estilo de fala lido. 

 

- Em E/LM, 23 dos 24 casos receberam a atribuição tonal L*L%, vide figura 49.  

 

Ni amigos, ni amigos de conocidos, ni parientes. 

 

 

Figura 49: Notação Métrico autosegmental de enunciados assertivos com vocábulo final paroxítono, 

em E/LM, estilo de fala lido. 

 

 

- Em PB/LM, 23 dos 24 casos receberam a atribuição tonal H+L*L%, vide figura 50.  
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Eu sou super apaixonado pela Nana Caymi. 

 

 

Figura 50: Notação Métrico autosegmental de enunciados assertivos com vocábulo final paroxítono, 

em PB/LM, estilo de fala lido. 

 

 

- Em E/LE, 23 dos 24 casos receberam a atribuição tonal L*L%, vide figura 51.  

 

Católica no practicante. 

 

Figura 51: Notação Métrico autosegmental de enunciados assertivos com vocábulo final paroxítono, 

em E/LE, estilo de fala lido. 
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Em suma, constatamos em nossas análises e ilustramos com as figuras acima que os sujeitos-

aprendizes realizam os contornos dos enunciados assertivos totais em E/LE, estilo de fala lido, com 

contorno melódico final descendente.  

 

TABELA 6: Atribuição de tons na modalidade assertiva, estilo de fala lido  

Variante Lingüística 

 

                     Acento 

PRETONEMA TONEMA 

E/LM L*+H L*L% 

PB/LM L+H* H+L*L% 

E/LE L+H* L*L% 

Tabela da variação tonal no pretonema e no tonema nas três variantes lingüísticas. 

 

Cabe verificar no nível fonológico se há alguma modificação na implementação do padrão 

acentual proposto, devido à estrutura acentual final do enunciado.  
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Diferenças de implementação no tonema a depender do padrão acentual final: 

 

 

A base da nossa análise e dos resultados expostos anteriormente se deu a partir do padrão final 

paroxítono. É interessante verificar e discutir como esse padrão se implementa em finais de enunciado 

proparoxítonos e oxítonos. Analisamos a implementação no tonema nos enunciados com padrão 

acentual final proparoxítono e verificamos que a atribuição tonal não é diferente do padrão paroxítono, 

no entanto ao contar com uma sílaba a mais o contorno do padrão final descendente ou ascendente fica 

melhor delineado, vide figuras 52, 53 e 54: 

No me gusta la política. 

 

 

Figura 52: Notação Métrico autosegmental de enunciados assertivos com vocábulo final 

proparoxítono, em E/LM, estilo de fala lido. 
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Trabalhar com o saber é filantrópico. 

 

Figura 53: Notação Métrico autosegmental de enunciados assertivos com vocábulo final 

proparoxítono, em PB/LM, estilo de fala lido. 

 

 

Además de profesor, es filósofo. 

 

Figura 54: Notação Métrico autosegmental de enunciados assertivos com vocábulo final 

proparoxítono, em E/LE, estilo de fala lido. 

 

Analisando a implementação no tonema nos enunciados com padrão acentual final oxítono 

consideramos que a atribuição tonal também não variou, embora o padrão fique menos delineado pelo 

final abrupto ou incompleto pela ausência de sílabas posteriores à tônica, vide figuras 55, 56 e 57. 

 

Existe el amor fraternal, el amor amor y el amor amistad. 
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Figura 55: Notação Métrico autosegmental de enunciados assertivos com vocábulo final oxítono, em 

E/LM, estilo de fala lido. 

 

 

Eu espero um dia conseguir. 

 

 

Figura 56: Notação Métrico autosegmental de enunciados assertivos com vocábulo final oxítono, em 

PB/LM, estilo de fala lido. 
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El sida de alguna manera se puede evitar. 

 

Figura 57: Notação Métrico autosegmental de enunciados assertivos com vocábulo final oxítono, em 

E/LE, estilo de fala lido. 

 

 

Em resumo, constatamos com as analises fonética e fonológica dos dados do estilo de fala lido 

que: 

 

∙ Em média, o registro dos enunciados assertivos é mais baixo em E/LM que em PB/LM e 

E/LE, para ambos os sexos, tanto no pretonema quanto tonema. 

 

∙ Em média, a duração da tônica é menor em E/LM que em PB/LM e E/LE. 

 

∙ O contorno melódico em E/LM, PB/LM e E/LE é descendente (L*L %). 
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4.3 – Discussões sobre os resultados dos enunciados assertivos: estilo de fala espontâneo e lido  

  

Os sujeitos cariocas, aprendizes de E/LE realizam o contorno melódico de seus enunciados 

assertivos, implementando a F0 e a duração tanto no estilo de fala espontâneo quanto no estilo de fala 

lido como o fazem em sua LM. 

Esta seção discute, primeiramente, os resultados referentes à análise fonética, ou seja, o 

comportamento de F0 e duração em enunciados assertivos ditos e lidos por sujeitos em E/LM, PB/LM 

e E/LE e, posteriormente, apresenta uma proposta de análise fonológica referente à atribuição dos 

acentos tonais no pretonema e no tonema destes enunciados. 

 

Comportamento da F0 

 

 Com relação ao comportamento da F0 no pretonema dos sujeitos do sexo feminino, 

nota-se, observando o gráfico a seguir que: 

 

- Em E/LM o ataque é baixo, havendo uma subida da tônica para postônica. Comparando os 

estilos, se pode afirmar com base em nossos dados que a altura melódica do ataque e a inflexão final 

são maiores no estilo de fala lido. 

 

- Em PB/LM o ataque é baixo, havendo uma subida da pretônica para tônica, seguida de uma 

queda da tônica para postônica. Comparando os estilos, se pode afirmar com base em nossos dados que 

a altura melódica do ataque e a inflexão final são maiores no estilo de fala espontâneo. 

 

-Em E/LE o ataque é baixo, havendo uma subida da pretônica para tônica, seguida de uma 

queda da tônica para postônica, no estilo de fala espontâneo. Já no estilo de fala lido há uma nova 

subida da tônica para postônica. Comparando os estilos, se pode afirmar com base em nossos dados que 

a altura melódica do ataque e a inflexão final são maiores no estilo de fala lido. 
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Média de F0 das vogais do pretonema: sujeitos do sexo feminino, 

estilo de fala espontâneo e lido (Hz) 
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Gráfico 13: V ariação de média de F0 nas vogais pretônicas (1), tônicas (2) e postônicas (3) do 

pretonema de enunciados assertivos, nas três variantes lingüísticas estudadas: sujeitos do sexo 

feminino, estilo de fala espontâneo x estilo de fala lido. 

 

 Os sujeitos cariocas do sexo feminino, no estilo de fala espontâneo, implementam a F0 no 

pretonema em E/LE como o fazem em PB/LM, ou seja, o ataque é baixo, sobem da pretônica para 

tônica e caem da tônica para postônica .  Já, no estilo de fala lido, o realizam como E/LM, ou seja, após 

a subida da pretônica para a tônica há uma nova subida, porém com um registro um pouco mais alto. 

 

 

Com relação à implementação da F0 no pretonema dos sujeitos do sexo masculino, nota-se, 

observando o gráfico a seguir que: 

 

- Em E/LM o ataque é baixo, havendo uma subida da tônica para postônica. Comparando os 

estilos, se pode afirmar com base em nossos dados que a altura melódica do ataque é maior no estilo de 

fala lido, já a inflexão final é maior no estilo de fala espontâneo. 
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- Em PB/LM o ataque é baixo, havendo uma subida da pretônica para tônica, seguida de uma 

queda da tônica para postônica. Comparando os estilos, se pode afirmar com base em nossos dados que 

a altura melódica do ataque e a inflexão final são maiores no estilo de fala espontâneo. 

 

-Em E/LE, no estilo de fala lido, o ataque é baixo, havendo uma subida da pretônica para 

tônica, seguida de uma queda da tônica para postônica. Já no estilo de fala espontâneo, o ataque é 

baixo, havendo uma subida da pretônica para tônica e da tônica para postônica. Comparando os estilos, 

se pode afirmar com base em nossos dados que a altura melódica do ataque e a inflexão final são 

maiores no estilo de fala lido. 
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Gráfico 14: Variação de média de F0 nas vogais pretônicas (1), tônicas (2) e postônicas (3) do 

pretonema de enunciados assertivos, nas três variantes lingüísticas estudadas: sujeitos do sexo 

masculino , estilo de fala  espontâneo x estilo de fala lido . 

 

 

 Os sujeitos cariocas do sexo masculino, no estilo de fala lido, implementam a F0 no pretonema 

como o faz em PB/LM, ou seja, há uma subida da pretônica para a tônica seguida de uma queda da 

tônica para postônica. No entanto, a altura melódica da tônica e da postônica é ainda mais alta que em 
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PB/LM. Já no estilo de fala espontâneo, o comportameto da F0 é igual que em E/LM, ou seja, há uma 

subida da pretônica para a tônica seguida de uma nova subida. No entanto, a altura melódica inicial e a 

inflexão final são muito altas, a voz dos falantes cariocas do sexo masculino chega a ser mais aguda até 

que a das falantes nativas de Espanhol, característica esta que pode lhes trazer problemas. 

 

 

Com relação ao comportamento da F0 no tonema dos sujeitos do sexo feminino, nota-se, 

observando o gráfico a seguir que: 

 

- Em E/LM há uma queda suave da pretônica para tônica e da tônica para postônica. 

Comparando os estilos, se pode afirmar com base em nossos dados que a altura melódica do ataque e a 

inflexão final são maiores no estilo de fala lido. 

 

 - Em PB/LM há uma queda brusca da pretônica para tônica e uma nova queda da tônica para a 

postônica. Comparando os estilos, se pode afirmar com base em nossos dados que a altura melódica do 

ataque e a inflexão final são maiores no estilo de fala espontâneo. 

 

-Em E/LE, estilo de fala lido, há uma queda brusca da pretônica para tônica e uma nova queda 

da tônica para a postônica. Já, no estilo de fala espontâneo, essa queda é suave. Comparando os estilos, 

se pode afirmar com base em nossos dados que a altura melódica do ataque e a inflexão final são 

maiores no estilo de fala espontâneo. 
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Média de F0 das vogais do tonema: sujeitos do sexo feminino, 

estilo de fala espontâneo e lido (Hz)
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Gráfico 15: Variação de média de F0 nas vogais pretônicas (1), tônicas (2) e postônicas (3) do tonema 

de enunciados assertivos, nas três variantes lingüísticas estudadas: sujeitos do sexo feminino, estilo de 

fala espontâneo x estilo de fala lido. 

 

 Os sujeitos cariocas do sexo feminino, no estilo de fala lido, implementam a F0 no tonema em 

E/LE como o fazem em PB/LM, ou seja, a queda da pretônica para tônica e da tônica para postônica é 

brusca e o registro é mais alto. Já, no estilo de fala espontâneo, implementam a F0 no tonema em E/LE 

como em E/LM, ou seja, a queda da pretônica para tônica e da tônica para postônica é suave e 

gradativa, porém também com um registro mais alto.  

 

Com relação ao comportameto da F0 no tonema dos sujeitos do sexo masculino, nota-se, 

observando o gráfico a seguir que: 

 

- Em E/LM há uma queda suave da pretônica para tônica e da tônica para postônica. 

Comparando os estilos, se pode afirmar com base em nossos dados que a altura melódica do ataque e a 

inflexão final são maiores no estilo de fala espontâneo. 
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 - Em PB/LM há uma queda brusca da pretônica para tônica e uma nova queda da tônica para a 

postônica. Comparando os estilos, se pode afirmar com base em nossos dados que a altura melódica do 

ataque e a inflexão final são maiores no estilo de fala espontâneo. 

 

-Em E/LE há uma queda brusca da pretônica para tônica e uma nova queda da tônica para a 

postônica. Comparando os estilos, se pode afirmar com base em nossos dados que a altura melódica do 

ataque e a inflexão final são maiores no estilo de fala espontâneo. 
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Gráfico 16: Variação de média de F0 nas vogais pretônicas (1), tônicas (2) e postônicas (3) do tonema 

de enunciados assertivos, nas três variantes lingüísticas estudadas: sujeitos do sexo masculino, estilo 

de fala espontâneo x estilo de fala lido. 

 

  Os sujeitos cariocas do sexo masculino implementam a F0 no tonema em E/LE como o 

fazem em PB/LM, ou seja, a queda da pretônica para tônica e da tônica para postônica é brusca e o 

registro é mais alto.  
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Portanto, na análise fonética, temos que na implementação da F0 a queda da vogal pretônica 

para tônica e da tônica para postônica é suave em E/LM, ao passo que em PB/LM e E/LE a queda é 

brusca. Vejamos a seguir, como se implementa a duração dessas sílabas nos enunciados assertivos. 
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Comportamento da duração 

 

Com relação ao comportamento da duração no pretonema, nota-se, observando o gráfico a 

seguir que: 

 

- Em E/LM, nos estilos de fala espontâneo e lido a sílaba que apresenta maior duração é a 

tônica, no entanto a redução da tônica para postônica é relativamente pequena. 

  

- Em PB/LM, tanto no estilo de fala espontâneo quanto no estilo de fala lido a sílaba que 

apresenta maior duração é a tônica e a redução da tônica para postônica é importante. 

 

-Em E/LE, tanto no estilo de fala espontâneo quanto no estilo de fala lido a sílaba que apresenta 

maior duração é a tônica e a redução da tônica para postônica é significativa. 
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Gráfico 17:  Variação de média de duração nas sílabas pretônicas (1), tônicas (2) e postônicas (3) do 

pretonema de enunciados assertivos, nas três variantes lingüísticas estudadas: sujeitos do sexo 

feminino x masculino , estilo de fala espontâneo x estilo de fala lido. 
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Em ambos os estilos, a sílaba de maior duração em E/LM, PB/LM e E/LE é a tônica. No 

entanto, nota-se uma diferença entre os estilos, a duração da tônica é maior no estilo de fala lido que no 

estilo de fala espontâneo nas três variantes linguísticas. 

  

Com relação ao comportamento da duração no tonema, nota-se, observando o gráfico a seguir 

que: 

 

- Em E/LM, em ambos os estilos a sílaba que apresenta maior duração é a postônica.  

 

- Em PB/LM, tanto no estilo de fala lido quanto no estilo de fala espontâneo a sílaba que 

apresenta maior duração é a tônica. 

 

-Em E/LE, tanto no estilo de fala lido quanto no estilo de fala espontâneo a sílaba que apresenta 

maior duração é a tônica. 
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Gráfico 18: Variação de média de duração nas sílabas pretônicas (1), tônicas (2) e postônicas (3) do 

tonema de enunciados assertivos, nas três variantes lingüísticas estudadas: sujeitos do sexo feminino x 

masculino , estilo espontâneo x lido. 
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A sílaba tônica é a de maior duração em PB/LM, já em E/LM é a postônica. Os sujeitos cariocas 

implementam a duração no tonema em E/LE tanto no estilo de fala lido quanto no estilo de fala 

espontâneo como o fazem em PB/LM, ou seja, a tônica a sílaba com maior duração. 

Portanto, na análise fonética, tanto na implementação da F0 quanto na implementação da 

duração há diferenças em E/LM e PB/LM, vejamos se essas diferenças acarretam no nível fonológico 

alguma diferença na atribuição do acento tonal. 
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Atribuição tonal 

 

No nível fonológico, com relação à representação subjacente dos enunciados assertivos 

atribuímos os seguintes tons:  

 

Tabela 7: Atribuição de tons do pretonema e do tonema da modalidade assertiva,  

nos estilos de fala espontâneo e lido 

  ESTILO DE 

FALA  LIDO 

 ESTILO DE 

FALA 

ESPONTÂNEO 

 

 PRETONEMA TONEMA PRETONEMA TONEMA 

E/LM L*+H L*L% L*+H L*L% 

PB/LM L+H* H+L*L% L+H* H+L*L% 

E/LE L+H* L*L% L+H* L*L% 

Tabela dos tons do pretonema e do tonema nas três variantes lingüísticas estudadas: estilo de fala  lido 

e estilo de fala espontâneo. 

 

Com relação à atribuição de tons, comprovamos em nossas análises que embora nas duas 

variantes lingüísticas (E/LM e PB/LM) o contorno melódico seja descendente há diferenças em sua 

implementação. Em E/LM as quedas, da pretônica para tônica e da tônica para postônica, são suaves e 

o registro é baixo, ao passo que em PB/LM as quedas são bruscas e o registro alto. Os sujeitos cariocas 

realizam os contornos dos enunciados assertivos em E/LE como em PB/LM, ou seja, quedas bruscas e 

registro alto. 

 

Em resumo, confrontando as mostras de estilo de fala espontâneo e lido constatamos com as 

análises de nossos dados que:  

 

 

 

 



Transferências prosódicas do PB/LM na aprendizagem do E/LE: 

enunciados assertivos e interrogativos totais 

Maristela da Silva Pinto 

 

 

 

144 

144 

 

 

Com relação à implementação da F0: 

 

→ O registro dos falantes do sexo feminino de E/LM tende a ser mais alto no estilo de fala lido, 

ao passo que o dos falantes do sexo masculino de E/LM tende a ser mais alto no estilo de fala 

espontâneo. 

 

→ O registro dos falantes de PB/LM tende a ser mais alto no estilo de fala espontâneo. 

 

→ O registro dos falantes do sexo feminino de E/LE tende a ser mais alto no estilo de fala 

espontâneo, ao passo que o dos falantes do sexo masculino de E/LM tende a ser mais alto no estilo de 

fala lido. 

 

 ∙ Com relação à implementação da duração: 

 

→ A duração dos enunciados é maior no estilo de fala espontâneo. A duração dos enunciados 

assertivos, no estilo de fala espontânea, é em média 2097 ms, já no estilo de fala lido, os mesmos 

enunciados têm em média 2086 ms. Os enunciados ditos no estilo de fala lido tiveram maior 

duração devido à presença de pausas e alongamentos. 

 

→ Em E/LM a sílaba mais proeminente é a tônica no pretonema, já no tonema é a postônica, 

sendo que a proeminência é maior no estilo de fala lido. 

 

→ Em PB/LM a sílaba mais proeminente é a tônica, sendo que a proeminência é maior no estilo 

de fala lido. 

 

 → Em E/LE a sílaba mais proeminente é a tônica, sendo que a proeminência é maior no estilo 

lido. 
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Em suma, com relação ao comportamento da duração, constatamos que as sílabas proeminentes 

tendem a ter maior duração no estilo de fala lido.  

 

 

∙ Com relação à atribuição tonal constatamos que: 

 

→ Não há alteração do contorno melódico independente do estilo de fala.  

 

 

Nossa hipótese é de que os sujeitos tendem a dar maior proeminência às vogais dos enunciados 

no estilo de fala espontâneo devido à emoção maior que há quando se está interagindo num jogo, em 

relação a quando se está simplesmente lendo.  No que diz respeito à maior duração da tônica, isso 

talvez se deva ao fato dos aprendizes desejarem implementar da melhor maneira possível o modelo de 

leitura em voz alta aprendido na escola.  
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CAPITULO 5 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES: ENUNCIADOS INTERROGATIVOS TOTAIS 

 

 Como anteriormente exposto, a atual pesquisa busca descrever como os falantes nativos de 

Espanhol e como os falantes nativos de PB realizam os contornos melódicos, implementando a F0 e a 

duração dos enunciados interrogativos totais. Para tal, analisamos enunciados interrogativos totais em 

Espanhol/LM (E/LM), em Português do Brasil/LM (PB/LM) e em Espanhol/LE (E/LE), a fim de 

verificar que padrões prosódicos são transferidos da LM pelos sujeitos cariocas ao se expressarem em 

E/LE.  

Os resultados consistem em dados oriundos das análises fonética e fonológica dos parâmetros 

prosódicos selecionados (F0, duração e atribuição do acento tonal) num total de 24 enunciados, cujo 

texto transcrevemos abaixo. A parte inicial, considerada como pretonema, e a parte final, considerada 

como tonema, estão sublinhadas nas transcrições a seguir e são o cerne da análise entonacional que 

propomos nos enunciados interrogativos totais, tanto no estilo de fala espontâneo quanto no estilo de 

fala lido. 

Foram analisados 24 enunciados interrogativos totais de E/LM (recolhidos para o estilo de fala 

espontânea, a partir do jogo da verdade proposto como metodologia inicial). Uma vez selecionados os 

24 enunciados interrogativos totais ao longo da interação gravada durante a realização do jogo da 

verdade, esses enunciados selecionados foram transcritos pela pesquisadora e lidos pelos próprios 

sujeitos que os produziram na primeira instância da pesquisa, como fala espontâneo. 

Cada sujeito leu dois enunciados seus espontâneos com final oxítono, dois com final paroxítono 

e dois com final proparoxítono, de acordo com o que transcrevemos a seguir. 

 

24 ENUNCIADOS INTERRROGATIVOS TOTAIS EM E/LM 

 

1-¿Tienes amor a las cosas? (Enunciado Interrogativo Total dito e lido em E/LM pelo 

informante A, com final paroxítono) 

2-¿Estás enamorado actualmente? (Enunciado Interrogativo Total dito e lido em E/LM pelo 

informante A, com final paroxítono) 
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3-¿Tú crees que cuidas de tu salud? (Enunciado Interrogativo Total dito e lido em E/LM pelo 

informante A, com final oxítono) 

4-¿Crees que todo se puede comprar? (Enunciado Interrogativo Total dito e lido em E/LM pelo 

informante A, com final oxítono) 

5-¿Por el tráfico? (Enunciado Interrogativo Total dito e lido em E/LM pelo informante A, com 

final proparoxítono) 

6-¿En cualquier tipo de política? (Enunciado Interrogativo Total dito e lido em E/LM pelo 

informante A, com final proparoxítono) 

7-¿Estás contenta en tu trabajo? (Enunciado Interrogativo Total dito e lido em E/LM pelo 

informante B, com final paroxítono) 

8-¿Tú crees que consumes demasiado? (Enunciado Interrogativo Total dito e lido em E/LM 

pelo informante B, com final paroxítono) 

9-¿Piensas que el sistema sanitario español va bien? (Enunciado Interrogativo Total dito e lido 

em E/LM pelo informante B, com final oxítono) 

10-¿Tú crees que los programas estos que tenemos en la televisión se pueden ver? (Enunciado 

Interrogativo Total dito e lido em E/LM pelo informante B, com final oxítono) 

11-¿Te consideras católica? (Enunciado Interrogativo Total dito e lido em E/LM pelo 

informante B, com final proparoxítono) 

12-¿En cualquier tipo de política? (Enunciado Interrogativo Total dito e lido em E/LM pelo 

informante B, com final proparoxítono) 

13-¿Te echarías a la calle? (Enunciado Interrogativo Total dito e lido em E/LM pelo informante 

C, com final paroxítono) 

14-¿Sabes tocar algún instrumento? (Enunciado Interrogativo Total dito e lido em E/LM pelo 

informante C, com final paroxítono) 

15-¿Te has drogado alguna vez? (Enunciado Interrogativo Total dito e lido em E/LM pelo 

informante C, com final oxítono) 

16-¿Crees que algún día podrás teletrabajar? (Enunciado Interrogativo Total dito e lido em 

E/LM pelo informante C, com final oxítono) 

17-¿Has estado siempre en un colegio público? (Enunciado Interrogativo Total dito e lido em 

E/LM pelo informante C, com final proparoxítono) 
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18-¿En cualquier tipo de política? (Enunciado Interrogativo Total dito e lido em E/LM pelo 

informante C, com final proparoxítono) 

19-¿Crees que las drogas deberían ser legales? (Enunciado Interrogativo Total dito e lido em 

E/LM pelo informante D, com final paroxítono) 

20-¿Crees que vives en una ciudad violenta? (Enunciado Interrogativo Total dito e lido em 

E/LM pelo informante D, com final paroxítono) 

21-¿Tienes o conoces a algún amigo que ya ha sufrido esta enfermedad? (Enunciado 

Interrogativo Total dito e lido em E/LM pelo informante D, com final oxítono) 

22-¿Crees que todo se puede comprar? (Enunciado Interrogativo Total dito e lido em E/LM pelo 

informante D, com final oxítono) 

23-¿Has estado siempre en un colegio público? (Enunciado Interrogativo Total dito e lido em 

E/LM pelo informante D, com final proparoxítono) 

24-¿En cualquier tipo de política? (Enunciado Interrogativo Total dito e lido em E/LM pelo 

informante D, com final proparoxítono) 

 

Também foram analisados 24 enunciados interrogativos totais de PB/LM (recolhidos para o 

estilo de fala espontânea, a partir do jogo da verdade proposto como metodologia inicial). Uma vez 

selecionados os 24 enunciados interrogativos totais ao longo da interação gravada durante a realização 

do jogo da verdade, esses enunciados selecionados foram transcritos pela pesquisadora e lidos pelos 

próprios sujeitos que os produziram na primeira instância da pesquisa, como fala espontânea. Cada 

sujeito leu dois enunciados seus espontâneos com final oxítono, dois com final paroxítono e dois com 

final proparoxítono, de acordo com o que transcrevemos a seguir. 

 

 

 

24 ENUNCIADOS INTERRROGATIVOS TOTAIS EM PB/LM 

 

1-E você acha que valeu a pena? (Enunciado Interrogativo Total dito e lido em PB/LM pelo 

informante A, com final paroxítono) 

2-Foi na universidade? (Enunciado Interrogativo Total dito e lido em PB/LM pelo informante A, 

com final paroxítono) 
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3-Você faria aula de ballet? (Enunciado Interrogativo Total dito e lido em PB/LM pelo informante 

A, com final oxítono) 

4-Confiaria num hospital público para se internar? (Enunciado Interrogativo Total dito e lido em 

PB/LM pelo informante A, com final oxítono) 

5-Você é cinéfila? (Enunciado Interrogativo Total dito e lido em PB/LM pelo informante A, com 

final proparoxítono) 

6-Você é ligada em política? (Enunciado Interrogativo Total dito e lido em PB/LM pelo informante 

A, com final proparoxítono) 

7-O senhorito já consumiu drogas? (Enunciado Interrogativo Total dito e lido em PB/LM pelo 

informante B, com final paroxítono) 

8-Você é consumista? (Enunciado Interrogativo Total dito e lido em PB/LM pelo informante B, 

com final paroxítono) 

9-Você faz sexo sem amor? (Enunciado Interrogativo Total dito e lido em PB/LM pelo informante 

B, com final oxítono) 

10-Você pretende se casar? (Enunciado Interrogativo Total dito e lido em PB/LM pelo informante 

B, com final oxítono) 

11-Pra você, o cinema te parece mágico? (Enunciado Interrogativo Total dito e lido em PB/LM 

pelo informante B, com final proparoxítono) 

12-Você se interessa por política? (Enunciado Interrogativo Total dito e lido em PB/LM pelo 

informante B, com final proparoxítono) 

13-Você vai muito ao cinema? (Enunciado Interrogativo Total dito e lido em PB/LM pelo 

informante C, com final paroxítono) 

14-Você já usou drogas? (Enunciado Interrogativo Total dito e lido em PB/LM pelo informante C, 

com final paroxítono) 

15-Você gosta de viajar? (Enunciado Interrogativo Total dito e lido em PB/LM pelo informante C, 

com final oxítono) 

16-Você trabalha numa escola particular? (Enunciado Interrogativo Total dito e lido em PB/LM 

pelo informante C, com final oxítono) 

17-Você é hipocondríaca? (Enunciado Interrogativo Total dito e lido em PB/LM pelo informante C, 

com final proparoxítono) 
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18-Você já pensou em se engajar na política? (Enunciado Interrogativo Total dito e lido em PB/LM 

pelo informante C, com final proparoxítono) 

19-Você gosta de pagode? (Enunciado Interrogativo Total dito e lido em PB/LM pelo informante 

D, com final paroxítono) 

20-Existe época certa de dizer que o menino é adotado? (Enunciado Interrogativo Total dito e lido 

em PB/LM pelo informante D, com final paroxítono) 

21-Teve alucinações? (Enunciado Interrogativo Total dito e lido em PB/LM pelo informante D, 

com final oxítono) 

22-Você tem alguma superstição? (Enunciado Interrogativo Total dito e lido em PB/LM pelo 

informante D, com final oxítono) 

23-Você é cinéfila? (Enunciado Interrogativo Total dito e lido em PB/LM pelo informante D, com 

final proparoxítono) 

24-Você conhece a algum político? (Enunciado Interrogativo Total dito e lido em PB/LM pelo 

informante D, com final proparoxítono) 

 

E finalmente, foram também analisados 24 enunciados interrogativos totais de E/LE (recolhidos 

para o estilo de fala espontânea, a partir do jogo da verdade proposto como metodologia inicial). Uma 

vez selecionados os 24 enunciados totais ao longo da interação gravada durante a realização do jogo da 

verdade, esses enunciados selecionados foram transcritos pela pesquisadora e lidos pelos próprios 

sujeitos que os produziram na primeira instância da pesquisa, como fala espontânea. Cada sujeito leu 

dois enunciados seus espontâneos com final oxítono, dois com final paroxítono e dois com final 

proparoxítono, de acordo com o que transcrevemos a seguir. 

 

24 ENUNCIADOS INTERRROGATIVOS TOTAIS EM E/LE 

 

1-¿Estás preparado para casarte? (Enunciado Interrogativo Total dito e lido em E/LE pelo 

informante A, com final paroxítono) 

2-¿Fuiste de viaje a España? (Enunciado Interrogativo Total dito e lido em E/LE pelo informante A, 

com final paroxítono) 
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3-¿Tú tienes alguna religión? (Enunciado Interrogativo Total dito e lido em E/LE pelo informante 

A, com final oxítono) 

4-¿A ti te gusta la televisión? (Enunciado Interrogativo Total dito e lido em E/LE pelo informante 

A, com final oxítono) 

5-¿Tú eres cinéfilo? (Enunciado Interrogativo Total dito e lido em E/LE pelo informante A, com 

final proparoxítono) 

6-¿Ya fuiste a México? (Enunciado Interrogativo Total dito e lido em E/LE pelo informante A, com 

final proparoxítono) 

7-¿De niña solías practicar algún deporte? (Enunciado Interrogativo Total dito e lido em E/LE pelo 

informante B, com final paroxítono) 

8-¿Te consideras muy consumista? (Enunciado Interrogativo Total dito e lido em E/LE pelo 

informante B, com final paroxítono) 

9-¿Tiene solución la educación en nuestro país? (Enunciado Interrogativo Total dito e lido em E/LE 

pelo informante B, com final oxítono) 

10-¿Crees que sería mejor para disminuir esta violencia del tráfico que se legalizaran las drogas en 

Brasil? (Enunciado Interrogativo Total dito e lido em E/LE pelo informante B, com final oxítono) 

11-¿El cine te parece mágico? (Enunciado Interrogativo Total dito e lido em E/LE pelo informante 

B, com final proparoxítono) 

12-¿Te gusta la política? (Enunciado Interrogativo Total dito e lido em E/LE pelo informante B, 

com final proparoxítono) 

13-¿Tú cantas? (Enunciado Interrogativo Total dito e lido em E/LE pelo informante C, com final 

paroxítono) 

14-¿Ya experimentaste algún tipo de droga? (Enunciado Interrogativo Total dito e lido em E/LE 

pelo informante C, com final paroxítono) 

15-¿Tú tienes alguna religión? (Enunciado Interrogativo Total dito e lido em E/LE pelo informante 

C, com final oxítono) 

16-¿Crees en Dios? (Enunciado Interrogativo Total dito e lido em E/LE pelo informante C, com 

final oxítono) 
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17-¿Harías una película pornográfica? (Enunciado Interrogativo Total dito e lido em E/LE pelo 

informante C, com final proparoxítono) 

18-¿Tú ya participaste de la producción de una película? (Enunciado Interrogativo Total dito e lido 

em E/LE pelo informante C, com final proparoxítono) 

19-¿Pagarías por sexo? (Enunciado Interrogativo Total dito e lido em E/LE pelo informante D, com 

final paroxítono) 

20-¿Tienes algún vicio? (Enunciado Interrogativo Total dito e lido em E/LE pelo informante D, 

com final paroxítono) 

21-¿Haz experimentado alguna droga, alguna vez? (Enunciado Interrogativo Total dito e lido em 

E/LE pelo informante D, com final oxítono) 

22-¿Ya has tenido algún gran amor? (Enunciado Interrogativo Total dito e lido em E/LE pelo 

informante D, com final oxítono) 

23-¿Te da miedo ir al médico? (Enunciado Interrogativo Total dito e lido em E/LE pelo informante 

D, com final proparoxítono) 

24-¿Tú eres cinéfila? (Enunciado Interrogativo Total dito e lido em E/LE pelo informante D, com 

final proparoxítono) 

 

Portanto, analisamos acusticamente ao todo 144 enunciados interrogativos totais,  sendo 24 

enunciados em E/LM x 2 (estilo lido e espontâneo), 24 enunciados em PB/LM x 2 (estilo lido e 

espontâneo) e 24 enunciados em E/LE x 2 (estilo lido e espontâneo). Ou seja, nesse total de 144 

enunciados, temos 72 enunciados em cada um dos dois estilos de fala (espontâneo e lido). 

Como já assinalamos anteriormente, dos 24 enunciados interrogativos totais de cada variante 

lingüística (E/LM, PB/LM e E/LE), 8 apresentam enunciados com vocábulo final paroxítono, 8 com 

vocábulo final oxítono e 8 com vocábulo final proparoxítono. 

No que diz respeito às medidas, cabe assinalar que medimos a F0 com base na média das vogais 

e a duração com base na totalidade das sílabas pretônicas, tônicas e postônicas - do pretonema e do 

tonema.  

No caso do pretonema, a primeira vogal ou sílaba tônica do enunciado é a vogal (no caso da 

F0) ou sílaba (no caso da duração) medidas como tônicas e a partir desta, consideramos a anterior 

como a pretônica e conseqüentemente a posterior como a postônica.  
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No caso do tonema, a última vogal ou sílaba tônica do enunciado é a vogal (no caso da F0) ou 

sílaba (no caso da duração) medidas como tônicas e a partir desta, consideramos a anterior como a 

pretônica e conseqüentemente a posterior como a postônica. 

Em anexo (cf. Anexo 3 e 4), apresentamos as tabelas com os valores totais de média de F0 das 

vogais, com os valores de duração das sílabas, bem como do ponto de vista da análise fonológica, 

atribuição tonal referente aos pretonema e tonema a cada um dos 144 enunciados interrogativos totais 

analisados.  

A pergunta central que norteia o nosso trabalho é: quais são os padrões prosódicos transferidos 

de sua LM pelos sujeitos cariocas ao produzirem enunciados interrogativos totais em Espanhol/LE. 

Nossa hipótese é que os aprendizes, mesmo os de nível superior, transferem o contorno melódico do 

tonema e do pretonema do PB/LM, bem como as variações de implementação de F0 e Duração.  

Nas três seções a seguir apresentaremos os resultados das análises fonética e fonológica destes 

enunciados interrogativos totais, primeiramente os do estilo de fala espontâneo, posteriormente os do 

estilo de fala lido e, finalmente, uma discussão sobre o cruzamento dos resultados nesses dois estilos, 

comparando os dados de Espanhol/LM, Português do Brasil/LM e Espanhol/LE. 
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5.1- Enunciados interrogativos totais: estilo de fala espontâneo  

 

 Esta seção apresenta, primeiramente, os resultados referentes à análise fonética, ou seja, à 

implementação dos padrões prosódicos de F0 e duração em enunciados interrogativos totais ditos por 

sujeitos em E/LM, PB/LM e E/LE e, posteriormente, apresenta uma proposta de análise fonológica 

referente à atribuição dos acentos tonais no pretonema e no tonema destes enunciados. 

 

- Análise fonética: descrição da F0 

 

Analisamos o comportamento da F0 primeiro no pretonema e posteriormente no tonema dos 24 

enunciados interrogativos totais ditos para cada variante lingüística. 

Em primeiro lugar, com relação ao comportamento da F0 no pretonema dos enunciados 

interrogativos totais, estilo de fala espontâneo, nota-se que o contorno é ascendente nas três variantes 

lingüísticas. Mesmo sendo padrões convergentes há  divergência entre eles, e essa divergência entre os 

padrões consiste em:   

- Em E/LM, em 16 dos 24 casos a F0 começa baixa na tônica e a subida ocorre na postônica 

vide figura 58.  

¿Sabes tocar algún isntrumento? 

 

Figura 58: Comportamento da F0 no pretonema de enunciados interrogativos totais em E/LM, estilo 

de fala espontâneo. Subida de 63 Hz da tônica para postônica no pretonema deste enunciado. 

Vale ressaltar que quando há pretônica, não há subida da pretônica para tônica e sim da tônica para 

postônica. 

186 Hz 
260Hz 

 

 

       100Hz 

163Hz 
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- Em PB/LM, em 19 dos 24 casos a F0 começa baixa na pretônica e a subida ocorre na tônica, 

vide figura 59.  

Você é consumista? 

 

Figura59: Comportamento da F0 no pretonema de enunciados interrogativos totais em PB/LM, estilo 

de fala espontâneo. Subida de 49Hz da pretônica para tônica no pretonema deste enunciado. 

Vale ressaltar que há subida da pretônica para tônica e não da tônica para postônica. 

 

- Em E/LE, em 22 dos 24 casos começa baixa na pretônica e a subida ocorre na tônica, vide 

figura 60. 

¿De niña solías practicar algún deporte? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 60: Comportamento da F0 no pretonema de enunciados interrogativos totais em E/LE, estilo de 

fala espontâneo. Subida de 30 Hz da pretônica para tônica no pretonema neste enunciado. 

Vale ressaltar que há subida da pretônica para tônica e não da tônica para postônica. 
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Em segundo lugar, analisamos a média de F0 no pretonema, considerando as vogais pretônica, 

tônica e postônica. Trabalhamos com a média da vogal de 12 pretônicas, 24 tônicas e 23 postônicas em 

E/LM; 18 pretônicas, 24 tônicas e 24 postônicas em PB/LM, e, finalmente, 11 pretônicas, 24 tônicas e 

24 postônicas em E/LE. 

Analisando dessa forma o comportamento da F0 no pretonema, com relação ao ataque inicial e 

ao papel proeminente da tônica, notamos algumas diferenças interessantes de implementação entre 

homens e mulheres nas diferentes variantes lingüísticas. 

 

Considerando a média de F0 dos sujeitos do sexo feminino, analisamos 7 pretônicas, 12 tônicas 

e 11 postônicas em E/LM; 7 pretônicas, 12 tônicas e 12 postônicas em PB/LM, e, finalmente, 7 

pretônicas, 12 tônicas e 12 postônicas em E/LE. 

 

Observando o gráfico 19, nota-se que os sujeitos do sexo feminino, no estilo de fala espontâneo, 

implementam a subida da F0 no pretonema de diferentes formas: 

 

- Em E/LM há em média uma subida da vogal pretônica para tônica, entretanto a subida da 

tônica para a postônica é maior, 

 

- Em PB/LM há uma subida da pretônica para a tônica seguida de uma queda da tônica para 

postônica, e finalmente,  

 

- Em E/LE encontramos o mesmo comportamento que em PB/LM, uma subida da pretônica 

para a tônica seguida de uma queda da tônica para postônica.  
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Média de F0 das vogais do pretonema: sujeitos do sexo 

feminino, estilo espontâneo (Hz)
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Gráfico 19: Variação de média de F0 nas vogais pretônicas (1), tônicas (2) e postônicas (3) do 

pretonema de enunciados interrogativos totais, nas três variantes lingüísticas estudadas: sujeitos do 

sexo feminino, estilo de fala espontâneo. 

 

Em suma, analisando os dados, observamos que em média os sujeitos do sexo feminino 

implementam a F0 em EE/LM com uma subida de 14 Hz da pretônica para tônica e uma nova subida 

de 10 Hz da tônica para postônica, já em PB/LM essa subida da pretônica para tônica é de 38 Hz 

seguida de uma queda de -15Hz , e finalmente em E/LE a subida da pretônica para tônica é de é de 38 

Hz seguida de uma queda de -10Hz. 

 

Com relação aos sujeitos do sexo masculino, consideramos a média de F0 a partir de 5 

pretônicas, 12 tônicas e 12 postônicas em E/LM; 11 pretônicas, 12 tônicas e 12 postônicas em PB/LM, 

e, finalmente, 4 pretônicas, 12 tônicas e 11 postônicas em E/LE. 

 

Observando o gráfico 20, nota-se que os sujeitos do sexo masculino, no estilo de fala 

espontâneo, implementam a F0 no pretonema da seguinte forma: 
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-Em E/LM há uma subida da vogal pretônica para tônica seguida de uma nova subida mais 

significativa da tônica para a postônica, 

 

-Em PB/LM há uma subida da pretônica para a tônica e uma nova subida da tônica para 

postônica, e finalmente, 

 

-Em E/LE nota-se uma queda da pretônica para a tônica seguida de uma subida da tônica para 

postônica.  
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Gráfico 20: Variação da média de F0 nas vogais pretônicas (1), tônicas (2) e postônicas (3) do 

pretonema de enunciados interrogativos totais, nas três variantes lingüísticas estudadas: sujeitos do 

sexo masculino, estilo de fala espontâneo. 

 

Em suma, analisando os dados, observamos que em média os sujeitos do sexo masculino 

implementam a F0 em EE/LM com uma subida média de 2 Hz da pretônica para a tônica seguida de 

uma nova subida da tônica para postônica de 13 Hz, já em PB/LM a subida da pretônica para tônica é 
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de 18 Hz seguida de uma nova subida de 7Hz, e finalmente em E/LE há uma queda da pretônica para 

tônica de -4 Hz, seguida de uma subida de 4 Hz.  

 

Confrontando o comportamento de F0 no pretonema entre mulheres e homens nas três variantes 

lingüísticas, estilo de fala espontâneo, nota-se que: 

 

∙ Em E/LM a vogal postônica é mais proeminente que a vogal tônica para ambos os sexos, no 

entanto, as mulheres apresentam uma inflexão inicial e final maior que os homens. 

 

∙ Em PB/LM a vogal tônica é mais proeminente que a vogal pretônica para ambos os sexos, no 

entanto as mulheres apresentam uma inflexão inicial e final maior que homens. 

 

∙ Em E/LE as mulheres implementam o mesmo comportamento de F0 que em PB/LM, no 

entanto de forma menos aguda. Já os homens implementam o mesmo comportamento de F0 que em 

E/LM, no entanto tem um ataque inicial muito agudo. Este ataque agudo dos homens pode trazer 

problemas, uma vez que o registro de sua voz é tão alto em E/LE quanto o registro da voz das mulheres 

em E/LM. 

 

∙ Em média, o registro dos enunciados interrogativos totais no pretonema é mais baixo em 

E/LM que em PB/LM e E/LE, para ambos os sexos.  

 

Vejamos agora quais são as diferenças de comportamento da F0 no tonema . 

 

Em primeiro lugar, com relação ao comportamento da F0 no tonema dos enunciados 

interrogativos totais, estilo de fala espontâneo, nota-se que o contorno melódico é diferente nas três 

variantes lingüísticas.  

 

- Em E/LM, em 22 dos 24 casos o contorno é ascendente, ou seja, apresenta tônica baixa e 

subida na postônica vide figura 61.  
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¿Sabes tocar algún instrumento? 

 

Figura 61: Comportamento da F0 no tonema de enunciados interrogativos totais em E/LM, estilo de 

fala espontâneo. Subida de 88 Hz da tônica para postônica neste enunciado. 

 

- Em PB/LM, em 19 dos 24 casos o contorno é circunflexo, ou seja, apresenta subida da 

pretônica para tônica seguida de queda da tônica para postônica vide figura 62.  

Você é consumista?  

 

Figura 62: Comportamento da F0 no tonema de enunciados interrogativos totais em PB/LM, estilo de 

fala espontâneo. Subida de 172 Hz da pretônica para a tônica seguida de queda de 187 Hz da tônica 

para postônica neste enunciado.  
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- Em E/LE, em 13 dos 24 casos o contorno é circunflexo, ou seja, apresenta subida da pretônica 

para tônica seguida de queda da tônica para postônica vide figura 63.  

 

¿De niña solías practicar algún deporte? 

 

Figura 63: Comportamento da F0 no tonema de enunciados interrogativos totais em E/LE, estilo de 

fala espontâneo. Subida de 65 Hz da pretônica para tônica seguida de queda de 49 Hz da tônica para 

postônica neste enunciado. 

 

Em segundo lugar, analisamos a média de F0 no tonema, considerando as vogais pretônica, 

tônica e postônica. Trabalhamos com a media da vogal de 23 pretônicas, 24 tônicas e 16 postônicas em 

E/LM; 24 pretônicas, 24 tônicas e 16 postônicas em PB/LM, e, finalmente, 23 pretônicas, 24 tônicas e 

16 postônicas em E/LE. 

No caso da média de F0 da vogal postônica do tonema, nos casos em que há mais de uma, 

somamos todas e depois dividimos este valor por quantas postônicas há, para assim termos a média da 

postônica. 

Analisando dessa forma o comportamento da F0 no tonema, com relação a inflexão final e ao 

papel proeminente da tônica notamos algumas diferenças interessantes de implementação entre homens 

e mulheres nas diferentes variantes lingüísticas. 

Considerando a média de F0 dos sujeitos do sexo feminino, analisamos 11 pretônicas, 12 

tônicas e 8 postônicas em E/LM; 12 pretônicas, 12 tônicas e 8 postônicas em PB/LM, e, finalmente, 12 

pretônicas, 12 tônicas e 8 postônicas em E/LE. 
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Observando o gráfico 21, nota-se que os sujeitos do sexo feminino, no estilo de fala espontâneo, 

implementam a F0 no tonema da seguinte forma: 

 

- Em E/LM há em média uma subida da vogal pretônica para tônica, entretanto a subida da 

tônica para a postônica é maior, 

 

- Em PB/LM há uma subida da pretônica para a tônica seguida de uma queda da tônica para 

postônica, e finalmente,  

 

- Em E/LE encontramos o mesmo comportamento que em PB/LM, uma subida da pretônica 

para a tônica seguida de uma queda da tônica para postônica.  
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Gráfico 21: Variação da média de F0 nas vogais pretonicas (1), tônicas (2) e postonicas (3) do tonema 

de enunciados interrogativos totais, nas três variantes lingüísticas estudadas: sujeitos do sexo 

feminino, estilo de fala espontâneo. 
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Em suma, analisando os dados, observamos que em média os sujeitos do sexo feminino 

implementam a F0 em E/LM com uma subida média de 2 Hz da pretônica para tônica e de 28 Hz da 

tônica para a postônica, já em PB/LM há uma subida média de 42Hz da pretônica para tônica seguida 

de uma queda média de 70 Hz da tônica para postônica, e finalmente em E/LE há uma subida média de 

25Hz da pretônica para a tônica seguida de uma queda média de 32Hz.  

 

Com relação aos sujeitos do sexo masculino, consideramos a media de F0 a partir de 12 

pretônicas, 12 tônicas e 8 postônicas em E/LM; 12 pretônicas, 12 tônicas e 8 postônicas em PB/LM, e, 

finalmente, 11 pretônicas, 12 tônicas e 8 postônicas em E/LE. 

 

Observando o gráfico 22, nota-se que os sujeitos do sexo masculino, no estilo de fala 

espontâneo, também implementam a F0 no tonema da seguinte forma: 

 

- Em E/LM mantém a F0 da vogal pretônica para tônica seguida de uma subida da tônica para a 

postônica, 

 

- Em PB/LM e E/LE há uma subida da pretônica para a tônica seguida de uma queda a tônica 

para postônica, e finalmente, 

 

- Em E/LM encontramos o mesmo comportamento que em PB/LM, uma subida da pretônica 

para a tônica seguida de uma queda a tônica para postônica.  
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Média de F0 das vogais do tonema: sujeitos do sexo 

masculino, estilo espontâneo (Hz)
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Gráfico 22: Variação da média de F0 nas vogais pretonicas (1), tônicas (2) e postonicas (3) do tonema 

de enunciados interrogativos totais, nas três variantes lingüísticas estudadas: sujeitos do sexo 

masculino, estilo de fala espontâneo. 

 

Em suma, analisando os dados, observamos que em média os sujeitos do sexo masculino 

implementam a F0em E/LM com uma manutenção da F0 da pretônica para tônica seguida de uma 

subida média 38 Hz da tônica para postônica, já em PB/LM há subida média de 26Hz da pretônica para 

tônica seguida de uma queda média de -11 Hz da tônica para postônica, e finalmente em E/LE essa 

subida média é de 17 Hz da pretônica para tônica seguida de uma queda média de -3 Hz da tônica para 

postônica. 

 

Confrontando o comportamento de F0 no tonema entre mulheres e homens nas três variantes 

lingüísticas, estilo de fala espontâneo, nota-se que: 

 

∙ Em E/LM a vogal postônica é mais proeminente que a vogal tônica para ambos os sexos, no 

entanto, as mulheres apresentam uma inflexão inicial e final maior que os homens. Isso pode se dever 

ao fato do registro de voz das mulheres ser mais agudo que o dos homens. 
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∙ Em PB/LM a vogal tônica é mais proeminente que a vogal pretônica para ambos os sexos, no 

entanto as mulheres apresentam uma inflexão inicial e final maior que homens. Isso pode se dever ao 

fato do registro de voz das mulheres ser mais agudo que o dos homens. 

 

 ∙ Em E/LE implementam o mesmo comportamento de F0 que em PB/LM, no entanto de forma 

mais aguda 

 

∙ Em média, o registro dos enunciados interrogativos totais no tonema é mais baixo em E/LM que 

em PB/LM e E/LE, para ambos os sexos.  

 

 Portanto, na análise fonética, temos que na implementação da F0 a vogal postônica é a que 

apresenta maior proeminência em E/LM e a vogal tônica em PB/LM e E/LE. O mesmo ocorre, como 

veremos a seguir, na implementação da duração. 
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- Análise fonética: descrição da duração 

 

Na análise fonética, analisamos o comportamento da duração, primeiro, no pretonema e, 

posteriormente, no tonema dos 24 enunciados lidos para cada variante lingüística. 

 

Em primeiro lugar, com relação ao comportamento da duração no pretonema dos enunciados 

interrogativos totais, estilo de fala espontâneo, nota-se que a duração das sílabas tônicas e das 

postônicas é muito diferente nas três variantes lingüísticas.  

 

- Em E/LM, em 14 dos 24 casos a sílaba que apresenta maior duração é a postônica vide figura 

64.  

¿Te echarías a la calle? 

 

Figura 64: Comportamento da duração no pretonema de enunciados interrogativos totais em E/LM, 

estilo de fala espontâneo. Alongamento de 21 ms  da duração na postônica em relação à tônica neste 

enunciado. 
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- Em PB/LM, em 15 dos 24 casos a sílaba que apresenta maior duração é a tônica vide figura 

65.  

Você gosta de pagode? 

 

Figura 65: Comportamento da duração no pretonema de enunciados interrogativos totais em PB/LM, 

estilo de fala espontâneo. Redução de 11 ms da duração da sílaba tônica para postônica neste 

enunciado.  

  

- Em E/LE, em 11 dos 24 casos a sílaba que apresenta maior duração é a tônica vide figura 66.  

¿Estás preparado para casarte? 

 

Figura 66: Comportamento da duração no pretonema de enunciados interrogativos totais em E/LE, 

estilo de fala espontâneo. Redução de 91 ms da duração da sílaba tônica para postônica neste 

enunciado. 

128 ms 

           117 ms 

170 ms 

79 ms 
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Em segundo lugar, medimos a duração no pretonema, considerando a totalidade das sílabas 

pretônica, tônica e postônica. Trabalhamos com a medida de duração da sílaba de 12 pretônicas, 24 

tônicas e 23 postônicas em E/LM; 18 pretônicas, 24 tônicas e 24 postônicas em PB/LM, e, finalmente, 

11 pretônicas, 24 tônicas e 24 postônicas em E/LE. 

Observando o gráfico 23, nota-se que os sujeitos, no estilo de fala espontâneo, implementam a 

duração no pretonema da seguinte forma: 

 

- Em E/LM há uma redução da sílaba pretônica para a tônica seguida de um alongamento na 

postônica em relação à tônica. Pelo menos, foi esse comportamento da duração que encontramos em 

nossos dados. 

 

- Em PB/LM há um alongamento na tônica em relação à pretônica seguido de uma redução da 

tônica para postônica, e finalmente, 

 

- Em E/LE há um alongamento na tônica em relação à pretônica seguido de uma redução da 

tônica para postônica.  
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Gráfico 23: Variação média da duração nas sílabas pretônicas (1), tônicas (2) e postônicas (3) do 

pretonema de enunciados interrogativos totais, nas três variantes lingüísticas estudadas: estilo de fala 

espontâneo. 

 



Transferências prosódicas do PB/LM na aprendizagem do E/LE: 

enunciados assertivos e interrogativos totais 

Maristela da Silva Pinto 

 

 

 

169 

169 

Em suma, analisando os dados de duração do pretonema, observamos que em média os 

sujeitos implementam a duração em EE/LM com um alongamento médio de 11 ms na postônica em 

relação à tônica, já em PB/LM há uma redução média de -32ms, e finalmente em E/LE há uma redução 

média de -33 ms. 

 

Vejamos agora quais são as diferenças de comportamento da duração no tonema. 

 

Em primeiro lugar, com relação ao comportamento da duração no tonema dos enunciados 

interrogativos totais, estilo de fala lido, nota-se que a duração das sílabas tônicas e postônicas é muito 

diferente nas três variantes lingüísticas.  

 

- Em E/LM, em 16 dos 24 casos a sílaba que apresenta maior duração é a tônica, no entanto a 

diferença entre a tônica e a postônica é pequena vide figura 67.  
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Figura 67: Comportamento da duração no tonema de enunciados interrogativos totais em E/LM, estilo 

de fala espontâneo. Redução de 7 ms da duração da sílaba tônica para a postônica neste enunciado. 
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- Em PB/LM, em 22 dos 24 casos a sílaba que apresenta maior duração é a tônica vide figura 

68.  

Você gosta de pagode? 

 

Figura 68: Comportamento da duração no tonema de enunciados interrogativos totais em PB/LM, 

estilo de fala espontâneo. Redução de 85 ms da duração da sílaba tônica para postônica neste 

enunciado. 

 

- Em E/LE, em 21 dos 24 casos a sílaba que apresenta maior duração é a tônica vide figura 69.  

 

¿Estás preparado para casarte? 

 

Figura 69: Comportamento da duração no tonema de enunciados interrogativos totais em E/LE, estilo 

de fala espontâneo. Redução de 39 ms da duração da sílaba tônica para postônica neste enunciado. 
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Em segundo lugar, medimos a duração no tonema, considerando a totalidade das sílabas 

pretônica, tônica e postônica. Trabalhamos com a medida de duração da sílaba de 23 pretônicas, 24 

tônicas e 16 postônicas em E/LM; 24 pretônicas, 24 tônicas e 16 postônicas em PB/LM, e, finalmente, 

23 pretônicas, 24 tônicas e 16 postônicas em E/LE. 

No caso da medida da duração da sílaba postônica do tonema, nos casos em que há mais de 

uma, somamos todas e depois dividimos este valor por quantas postônicas há, para assim termos a 

média da postônica. 

 

Observando o gráfico 24, nota-se que os sujeitos implementam a duração no tonema da seguinte 

forma: 

 

- Em E/LM há um alongamento na tônica em relação à pretônica seguido de uma redução da 

tônica para postônica, 

 

- Em PB/LM há um alongamento na tônica em relação à pretônica seguido de uma redução da 

tônica para postônica, e finalmente, 

 

- Em E/LE nota-se o mesmo comportamento que em PB/LM, um alongamento na tônica em 

relação à pretônica seguido de uma redução da tônica para postônica.  

  

Ou seja, as três variantes se comportam de maneira similar, apenas em graus diferentes.  
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Média de duração das sílabas do tonema: estilo 
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Gráfico 24: Variação média da duração nas silabas pretônicas (1), tônicas (2) e postônicas (3) do 

tonema de enunciados interrogativos totais, nas três variantes lingüísticas estudadas: estilo de fala 

espontâneo. 

 

Em suma, analisando os dados de duração do tonema, observamos que em média os sujeitos 

aprendizes implementam a duração em E/LM com uma redução de -14 ms da tônica para postônica, já 

em PB/LM há uma redução de -91 ms da tônica para a postônica, e finalmente em E/LE há uma 

redução de -68ms. 

 

 

Confrontando o comportamento de duração no pretonema e no tonema nas três variantes 

lingüísticas, estilo de fala espontâneo, nota-se que: 

 

∙  Em E/LM a sílaba postônica é a que apresenta maior duração no pretonema, já no tonema é a 

tônica. 
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∙  Em PB/LM a sílaba tônica é a que apresenta maior duração tanto no pretonema quanto no 

tonema. 

 

∙  Em E/LE a sílaba tônica é a que apresenta maior duração tanto no pretonema quanto no 

tonema. 

  

 

Vejamos abaixo um esquema de percentual de alongamento e redução das sílabas no pretonema 

e no tonema:  

 

Pretonema Pretônica→Tônica Tônica→Postônica 

E/LM -6% 11% 

PB/LM 52% -21% 

E/LE 32% -18% 

 

Tonema Pretônica→Tônica Tônica→Postônica 

E/LM 27% -8% 

PB/LM 88% -35% 

E/LE 67% -28% 

 

Embora no tonema das três variantes lingüísticas a sílaba que apresente maior duração seja a 

tônica, em E/LM a postônica também apresenta uma longa duração, já em PB/LM e E/LE isso não 

acontece, a duração da postônica é bastante reduzida. 

  

Portanto, na análise fonética, tanto na implementação da F0 quanto na implementação da 

duração há diferenças em E/LM e PB/LM, vejamos se essas diferenças acarretam no nível fonológico 

alguma diferença na atribuição do acento tonal. 
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 - Análise fonológica: atribuição tonal 

 

No nível fonológico, com relação à atribuição dos tons, Sosa (1999) atribui para o pretonema 

notação métrico autosegmental L*+H em E/LM, já Moraes (2008) atribui a notação L+H* em PB/LM.  

Com relação ao tonema, como o contorno é ascendente em E/LM, Sosa (1999) propõe a notação 

métrico autosegmental L*H%. Já em PB/LM, como o contorno é circunflexo, Moraes (2008) propõe a 

notação L+H*L%.  

 

 Vejamos se nossos dados confirmam o que já fora proposto por Sosa para o E/LM e por Moraes 

para o PB/LM e como se aplicam em E/LE, no estilo de fala espontânea. 

 

- Em E/LM, 20 dos 24 casos receberam a atribuição tonal L*H%, vide figura 70.  
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Figura 70: Notação Métrico autosegmental de enunciados interrogativos totais com vocábulo final 

paroxítono, em E/LM, estilo de fala espontâneo. 
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- Em PB/LM, 19 dos 24 casos receberam a atribuição tonal L+H*L%, vide figura 71.  
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Figura 71: Notação Métrico autosegmental de enunciados interrogativos totais com vocábulo final 

paroxítono, em PB/LM, estilo de fala espontâneo. 

 

- Em E/LE, 13 dos 24 casos receberam a atribuição tonal L+H*L%, vide figura 72.   

 

¿Estás preparado para casarte? 

 

Figura 72: Notação Métrico autosegmental de enunciados interrogativos totais com vocábulo final 

paroxítono, em E/LE, estilo de fala espontâneo. 
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Em suma, constatamos em nossas análises e ilustramos com as figuras acima que os sujeitos-

aprendizes realizam os contornos dos enunciados interrogativos totais em E/LE, estilo de fala 

espontânea, com contorno melódico final circunflexo assim como o fazem em PB/LM e não como o 

padrão para o E/LM que é contorno melódico ascendente, ou seja, há transferência de forma negativa 

na realização do contorno melódico em E/LE.  

 

TABELA 8: Atribuição de tons na modalidade interrogativa total, estilo de fala espontâneo  

Variante Lingüística 

 

                     Acento 

PRETONEMA TONEMA 

E/LM L*+H L*H% 

PB/LM L+H* L+H*L% 

E/LE L+H* L+H*L% 

Tabela da variação tonal no pretonema e no tonema nas três variantes lingüísticas. 

 

Cabe verificar no nível fonológico se há alguma modificação na implementação do acento tonal 

proposto, devido à estrutura acentual final do enunciado, por um lado, ou a pressões pragmáticas, tais 

como necessidades de cortesia para preservar o bom termo das relações sociais, por outro. 
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Diferenças de implementação no tonema a depender do padrão acentual final: 

 

 

A base da nossa análise e dos resultados expostos anteriormente se deu a partir do padrão final 

paroxítono. É interessante verificar e discutir como esse padrão se implementa em finais de enunciado 

proparoxítonos e oxítonos. Analisamos a implementação no tonema nos enunciados com padrão 

acentual final proparoxítono e verificamos que a atribuição tonal não é diferente do padrão paroxítono, 

no entanto ao contar com uma sílaba a mais o contorno do padrão final descendente ou ascendente fica 

melhor delineado, vide figuras 73, 74 e 75: 

 

¿Te consideras católica? 

 

Figura 73: Notação Métrico autosegmental de enunciados interrogativos totais com vocábulo final 

proparoxítono, em E/LM, estilo de fala espontâneo. 
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Pra você, o cinema te parece mágico? 

a o e u i e a a e a i w

pravo ce o ci ne mateparece ma gi co?
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Figura 74: Notação Métrico autosegmental de enunciados interrogativos totais com vocábulo final 

proparoxítono, em PB/LM, estilo de fala espontâneo. 

 

 

¿Te gusta la política? 

e u a a o i i a

te gus ta la po lí ti ca
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Figura 75: Notação Métrico autosegmental de enunciados interrogativos totais com vocábulo final 

proparoxítono, em E/LE, estilo de fala espontâneo. 

 

Analisando a implementação no tonema nos enunciados com padrão acentual final oxítono 

consideramos que a atribuição tonal também não variou, embora o padrão fique menos delineado pelo 

final abrupto ou incompleto pela ausência de sílabas posteriores à tônica, vide figuras 76, 77 e 78. 
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¿Crees que un día podrás teletrabajar? 

 

 

Figura 76: Notação Métrico autosegmental de enunciados interrogativos totais com vocábulo final 

oxítono, em E/LM, estilo de fala espontâneo. 

 

Você faz sexo sem amor? 

o e a e e~a o

vo ce faz se xo sem a mor
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Figura 77: Notação Métrico autosegmental de enunciados interrogativos totais com vocábulo final 

oxítono, em PB/LM, estilo de fala espontâneo. 

 

 

 

 

     L+  H*L% 
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¿A ti te gusta la televisión? 

 

Figura 78: Notação Métrico autosegmental de enunciados interrogativos totais com vocábulo final 

oxítono, em E/LE, estilo de fala espontâneo. 

 

No que diz respeito às variações dos acentos tonais no nível fonológico, além de tratar da 

questão do padrão acentual final, também nos parece interessante analisar questões de variação no 

contorno melódico relacionados à implementação de padrões marcados pela polidez. 

L+H*L%               L+  H* 
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Diferenças de alinhamento no tonema: questões de polidez 

 

A polidez ou cortesia (Preti, 2008), entendida aqui no sentido de preservação da face ou 

imagem social do falante, pode ser manifestada do ponto de vista entonacional por uma modificação no 

contorno melódico. É o caso de perguntas realizadas durante o jogo da verdade que comprometem a 

face do ouvinte e que por tal razão são realizadas de forma atenuada com um padrão que lembra o de 

pedido em PB segundo o descrito por Moraes (2008).  

Cabe ressaltar que a representação fonológica pode apresentar variação de alinhamento 

temporal. Conforme afirma Moraes (2008), nos enunciados interrogativos totais com intenção 

comunicativa neutra há um alinhamento temporal do tom H na margem da direita da sílaba acentuada, 

indicado pelo diacrítico <H*, já nos enunciados interrogativos totais com intenção comunicativa de 

pedido, o tom H se alinha à esquerda, o que é indicado pelo diacrítico >H*). Tal alinhamento, tardio 

num caso, no outro, é responsável pela diferenciação de padrões como o da pergunta neutra vs. uma 

pergunta mais polida/pedido. 

Analisando a questão do alinhamento no tonema nos 24 enunciados interrogativos totais ditos 

em PB/LM verificamos que em 20 casos houve alinhamento tardio, quando se tratava de uma pergunta 

neutra (L+<H*L%) e em 4 casos houve alinhamento antecipado (L+>H*L%) quando se tratava de uma 

pergunta com maior grau de polidez, ou seja, quando a pergunta se referia a assuntos como droga e 

sexo, vide figuras  79 e 80, respectivamente:  

Você é consumista? 

 

o e e o u i a

Vo ce e con su mis ta?
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Figura 79: Pergunta neutra, com alinhamento tardio. 
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Você já usou drogas? 

 

o e a u o O a

vo ce ja u sou dro gas?
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Figura  80:  Pergunta mais polida, com alinhamento antecipado. 

 

 

Em E/LE, de 24 enunciados identificamos 6 casos de alinhamento antecipado, ao passo que em 

E/LM não identificamos nenhum padrão de pergunta marcado por contorno de cortesia.  

 

Em resumo, constatamos com as análises fonética e fonológica dos dados do estilo de fala 

espontâneo que: 

 

∙ Em média, o registro dos enunciados interrogativos totais é mais baixo em E/LM que em 

PB/LM e E/LE, para ambos os sexos, tanto no pretonema quanto tonema.  

 

∙ Em média, a duração da tônica e menor em E/LM que em PB/LM e E/LE. 

 

∙ O contorno melódico em E/LM é ascendente (L*+H   ____     L*H%) e circunflexo em PB/LM 

e E/LE (L+H*   ____    L+H*L%).  
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5.2 – Enunciados interrogativos totais: estilo de fala lido 

 

 Esta seção apresenta, primeiramente, os resultados referentes à análise fonética, ou seja, à 

implementação dos padrões prosódicos de F0 e duração em enunciados interrogativos totais lidos por 

sujeitos em E/LM, PB/LM e E/LE e, posteriormente, apresenta uma proposta de análise fonológica 

referente à atribuição dos acentos tonais no pretonema e no tonema destes enunciados. 

 

- Análise fonética: descrição da F0 

 

Analisamos o comportamento da F0 primeiro no pretonema e posteriormente no tonema dos 24 

enunciados interrogativos totais lidos para cada variante lingüística. 

Em primeiro lugar, com relação ao comportamento da F0 no pretonema dos enunciados 

interrogativos totais, estilo de fala lido, nota-se que o contorno é ascendente nas três variantes 

lingüísticas. Mesmo sendo convergentes, há divergência entre eles e essa divergência entre os padrões 

consiste em:  

- Em E/LM, em 18 de 24 casos a F0 começa baixa na tônica e a subida ocorre na postônica vide 

figura 81.  

¿Sabes tocar algum instrumento? 

 

Figura 81: Comportamento da F0 no pretonema de enunciados interrogativos totais em E/LM, estilo 

de fala lido. Subida da tônica para postônica de29Hz no pretonema deste enunciado. 

Vale ressaltar que quando há pretônica, não há subida da pretônica para tônica e sim da tônica para 

postônica. 

 

186 Hz 
260Hz 

 

 
        155Hz 

      184Hz 
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- Em PB/LM, em 20 de 24 casos a F0 começa baixa na pretônica e a subida ocorre na tônica, 

vide figura 82.  

Você é consumista? 

 

Figura 82: Comportamento da F0 no pretonema de enunciados interrogativos totais em PB/LM, estilo 

de fala lido. Subida da pretônica para tônica de 14Hz no pretonema deste enunciado. 

Vale ressaltar que há subida da pretônica para tônica e não da tônica para postônica. 

 

- Em E/LE, em 22 de 24 casos começa baixa na pretônica e a subida ocorre na tônica, vide 

figura 83. 

 

¿De niña solías practicar algún deporte? 

   

Figura 83: Comportamento da F0 no pretonema de enunciados interrogativos totais em E/LM, estilo 

de fala lido. Subida da pretônica para tônica de 44Hz no pretonema deste enunciado. 

Vale ressaltar que há subida da pretônica para tônica e não da tônica para postônica. 

 

  

 

 

  

 

 

 

186Hz 
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Em segundo lugar, analisamos a média de F0 no pretonema, considerando as vogais pretônica, 

tônica e postônica. Trabalhamos com a média da vogal de 12 pretônicas, 24 tônicas e 23 postônicas em 

E/LM; 18 pretônicas, 24 tônicas e 24 postônicas em PB/LM, e, finalmente, 11 pretônicas, 24 tônicas e 

24 postônicas em E/LE. 

Analisando dessa forma o comportamento da Fo no pretonema, com relação ao ataque inicial e 

ao papel proeminente da tônica notamos algumas diferenças de implementação entre homens e 

mulheres nas diferentes variantes lingüísticas. 

 

Considerando a media de F0 dos sujeitos do sexo feminino, analisamos 7 pretônicas, 12 tônicas 

e 11 postônicas em E/LM; 7 pretônicas, 12 tônicas e 12 postônicas em PB/LM, e, finalmente, 7 

pretônicas, 12 tônicas e 12 postônicas em E/LE. 

 

Observando o gráfico 25, nota-se que os sujeitos do sexo feminino, no estilo de fala lido, 

implementam a subida da F0 no pretonema de diferentes formas: 

 

- Em E/LM há em média uma subida da vogal pretônica para tônica, entretanto a subida da 

tônica para a postônica é maior, 

 

- Em PB/LM há uma subida da pretônica para a tônica seguida de uma queda da tônica para 

postônica, e finalmente,  

 

- Em E/LE encontramos o mesmo comportamento que em PB/LM, uma subida da pretônica 

para a tônica seguida de uma queda da tônica para postônica.  
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Média de F0 das vogais do pretonema: estilo lido, 

sujeitos do sexo feminino (Hz) 
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Gráfico 25: Variação de média de F0 nas vogais pretônicas (1), tônicas (2) e postônicas (3) do 

pretonema de enunciados interrogativos totais, nas três variantes lingüísticas estudadas: sujeitos do 

sexo feminino, estilo lido. 

 

Em suma, analisando os dados, observamos que em média os sujeitos do sexo feminino 

implementam a F0 em E/LM com uma subida de 18 Hz da pretônica para tônica e uma nova subida de 

27 Hz da tônica para postônica, já em PB/LM essa subida da pretônica para tônica é de 8 Hz seguida de 

uma queda de -6Hz , e finalmente em E/LE a subida da pretônica para tônica é de 34 Hz seguida de 

uma queda de -2Hz. 

 

Com relação aos sujeitos do sexo masculino, consideramos a media de F0 a partir de 5 

pretônicas, 12 tônicas e 12 postônicas em E/LM; 11 pretônicas, 12 tônicas e 12 postônicas em PB/LM, 

e, finalmente, 4 pretônicas, 12 tônicas e 11 postônicas em E/LE. 

 

Observando o gráfico 26, nota-se que os sujeitos do sexo masculino, no estilo de fala lido, 

implementam a F0 no pretonema da seguinte forma: 
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- Em E/LM há uma queda da vogal pretônica para tônica seguida de uma subida da tônica para 

a postônica, 

 

- Em PB/LM há uma subida da pretônica para a tônica e uma subida menor da tônica para a 

postônica,e finalmente, 

 

- Em E/LE nota-se uma queda da pretônica para a tônica seguida de uma subida da tônica para 

postônica. 
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Gráfico 26: Variação da média de F0 nas vogais pretônicas (1), tônicas (2) e postônicas (3) do 

pretonema de enunciados interrogativos totais, nas três variantes lingüísticas estudadas: sujeitos do 

sexo masculino, estilo lido. 

 

 

 

Em suma, observamos que em média os sujeitos do sexo masculino implementam a F0 em 

E/LM com uma queda de -6 Hz da pretônica para a tônica seguida de uma subida da tônica para 

postônica de 5 Hz, já em PB/LM a subida da pretônica para tônica é de 45 Hz seguida de uma nova 
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subida de 18Hz, e finalmente em E/LE há uma queda da pretônica para tônica de 14 Hz, seguida de 

uma subida de 28 Hz. 

Confrontando o comportamento de F0 no pretonema entre mulheres e homens nas três variantes 

lingüísticas, estilo de fala lido, nota-se que: 

 

∙ Em E/LM a vogal postônica é mais proeminente que a vogal tônica para ambos os sexos, no 

entanto, as mulheres apresentam uma inflexão inicial e final maior que os homens. 

 

∙ Em PB/LM a vogal tônica é mais proeminente que a vogal pretônica para ambos os sexos, no 

entanto as mulheres apresentam uma inflexão inicial maior e uma final menor que homens. 

 

 ∙ Em E/LE as mulheres implementaram  o mesmo comportamento de F0 que em PB/LM, no 

entanto com um registro mais alto. Já os homens implementam o mesmo comportamento de F0 que os 

nativos realizaram em E/LM, no entanto com um registro mais alto, fato este que pode trazer problemas 

de identidade, uma vez que o registro de voz dos homens em E/LE está tão alto quanto o registro de 

voz das mulheres em E/LM.  

 

∙ Em média, o registro dos enunciados interrogativos totais no pretonema é mais baixo em E/LM 

que em PB/LM e E/LE, para ambos os sexos.  

 

 

Vejamos agora quais são as diferenças de comportamento da F0 no tonema . 

 

Em primeiro lugar, com relação ao comportamento da F0 no tonema dos enunciados 

interrogativos totais, estilo de fala lido, nota-se que o contorno melódico é diferente nas três variantes 

lingüísticas.  

 

- Em E/LM, em 24 de 24 casos o contorno é ascendente, ou seja, apresenta tônica baixa e 

subida na postônica vide figura 84.  
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¿Sabes tocar algún instrumento? 

 

Figura 84: Comportamento da F0 no tonema de enunciados interrogativos totais em E/LM, estilo de 

fala lido.  Subida da tônica para postônica de 54 Hz no tonema deste enunciado. 

 

- Em PB/LM, em 20 de 24 casos o contorno é circunflexo, ou seja, apresenta subida da 

pretônica para tônica seguida de queda da tônica para postônica vide figura 85.  

 

Você é consumista? 

 

Figura 85: Comportamento da F0 no tonema de enunciados interrogativos totais em PB/LM, estilo de 

fala lido. Subida da pretônica para tônica de 26 Hz seguida de queda da tônica para postônica de 66 

Hz no tonema deste enunciado. 

 

- Em E/LE, em 19 de 24 casos o contorno é circunflexo, ou seja, apresenta subida da pretônica 

para tônica seguida de queda da tônica para postônica vide figura 86.  
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¿De niña solías practicar algún deporte? 

 

Figura 86: Comportamento da F0 no tonema de enunciados interrogativos totais em E/LE, estilo de 

fala lido. Subida da pretônica para tônica de 71Hz seguida de queda da tônica para postônica de 25Hz 

no tonema deste enunciado. 

 

 

Em segundo lugar, analisamos a média de F0 no tonema, considerando as vogais pretônica, 

tônica e postônica. Trabalhamos com a média da vogal de 23 pretônicas, 24 tônicas e 16 postônicas em 

E/LM; 24 pretônicas, 24 tônicas e 16 postônicas em PB/LM, e, finalmente, 23 pretônicas, 24 tônicas e 

16 postônicas em E/LE. 

No caso da média de F0 da vogal postônica do tonema, nos casos em que há mais de uma, 

somamos todas e depois dividimos este valor por quantas postônicas há, para assim termos a média da 

postônica. 

Analisando dessa forma o comportamento da F0 no tonema, com relação à inflexão final e ao 

papel proeminente da tônica notamos algumas diferenças interessantes de implementação entre homens 

e mulheres nas diferentes variantes lingüísticas. 

Considerando a média de F0 dos sujeitos do sexo feminino, analisamos 11 pretônicas, 12 

tônicas e 8 postônicas em E/LM; 12 pretônicas, 12 tônicas e 8 postônicas em PB/LM, e, finalmente, 12 

pretônicas, 12 tônicas e 8 postônicas em E/LE. 

 

Observando o gráfico 27, nota-se que os sujeitos do sexo feminino, no estilo de fala lido, 

implementam a F0 no tonema da seguinte forma: 

     186 Hz 

257 Hz 

         232 Hz 
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- Em E/LM há em média uma subida da vogal pretônica para tônica, entretanto a subida da 

tônica para a postônica é maior, 

 

- Em PB/LM há uma subida da pretônica para a tônica seguida de uma queda da tônica para 

postônica, e finalmente,  

 

- Em E/LE encontramos o mesmo comportamento que em PB/LM, uma subida da pretônica 

para a tônica seguida de uma queda da tônica para postônica.  
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Gráfico 27: Variação da média de F0 nas vogais pretonicas (1), tônicas (2) e postonicas (3) do tonema 

de enunciados interrogativos totais, nas três variantes lingüísticas estudadas: sujeitos do sexo 

feminino, estilo lido. 

 

Em suma, analisando os dados, observamos que em média os sujeitos do sexo feminino 

implementam a F0 em EE/LM com uma subida de 10 Hz da pretônica para tônica e de uma nova 

subida de 91 Hz da tônica para a postônica, já em PB/LM há uma subida de 34Hz da pretônica para 
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tônica seguida de uma queda média de -83Hz da tônica para postônica, e finalmente em E/LE há uma 

subida de 53Hz da pretônica para a tônica seguida de uma queda de -69Hz.  

 

Com relação aos sujeitos do sexo masculino, consideramos a media de F0 a partir de 12 

pretônicas, 12 tônicas e 8 postônicas em E/LM; 12 pretônicas, 12 tônicas e 8 postônicas em PB/LM, e, 

finalmente, 11 pretônicas, 12 tônicas e 8 postônicas em E/LE. 

 

Observando o gráfico 28, nota-se que os sujeitos do sexo masculino, no estilo lido, 

implementam a F0 no tonema da seguinte forma:  

 

-Em E/LM há uma queda da vogal pretônica para tônica seguida de uma subida da tônica para a 

postônica, 

 

- Em PB/LM há uma subida da pretônica para a tônica seguida de uma queda a tônica para 

postônica, e finalmente, 

 

- Em E/LE encontramos o mesmo comportamento que em PB/LM, uma subida da pretônica 

para a tônica seguida de uma queda a tônica para postônica.  
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Média de F0 das vogais no tonema: sujeitos do sexo 
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Gráfico 28: Variação da média de F0 nas vogais pretonicas (1), tônicas (2) e postonicas (3) do tonema 

de enunciados interrogativos totais, nas três variantes lingüísticas estudadas: sujeitos do sexo 

masculino, estilo lido. 

 

Em suma, observamos que em média os sujeitos do sexo masculino implementam a F0 em 

EE/LM com uma queda de -8Hz da pretônica para tônica seguida de uma subida 52 Hz da tônica para 

postônica, já em PB/LM há subida de 36Hz da pretônica para tônica seguida de uma queda de -9 Hz da 

tônica para postônica, e finalmente em E/LE essa subida é de 31 Hz da pretônica para tônica seguida de 

uma queda de -37 Hz da tônica para postônica. 

 

Confrontando o comportamento de F0 no tonema entre mulheres e homens nas três variantes 

lingüísticas, estilo de fala lido, nota-se que: 

 

∙ Em E/LM a vogal postônica é mais proeminente que a vogal tônica para ambos os sexos, no 

entanto, as mulheres apresentam uma inflexão inicial e final maior que os homens. 

 

∙ Em PB/LM a vogal tônica é mais proeminente que a vogal pretônica para ambos os sexos, no 

entanto as mulheres apresentam uma inflexão inicial maior e uma inflexão final menor que homens. 
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∙ Em E/LE implementam a vogal tônica é mais proeminente que a vogal pretônica para ambos 

os sexos, no entanto as mulheres apresentam uma inflexão inicial e final maior que os homens. Cabe 

ressaltar que a altura inicial em E/LE é mais alta que em PB/LM.  

 

∙ Em média, o registro dos enunciados interrogativos totais no tonema é mais baixo em E/LM que 

em PB/LM e E/LE, para ambos os sexos.  

 

 Portanto, na análise fonética, temos que na implementação da F0 a vogal postônica é a que 

apresenta maior proeminência em E/LM e a vogal tônica em PB/LM e E/LE. O mesmo ocorre, como 

veremos a seguir, na implementação da duração. 
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- Análise fonética: descrição da duração 

 

Na análise fonética, analisamos o comportamento da duração, primeiro, no pretonema e, 

posteriormente, no tonema dos 24 enunciados lidos para cada variante lingüística. 

 

Em primeiro lugar, com relação ao comportamento da duração no pretonema dos enunciados 

interrogativos totais, estilo de fala lido, nota-se que o comportamento da duração das sílabas tônicas e 

das postônicas é ligeiramente diferente nas três variantes lingüísticas.  

 

- Em E/LM, em 10 de 24 casos a sílaba que apresenta maior duração é a tônica vide figura 87. 

No entanto, cabe ressaltar que a postônica nesta variante lingüística tem uma longa duração, ou seja, a 

diferença de duração entre a tônica e a postônica é mínina.  

 

 

¿En cualquier tipo de politica? 

 

 

Figura 87: Comportamento da duração no pretonema de enunciados interrogativos totais em E/LM, 

estilo de fala lido. Redução de 10 ms da duração da sílaba tônica para a postônica neste 

enunciado.  

 

 

151 ms 

141ms 
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- Em PB/LM, em 15 de 24 casos a sílaba que apresenta maior duração é a tônica vide figura 88.  

 

Você gosta de pagode? 

 

Figura 88: Comportamento da duração no pretonema de enunciados interrogativos totais em PB/LM, 

estilo de fala lido. Redução de 29 ms da duração da sílaba tônica para postônica neste enunciado. 

  

- Em E/LE, em 13 de 24 casos a sílaba que apresenta maior duração é a postônica vide figura 

89.  

 

¿De niña solías practicar algún deporte? 

  

Figura 89: Comportamento da duração no pretonema de enunciados interrogativos totais em E/LE, 

estilo de fala lido. Alongamento de 57 ms da duração da sílaba tônica para postônica neste enunciado.  

 

   123 ms 

     94 ms 

   239 ms 

296 ms 
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Em segundo lugar, medimos a duração no pretonema, considerando a totalidade das sílabas 

pretônica, tônica e postônica. Trabalhamos com a medida de duração da sílaba de 12 pretônicas, 24 

tônicas e 23 postônicas em E/LM; 18 pretônicas, 24 tônicas e 24 postônicas em PB/LM, e, finalmente, 

11 pretônicas, 24 tônicas e 24 postônicas em E/LE. 

 

Observando o gráfico 29, nota-se que os sujeitos, no estilo de fala lido, implementam a duração 

no pretonema da seguinte forma: 

 

- Em E/LM há um alongamento na tônica em relação à pretônica seguido de uma redução da 

tônica para postônica.  

 

- Em PB/LM há um alongamento na tônica em relação à pretônica seguido de uma redução da 

tônica para postônica, e finalmente, 

- Em E/LE há um alongamento na tônica em relação à pretônica seguido de outro alongamento 

na postônica em relação à tônica.  
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Gráfico 29: Variação média da duração nas silabas pretônicas (1), tônicas (2) e postônicas (3) do 

pretonema de enunciados interrogativos totais, nas três variantes lingüísticas estudadas: estilo lido. 
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Em suma, analisando os dados de duração no pretonema, observamos que em média os 

sujeitos cariocas implementam a duração em E/LM com uma redução de -5 ms da tônica para 

postônica, já em PB/LM essa redução é de -22ms, e finalmente em E/LE há um alongamento de 5 ms. 

 

 

Vejamos agora quais são as diferenças de comportamento da duração no tonema. 

 

Em primeiro lugar, com relação ao comportamento da duração no tonema dos enunciados 

interrogativos totais, estilo de fala lido, nota-se que a duração das sílabas tônicas e postônicas é muito 

diferente nas três variantes lingüísticas.  

 

- Em E/LM, em 22 dos 24 casos a sílaba que apresenta maior duração é a postônica vide figura 

90.  

¿Te echarías a la calle? 

 

Figura 90: Comportamento da duração no tonema de enunciados interrogativos totais em E/LM, estilo 

de fala lido. Alongamento de 68 ms da duração na postônica em relação à tônica neste 

enunciado. 

 

- Em PB/LM, em 20 dos 24 casos a sílaba que apresenta maior duração é a tônica vide figura 

91.  

 

 

 

Você gosta de pagode? 

         94 ms 

     162 ms 
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Figura 91: Comportamento da duração no tonema de enunciados interrogativos totais em PB/LM, 

estilo de fala lido. Redução de 22 ms da duração da sílaba tônica para postônica neste enunciado.] 

 

- Em E/LE, em 18 dos 24 casos a sílaba que apresenta maior duração é a tônica vide figura 92.  

 

 

¿Estás preparado para casarte? 

  

Figura 92: Comportamento da duração no tonema de enunciados interrogativos totais em E/LE, estilo 

de fala lido. Redução de 69 ms da duração da sílaba tônica para postônica neste enunciado . 

  

Em segundo lugar, medimos a duração no tonema, considerando a totalidade das sílabas 

pretônica, tônica e postônica. Trabalhamos com a medida de duração da sílaba de 23 pretônicas, 24 

tônicas e 16 postônicas em E/LM; 24 pretônicas, 24 tônicas e 16 postônicas em PB/LM, e, finalmente, 

23 pretônicas, 24 tônicas e 16 postônicas em E/LE. 

198 ms 

176 ms 

   238 ms 

   169 ms 
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No caso da medida da duração da sílaba postônica do tonema, nos casos em que há mais de 

uma, somamos todas e depois dividimos este valor por quantas postônicas há, para assim termos a 

média da postônica. 

 

Observando o gráfico 30, nota-se que os sujeitos implementam a duração no tonema da seguinte 

forma: 

 

- Em E/LM há um alongamento na tônica em relação à pretônica seguido de um alongamento 

na postônica em relação à tônica. 

 

 - Em PB/LM há um alongamento na tônica em relação à pretônica seguido de uma redução da 

tônica para postônica, e finalmente, 

- Em E/LE nota-se o mesmo comportamento que em PB/LM, um alongamento na tônica em 

relação à pretônica seguido de uma redução da tônica para postônica.  
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Gráfico 30: Variação média da duração nas silabas pretônicas (1), tônicas (2) e postônicas (3) do 

tonema de enunciados interrogativos totais, nas três variantes lingüísticas estudadas: estilo lido. 
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Em suma, analisando os dados de duração do tonema, observamos que em média os sujeitos 

cariocas implementam a duração em E/LM com um alongamento de 11 ms na postônica em relação à 

tônica, já em PB/LM há uma redução de 99 ms da tônica para a postônica, e finalmente em E/LE há 

uma redução de 84ms. 

 

Confrontando o comportamento de duração no pretonema e no tonema nas três variantes 

lingüísticas, estilo de fala lido, nota-se que: 

 

∙ Em E/LM a sílaba tônica é a que apresenta maior duração no pretonema, já no tonema é a 

postônica. 

∙ Em PB/LM a sílaba tônica é a que apresenta maior duração tanto no pretonema quanto no 

tonema. 

 

∙ Em E/LE a sílaba postônica é a que apresenta maior duração no pretonema, já no tonema é a 

tônica. 

  

Vejamos abaixo um esquema de percentual de alongamento e redução das sílabas no pretonema 

e no tonema: 

 

Pretonema Pretônica→Tônica Tônica→Postônica 

E/LM 6% -4% 

PB/LM 18% -16% 

E/LE 12% 3% 

 

 

Tonema Pretônica→Tônica Tônica→Postônica 

E/LM 35% 6% 

PB/LM 132% -33% 

E/LE 142% -28% 
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Nota-se que a sílaba postônica em E/LM tem uma longa duração, ao passo que em PB/LM e 

E/LE a duração da postônica é reduzida. Em PB/LM e E/LE a sílaba que tem uma longa duração é a 

tônica. 

 

Portanto, na análise fonética, tanto na implementação da F0 quanto na implementação da 

duração há diferenças em E/LM e PB/LM, vejamos se essas diferenças acarretam no nível fonológico 

alguma diferença na atribuição do acento tonal.  
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- Análise fonológica: atribuição do acento tonal 

  

No nível fonológico, com relação à atribuição dos tons, vejamos se nossos dados confirmam o 

que já fora proposto por Sosa para o E/LM e por Moraes para o PB/LM e como se aplicam em E/LE 

nos enunciados estilo de fala lido. 

 

- Em E/LM, 22 dos 24 casos receberam a atribuição tonal L*H%, vide figura 93.  

¿Sabes tocar algún instrumento? 

a e o a a u i u e o
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Figura 93: Notação Métrico autosegmental de enunciados interrogativos totais com vocábulo final 

paroxítono, em E/LM, estilo de fala lido. 

 

- Em PB/LM, 20 dos 24 casos receberam a atribuição tonal L+H*L%, vide figura 94.  

Você é consumista? 

o e e o u i a

Vo ce e con su mis ta?

L+   H*                   L+                      H*              L%

75

500

200

300

400

Pi
tch

 (H
z)

Time (s)

0 1.968

0.480122026 1.6833369

ptbl2

 

Figura 94: Notação Métrico autosegmental de enunciados interrogativos totais com vocábulo final 

paroxítono, em PB/LM, estilo de fala lido. 
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- Em E/LE, 19 dos 24 casos receberam a atribuição tonal L+H*L%, vide figura 95.  

¿Estás preparado para casarte? 

 

Figura 95: Notação Métrico autosegmental de enunciados interrogativos totais com vocábulo final 

paroxítono, em E/LE, estilo de fala lido. 

  

Em suma, constatamos em nossas análises e ilustramos com as figuras acima que os sujeitos-

aprendizes realizam os contornos dos enunciados interrogativos totais em E/LE, estilo de fala lido, com 

contorno melódico final circunflexo assim como o fazem em PB/LM e não como o padrão para o E/LM 

que é contorno melódico ascendente, ou seja, há transferência negativa da realização do contorno 

melódico em E/LE.  

 

TABELA 9: Atribuição de tons na modalidade interrogativa total, estilo de fala lido  

 Variante Lingüística 

 

                     Acento 

PRETONEMA TONEMA 

E/LM L*+H L*H% 

PB/LM L+H* L+H*L% 

E/LE L+H* L+H*L% 

Tabela da variação tonal no pretonema e no tonema nas três variantes linguísticas. 

  

Cabe verificar no nível fonológico se há alguma modificação na implementação do padrão 

acentual proposto, devido à estrutura acentual final do enunciado. 

      L+   H* L+         H*         L% 
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Diferenças de implementação no tonema de acordo com o padrão acentual final: 

 

A base da nossa análise e dos resultados expostos anteriormente se deu a partir do padrão final 

paroxítono. É interessante verificar e discutir como esse padrão se implementa em finais de enunciado 

proparoxítonos e oxítonos. Analisamos a implementação no tonema nos enunciados com padrão 

acentual final proparoxítono e verificamos que a atribuição tonal não é diferente do padrão paroxítono, 

no entanto ao contar com uma sílaba a mais o contorno do padrão final descendente ou ascendente fica 

melhor delineado, vide figuras 96, 97 e 98: 

 

¿Te consideras católica? 
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Figura 96: Notação Métrico autosegmental de enunciados interrogativos totais com vocábulo final 

proparoxítono, em E/LM, estilo de fala lido. 
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Pra você, o cinema te parece mágico? 

a o e o i a e a e e a i o

pra vo ce o ci nemase pare ce ma gi co
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Figura 97: Notação Métrico autosegmental de enunciados interrogativos totais com vocábulo final 

proparoxítono, em PB/LM, estilo de fala lido. 

 

 

¿Te gusta la política? 

e u a a o i i a

te gus ta la po li ti ca
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Figura 98: Notação Métrico autosegmental de enunciados interrogativos totais com vocábulo final 

proparoxítono, em E/LE, estilo de fala lido. 

 

 

 

 

 

           L+    H* 
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Analisando a implementação no tonema nos enunciados com padrão acentual final oxítono 

consideramos que a atribuição tonal também não variou, embora o padrão fique menos delineado pelo 

final abrupto ou incompleto pela ausência de sílabas posteriores à tônica, vide figuras 99, 100 e 101. 

 

  

¿Crees que algún dia podrás teletrabajar? 

e ea u i a o a e e a a a

creesqueal gun dia po dras te le tra ba jar
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Figura 99: Notação Métrico autosegmental de enunciados interrogativos totais com vocábulo final 

oxítono, em E/LM, estilo de fala lido. 

 

Você faz sexo sem amor? 

o e a e o e a o

vo ce faz se xo sem a mor
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Figura 100: Notação Métrico autosegmental de enunciados interrogativos totais com vocábulo final 

oxítono, em PB/LM, estilo de fala lido. 
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¿A ti te gusta la televisión? 

a i e u a a e e i i o

a ti te gus ta la te le vi sion
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Figura 101: Notação Métrico autosegmental de enunciados interrogativos totais com vocábulo final 

oxítono, em E/LE, estilo de fala lido. 

 

 

Em resumo, constatamos com as analises fonética e fonológica dos dados do estilo de fala lido 

que: 

 

∙ Em media, o registro dos enunciados interrogativos totais mais baixo em E/LM que em PB/LM 

e E/LE, para ambos os sexos, tanto no pretonema quanto tonema. 

 

∙ Em media, a duração da tonica é menor em E/LM que em PB/LM e E/LE. 

 

∙ O contorno melódico em E/LM é ascendente (L*+H        L*H%) e circunflexo em PB/LM e 

E/LE (L+H*          L+H*L%). 
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5.3 – Discussões sobre os resultados dos enunciados interrogativos totais: estilo de fala 

espontâneo e lido  

  

Os sujeitos cariocas, aprendizes de E/LE realizam o contorno melódico de seus enunciados 

interrogativos totais, implementando a F0 e a duração tanto no estilo de fala espontâneo quanto no 

estilo de fala lido como o fazem em sua LM. 

Esta seção discute, primeiramente, os resultados referentes à análise fonética, ou seja, o 

comportamento da F0 e da duração em enunciados interrogativos totais ditos e lidos por sujeitos em 

E/LM, PB/LM e E/LE e, posteriormente, apresenta uma proposta de análise fonológica referente à 

atribuição dos acentos tonais no pretonema e no tonema destes enunciados. 

 

Comportamento da F0 

 

Com relação ao comportamento da F0 no pretonema dos sujeitos do sexo feminino, nota-se, 

observando o gráfico a seguir que:  

 

- Em E/LM o ataque é baixo, havendo uma subida da tônica para postônica. Comparando os 

estilos, se pode afirmar com base em nossos dados que a altura melódica do ataque e a inflexão final 

são maiores no estilo de fala lido. 

 

- Em PB/LM o ataque é baixo, havendo uma subida da pretônica para tônica, seguida de uma 

queda da tônica para postônica. Comparando os estilos, se pode afirmar com base em nossos dados que 

a altura melódica do ataque e a inflexão final são maiores no estilo de fala espontâneo. 

 

-Em E/LE o ataque é baixo, havendo uma subida da pretônica para tônica, seguida de uma 

queda da tônica para postônica. Comparando os estilos, se pode afirmar com base em nossos dados que 

a altura melódica do ataque e a inflexão final são maiores no estilo de fala espontâneo. 
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Gráfico 31: Variação de média de F0 nas vogais pretônicas (1), tônicas (2) e postônicas (3) do 

pretonema de enunciados interrogativos totais, nas três variantes lingüísticas estudadas: sujeitos do 

sexo feminino, estilo de fala espontâneo x estilo de fala lido. 

 

 Os sujeitos cariocas do sexo feminino implementam a F0 no pretonema  em E/LE como o 

fazem em PB/LM, ou seja, o ataque é baixo, sobem da pretônica para tônica e caem da tônica para 

postônica .  

 

 

Com relação ao comportamento da F0 no pretonema dos sujeitos do sexo masculino, nota-se, 

observando o gráfico a seguir que: 

 

- Em E/LM o ataque é alto, havendo na seqüência uma subida da tônica para postônica. 

Comparando os estilos, se pode afirmar com base em nossos dados que a altura melódica do ataque e a 

inflexão final são maiores no estilo de fala lido, no entanto este estilo apresenta uma modulação menor 

da tônica para postônica. 
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 - Em PB/LM o ataque é baixo, havendo uma subida da pretônica para tônica, seguida de uma 

nova subida da tônica para postônica. Comparando os estilos, se pode afirmar com base em nossos 

dados que a altura melódica do ataque e a inflexão final são maiores no estilo de fala lido. 

 

-Em E/LE o ataque é alto, havendo uma queda da pretônica para tônica, seguida de uma subida 

da tônica para postônica. Comparando os estilos, se pode afirmar com base em nossos dados que a 

altura melódica do ataque e a inflexão final são maiores no estilo de fala lido. 
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Gráfico 32: Variação de média de F0 nas vogais pretônicas (1), tônicas (2) e postônicas (3) do 

pretonema de enunciados interrogativos totais, nas três variantes lingüísticas estudadas: sujeitos do 

sexo masculino, estilo de fala  espontâneo x estilo de fala lido . 

 

 

 

 Os sujeitos cariocas do sexo masculino implementam a F0 no pretonema como os nativos de 

E/LM, ou seja, ataque alto, caem da pretônica para tônica e sobem da tônica para postônica. No 

entanto, a altura melódica inicial da pretônica é muito alta, a voz dos falantes cariocas do sexo 
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masculino chega a ser mais aguda até que a das falantes nativas de Espanhol, característica esta que 

pode lhes trazer problemas. 

 

Com relação ao comportamento da F0 no tonema dos sujeitos do sexo feminino, nota-se, 

observando o gráfico a seguir que: 

 

- Em E/LM o ataque é baixo, havendo uma subida da tônica para postônica. Comparando os 

estilos, se pode afirmar com base em nossos dados que a altura melódica do ataque é maior no estilo de 

fala espontâneo, ao passo que a inflexão final é maior no estilo de fala lido. 

 

- Em PB/LM o ataque é baixo, havendo uma subida da pretônica para tônica, seguida de uma 

queda da tônica para postônica. Comparando os estilos, se pode afirmar com base em nossos dados que 

a altura melódica do ataque e a inflexão final são maiores no estilo de fala espontâneo, no entanto este 

estilo apresenta uma modulação menor da tônica para postônica. 

 

 -Em E/LE o ataque é baixo, havendo uma subida da pretônica para tônica, seguida de uma 

queda da tônica para postônica. Comparando os estilos, se pode afirmar com base em nossos dados que 

a altura melódica do ataque e a inflexão final são maiores no estilo de fala espontâneo, no entanto este 

estilo apresenta uma modulação menor da tônica para postônica. 
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Média de F0 das vogais no tonema: sujeitos do sexo 
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Gráfico 33: Variação de média de F0 nas vogais pretônicas (1), tônicas (2) e postônicas (3) do tonema 

de enunciados interrogativos totais, nas três variantes lingüísticas estudadas: sujeitos do sexo 

feminino, estilo de fala espontâneo x estilo de fala lido. 

 

 Os sujeitos cariocas do sexo feminino implementam a F0 no tonema em E/LE como o fazem em 

PB/LM, ou seja, o ataque é baixo, sobem da pretônica para tônica e caem da tônica para postônica .  

 

Com relação ao comportamento da F0 no tonema dos sujeitos do sexo masculino, nota-se, 

observando o gráfico a seguir que: 

 

- Em E/LM o ataque é baixo, havendo uma subida da tônica para postônica. Comparando os 

estilos, se pode afirmar com base em nossos dados que a altura melódica do ataque e a inflexão final 

são maiores no estilo de fala espontâneo, no entanto este estilo apresenta uma modulação menor da 

tônica para postônica. 

 

- Em PB/LM o ataque é baixo, havendo uma subida da pretônica para tônica, seguida de uma 

queda da tônica para postônica. Comparando os estilos, se pode afirmar com base em nossos dados que 
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a altura melódica do ataque é maior no estilo de fala espontâneo e a inflexão final é maior no estilo de 

fala lido, no entanto a diferença entre os estilos é irrelevante. 

 

-Em E/LE o ataque é baixo, havendo uma subida da pretônica para tônica, seguida de uma 

queda da tônica para postônica. Comparando os estilos, se pode afirmar com base em nossos dados que 

a altura melódica do ataque é maior no estilo de fala lido, ao passo que a inflexão final é maior no estilo 

espontâneo, no entanto este estilo apresenta uma modulação menor da tônica para postônica. 
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Gráfico 34: Variação de média de F0 nas vogais pretônicas (1), tônicas (2) e postônicas (3) do tonema 

de enunciados interrogativos totais, nas três variantes lingüísticas estudadas: sujeitos do sexo 

masculino, estilo de fala espontâneo x estilo de fala lido. 

 

 Os sujeitos cariocas do sexo masculino implementam a F0 no tonema em E/LE como o fazem 

em PB/LM, ou seja, o ataque é baixo, sobem da pretônica para tônica e caem da tônica para postônica .  

 Portanto, na análise fonética, temos que na implementação da F0 a vogal postônica é a que 

apresenta maior proeminência em E/LM e a vogal tônica em PB/LM e E/LE. O mesmo ocorre, como 

veremos a seguir, na implementação da duração. 
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Comportamento da duração 

 

Com relação ao comportamento da duração no pretonema, nota-se, observando o gráfico a 

seguir que: 

 

- Em E/LM, no estilo de fala lido a sílaba que apresenta maior duração é a tônica, ao passo que 

no estilo de fala espontâneo é a postônica. 

 

- Em PB/LM, tanto no estilo de fala lido quanto no estilo de fala espontâneo a sílaba que 

apresenta maior duração é a tônica. 

 

-Em E/LE, no estilo de fala lido a sílaba que apresenta maior duração é a postônica, ao passo 

que no estilo de fala espontâneo é a tônica. 
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Gráfico 35: Variação de média de duração nas sílabas pretônicas (1), tônicas (2) e postônicas (3) do 

pretonema de enunciados interrogativos totais, nas três variantes lingüísticas estudadas: sujeitos do 

sexo feminino x masculino, estilo de fala espontâneo x estilo de fala lido. 
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No estilo de fala espontânea, a sílaba de maior duração em PB/LM e E/LE é a tônica, já em 

E/LM é a postônica, ou seja, os sujeitos cariocas implementam a duração no pretonema em E/LE no 

estilo de fala espontâneo como o fazem em PB/LM. 

No estilo de fala lido, a sílaba de maior duração em PB/LM e E/LM é a tônica, no entanto a já 

em E/LE é a postônica,  ou seja, os sujeitos cariocas implementam a duração no pretonema em E/LE no 

estilo de fala lido diferentemente do realizado em PB/LM e  E/LM. 

 

Com relação ao comportamento da duração no tonema, nota-se, observando o gráfico a seguir 

que: 

 

- Em E/LM, no estilo de fala lido a sílaba que apresenta maior duração é a postônica, ao passo 

que no de fala espontâneo é a tônica. 

 

- Em PB/LM, tanto no estilo de fala lido quanto no estilo de fala espontâneo a sílaba que 

apresenta maior duração é a tônica. 

 

-Em E/LE, tanto no estilo de fala lido quanto no estilo de fala espontâneo a sílaba que apresenta 

maior duração é a tônica. 
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Gráfico 36: Variação de média de duração nas sílabas pretônicas (1), tônicas (2) e postônicas (3) do 

tonema de enunciados interrogativos totais,  nas três variantes lingüísticas estudadas: sujeitos do sexo 

feminino x masculino , estilo lido x  espontâneo. 

 

A sílaba tônica é a de maior duração em PB/LM, já em E/LM é a postônica. Os sujeitos cariocas 

implementam a duração no tonema em E/LE tanto no estilo de fala lido quanto no estilo de fala 

espontâneo como o fazem em PB/LM, ou seja, a tônica a sílaba com maior duração. 

 

Portanto, na análise fonética, tanto na implementação da F0 quanto na implementação da 

duração há diferenças em E/LM e PB/LM, vejamos se essas diferenças acarretam no nível fonológico 

alguma diferença na atribuição do acento tonal.  
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Atribuição tonal 

 

No nível fonológico, com relação à atribuição tonal dos enunciados interrogativos totais 

atribuímos os seguintes tons:  

 

Tabela 10: Atribuição de tons do pretonema e do tonema da modalidade interrogativa total,  

nos estilos de fala espontâneo e lido 

  ESTILO DE 

FALA LIDO 

 ESTILO DE 

FALA 

ESPONTÂNEO 

 

 PRETONEMA TONEMA PRETONEMA TONEMA 

E/LM L*+H L*H% L*+H L*H% 

PB/LM L+H* L+H*L% L+H* L+H*L% 

E/LE L+H* L+H*L% L+H* L+H*L% 

Tabela dos tons do pretonema e do tonema nas três variantes lingüísticas estudadas: estilo de fala  lido 

e estilo de fala espontâneo. 

 

Com relação à atribuição de tons, comprovamos em nossas análises que os sujeitos cariocas 

realizam os contornos dos enunciados interrogativos totais em E/LE, tanto no estilo de fala lido quanto 

no estilo de fala espontâneo, com contorno melódico final circunflexo assim como o fazem em PB/LM 

e não como o padrão ascendente do E/LM, independentemente do padrão melódico final do enunciado.  

 

Em resumo, confrontando as mostras de estilo de fala espontâneo e lido constatamos com as 

análises de nossos dados que:  

 

∙ Com relação à implementação da F0: 

 

→ O registro dos falantes de E/LM tende a ser mais alto no estilo de fala lido, exceto no caso 

dos sujeitos masculinos no tonema. 
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→ O registro dos falantes do sexo feminino de PB/LM tende a ser mais alto no estilo de fala 

espontânea, ao passo que o dos falantes do sexo masculino de PB/LM tende a ser mais alto no estilo de 

fala lido. 

 

→ O registro dos falantes de E/LE é igual ao registro em PB/LM , ou seja, o registro dos 

falantes do sexo femininos de E/LE tende a ser mais alto no estilo de fala espontâneo, ao passo que o 

dos falantes do sexo masculino de E/LE tende a ser mais alto no estilo de fala lido. 

 

 ∙ Com relação à implementação da duração:  

 

→ A duração dos enunciados é maior no estilo de fala lido. A duração dos enunciados, no estilo 

de fala lido, é em média 1753 ms, já no estilo de fala espontâneo, os mesmos enunciados têm em 

média 1610 ms. Os enunciados ditos no estilo de fala espontâneo costumam ter duração menor que 

os do estilo de fala lido, exceto quando há pausas ou alongamentos. 

 

→ Em E/LM a sílaba mais proeminente é a postônica, sendo que no pretonema a duração da 

sílaba postônica tende a ser maior no estilo de fala espontâneo, ao passo que no tonema é maior no 

estilo de fala lido. 

 

→ Em PB/LM a sílaba mais proeminente é a tônica, sendo que no pretonema a duração da 

sílaba tônica tende a ser maior no estilo de fala espontâneo, ao passo que no tonema é maior no estilo 

de fala lido. 

 

→ Em E/LE a sílaba mais proeminente é a tônica, sendo que no pretonema a duração da sílaba 

tônica tende a ser maior no estilo de fala espontâneo, ao passo que no tonema é maior no estilo de fala 

lido. 

 

 

Em suma, com relação ao comportamento da duração, constatamos que as sílabas proeminentes do 

pretonema tendem a ter maior duração no estilo de fala espontâneo, ao passo que as do tonema tendem 

a ter maior duração no estilo de fala lido.  
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∙ Com relação à atribuição tonal: 

 

→ Não há alteração do contorno melódico independente do estilo de fala.  

 

Nossa hipótese é de que, os sujeitos tendem a dar maior proeminência às vogais dos enunciados 

no estilo de fala espontânea devido à emoção maior que há quando se está interagindo num jogo, em 

relação a quando se está simplesmente lendo.  No que diz respeito à maior duração da tônica, isso 

talvez se deva ao fato dos aprendizes desejarem implementar da melhor maneira possível o modelo de 

leitura em voz alta aprendido na escola.  
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CAPÍTULO 6 

 TESTE DE PERCEPÇÃO: METODOLOGIA E RESULTADOS 

 

 

Alguns pesquisadores dos estudos de aquisição/ aprendizagem de segunda língua ou da língua 

estrangeira empregam o julgamento dos nativos para medir a competência comunicativa dos sujeitos-

aprendizes. Estes testes de percepção são fundamentais para avaliar a entoação em LE, pois segundo 

Hart et al, (1990), não importa o quanto um fenômeno possa ser encontrado sistematicamente através 

da inspeção visual da curva da freqüência fundamental, se ele não pode ser escutado pelo ouvinte, não 

faz parte da comunicação. 

Esta constatação destaca a importância da percepção, por parte dos ouvintes, dos aspectos da 

fala, ou seja, a presença de qualquer alteração na fala só contribui para a comunicação se notado 

perceptivamente pelos participantes do evento comunicativo. Daí a importância de medir não somente 

os correlatos acústicos das características prosódicas de um evento da fala, mas também a percepção 

dos mesmos por parte dos ouvintes.  

Pondo em prática esta idéia, Suter, em sua pesquisa de1976, fez com que uma equipe de 14 

avaliadores falantes de inglês, pontuasse a pronúncia inglesa de seus aprendizes e, a posteriori, 

estabeleceu a correlação entre as estimativas e as características dos aprendizes.  

Aplicando uma metodologia semelhante à de Suter (1976), realizamos em nossa pesquisa um 

teste de percepção, no qual 17 juízes espanhóis de Alcalá de Henares, estudantes universitários de 

Filologia Hispânica, ou seja, Letras-Espanhol, julgaram a competência comunicativa de nossos sujeitos 

aprendizes a partir da avaliação perceptivo-auditivo de enunciados assertivos e interrogativos totais. 

Tal avaliação teve como base 48 enunciados, sendo 12 assertivos e 12 interrogativos totais de nossos 

sujeitos aprendizes de E/LE, no estilo de fala espontânea e no estilo de fala lido. 

O presente capítulo apresenta a seguir o passo a passo para a realização deste teste de 

percepção.  Primeiramente, apresenta a metodologia do teste, desde sua construção até sua aplicação e, 

posteriormente apresenta os resultados da avaliação perceptivo-auditivo dos juízes. Os resultados deste 

teste são apresentados a seguir em quatro etapas: a) avaliação do julgamento dos juízes, b) avaliação 

referente ao reconhecimento das modalidades de cada sujeito-aprendiz (A, B, C e D), c) análise da 

matriz de confusão dessas modalidades, e, finalmente, d) avaliação referente à entoação dada por cada 
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sujeito-aprendiz, sempre apresentando, primeiramente, os dados referentes ao estilo de fala espontânea 

e, posteriormente, aos do estilo de fala lido. 
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6.1 – Construção do teste de percepção 

 

Esse teste de percepção consistiu na seleção de 48 enunciados em espanhol/LE, sendo 24 no 

estilo de fala espontânea e os mesmos 24 no estilo de fala lido. Os enunciados do teste de percepção 

contemplam duas modalidades – a assertiva e a interrogativa total, foram portanto avaliados 12 

enunciados assertivos no estilo de fala espontânea e no estilo de fala lido e 12 enunciados 

interrogativos totais, também no estilo de fala espontânea e no estilo de fala lido. Esses 12 enunciados 

de base são os mesmos para os dois estilos em cada modalidade. 

Temos, portanto, 3 enunciados avaliados por cada um dos 4 sujeitos aprendizes de E/LE que 

participaram do nosso experimento, sendo que cada um desses 3 enunciados por informante tem uma 

estrutura acentual final diferente, ou seja, um termina em vocábulo  oxítono, um em paroxítono e um 

em proparoxítono.  

 

Os enunciados escolhidos para fazerem parte do teste de percepção seguiram os seguintes 

critérios de escolha: 

 

1- Que pudessem ser classificados pelos juizes tanto como assertivos, como interrogativos 

parciais, interrogativos totais ou exclamativos. Os enunciados foram apresentados aos juizes sem 

pontuação e foram propositalmente escolhidos em função de uma sintaxe/semântica ambígua que 

permitisse uma classificação tanto como interrogativos totais, assertivos ou exclamativos, por um 

lado, ou, interrogativos parciais ou exclamativos, por outro; 

 

2- Que apresentassem diferente estrutura acentual final no enunciado (vocábulo final ora oxítono, 

ora paroxítono, ora proparoxítono);  

 

3- Que fossem 12 enunciados por modalidade: assertiva e interrogativa total; 

4- Que fossem 3 enunciados de cada modalidade por informante (um oxítono, um paroxítono e 

um proparoxítono). 
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TABELA 11: “Tabela referente ao número de enunciados do teste de percepção”  

VARIANTE 

LINGUÍSTIC

A 

MODALIDADE SUJEITO FONO-

ESTILO 

REALIZAÇÃO TOTAL: 

1 

↓ 

E/LE 

 

2 

↓ 

ASSERTIVA 

E  

INTERROGATI

VA  

TOTAL 

4 

↓ 

2 

HOMENS 

E 

2 

MULHER

ES 

2 

↓ 

ESPONTÂNE

O 

E 

LIDO 

3 

↓ 

OXITONA 

PAROXÍTONA 

PROPAROXÍTO

NA 

48 

↓ 

ENUNCIAD

OS 

POR 

TESTE 

 

 

 

Após selecionarmos os enunciados em E/LE, fizemos um teste de percepção com 17 juízes 

(estudantes espanhóis, da Universidade de Alcalá de Henares), a fim de medir a competência 

comunicativa de nossos sujeitos-aprendizes em E/LE, o qual veremos a seguir.   
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6.2 – Aplicação do teste de percepção 

 

Os juízes/ avaliadores, falantes de espanhol, após ouvir cada enunciado, tiveram de definir a 

modalidade do enunciado (como assertiva, exclamativa, interrogativa total, interrogativa parcial) e 

atribuir um conceito à entoação dada por nossos sujeitos aprendizes a cada um desses 48 enunciados. 

Esses conceitos poderiam ser: - A, se o juiz julgasse a entoação dada ao enunciado pelo sujeito como 

boa; - B, se o juiz julgasse a entoação dada ao enunciado pelo sujeito como média; - C, se o juiz 

julgasse a entoação dada ao enunciado pelo sujeito como não boa. 

Os juízes/ avaliadores, primeiramente ouviram os 24 enunciados no estilo de fala espontâneo e 

após ouvir cada enunciado os juízes tinham aproximadamente 10 segundos para julgá-lo, segundo a 

modalidade e a realização entonacional da mesma. Depois, ouviram os outros 24 enunciados no estilo de 

fala lido. O teste de percepção durou aproximadamente 30 minutos, pois antes de colocá-los para ouvir 

os 48 enunciados, os juízes tiveram que completar um pequeno questionário com alguns dados pessoais 

e ler a ficha de Instruções que também foi explicada oralmente (vide Ilustração 1).  

 

 

Ilustração 1: “Questionário do teste de percepção:  

dados pessoais dos juízes e Instruções para a realização do teste” 

TEST DE PERCEPCIÓN 

 

NOMBRE: ________________________________________EDAD: ________ 

 

NIVEL DE ESCOLARIDAD: _________________________________________ 

 

NATURAL DE: ___________________________________________________ 

 

PROFESIÓN: ____________________________________________________ 

  

PAÍSES QUE CONOCE: ___________________________________________  
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NACIONALIDAD DE LOS PADRES: PADRE: ___________________________ 

 

                                                           MADRE: ___________________________ 

 

 Vas a oír algunos enunciados, primeramente en el estilo leído y después en el estilo 

espontáneo, que se pueden ser interpretados de 4 maneras:  

 

- Asertivos (afirmación neutra, sin involucramiento emocional). 

      Ej.: Yo compré dos kilos de café. 

 

-   Interrogativos Totales (pregunta que se contesta con sí o no). 

        Ej.: ¿Quieres café? 

 

-  Interrogativos Parciales (pregunta con incógnita que no se contesta simplemente 

con sí o no) 

      Ej.: ¿Cuánto cuesta el café? 

 

-  Exclamativos (presenta involucramiento del hablante, como: alegría, admiración, 

sorpresa…) 

           Ej.: ¡Qué rico el café!  

 

 Tras oír cada enunciado, circula en la columna correspondiente a la modalidad, una 

de las 3 letras (a, b, c).  

 

a = te parece que la entonación del hablante para tal modalidad es buena.  

b = te parece que la entonación del hablante para tal modalidad es mediana.  

c = te parece que la entonación del hablante para tal modalidad no es buena.             

 

Tabela do questionário que os juízes receberam e  responderam ao participar do teste de percepção. 
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Finalmente, ouviram os enunciados e julgaram a performance em E/LE dos sujeitos cariocas. Os 

enunciados assertivos e interrogativos totais (vide Ilustração 2) foram julgados pelos juízes de acordo 

com o modelo entonacional da área geoletal E1 (Espanhol Castelhano), segundo a divisão proposta por 

Moreno Fernández (2000), uma vez que os juízes são de Alcalá de Henares.  

 

Ilustração 2: “Lista de enunciados assertivos e interrogativos totais 

 que constam no teste de percepção” 

ASSERTIVOS INTERROGATIVOS TOTAIS 

La natación es el deporte más completo que 

hay. 

¿Tú tienes una religión? 

El sida de alguna manera se puede evitar. ¿Tiene solución la educación en nuestro país? 

A mí nunca me gustó bailar. ¿A ti te gusta la televisión? 

Nunca les he dado ningún tipo de 

preocupación. 

¿Ya has tenido algún gran amor? 

 

Cada música a cada momento. ¿Tú cantas? 

No me gusta nada ir de compras. ¿Te consideras muy consumista? 

Me gustaría hacer psicología. ¿Estás preparado para casarte? 

Nunca me he considerado consumista. ¿Pagarías por sexo? 

Yo tengo un gusto muy eclético. ¿Tú ya participaste de la producción de una película? 

Siempre voy al médico. ¿El cine te parece mágico?  

Me molesta hablar sobre política. ¿Tú eres cinéfilo? 

El trato entre los hermanos nunca es 

idéntico. 

¿Te da miedo ir al médico? 

 

 

Nas seções a seguir apresentamos os resultados das análises deste teste de percepção, 

primeiramente sobre os resultados dos enunciados no estilo de fala espontâneo, posteriormente, sobre 

os dos enunciados no estilo de fala lido e, finalmente, uma discussão sobre esses dados. 
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6.3 – Avaliação perceptivo-auditivo 

 

 Esta seção apresenta primeiramente a avaliação do julgamento dos juízes, posteriormente a 

avaliação referente ao reconhecimento das modalidades de cada sujeito-aprendiz (A, B, C e D), em 

seguida apresenta a matriz de confusão dessas modalidades, e, finalmente a avaliação referente à 

entoação dada para cada sujeito-aprendiz, sempre apresentando, primeiramente, os dados referentes ao 

estilo de fala espontânea e, posteriormente, os do estilo de fala lido. 

 

- Avaliação do julgamento dos juízes 

 

 

Para avaliar o grau de familiaridade dos juízes com as modalidades, e validar nossa pesquisa, 

levantamos o quantitativo de casos em que a intenção do aprendiz em produzir seus enunciados foi 

identificada pelos juizes.  

Este levantamento permite constatar que a intenção do aprendiz foi identificada em 86% dos 

casos pelos juízes, tanto no estilo de fala espontânea quanto no estilo de fala lido.  

 

 

- Avaliação do julgamento dos juízes: estilo de fala espontâneo 

 

 

Com relação à avaliação dos juízes, no estilo de fala espontâneo, nota-se com os dados das 

tabelas a seguir que, na maioria das vezes, os juízes reconhecem a modalidade do enunciado de acordo 

com a intenção de produção de nossos sujeitos-aprendizes.  

 A tabela 12 revela o quantitativo de casos em que a intenção do aprendiz em produzir 

enunciados assertivos, no estilo de fala espontâneo, foi identificada pelos juizes.  
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TABELA 12: Avaliação do julgamento da produção da modalidade assertiva,  

no estilo de fala espontâneo 

 MODALIDADE 

IDENTIFICADA 

MODALIDADE 

NÃO 

IDENTIFICADA 

NÃO JULGOU 

JUIZ 1 11 1 - 

JUIZ 2  12 - - 

JUIZ 3 12 - - 

JUIZ 4 11 1 - 

JUIZ 5 11 1 - 

JUIZ 6 12 - - 

JUIZ 7 11 1 - 

JUIZ 8 11 1 - 

JUIZ 9 11 1 - 

JUIZ 10 10 2 - 

JUIZ 11 12 - - 

JUIZ 12 11 1 - 

JUIZ 13 12 - - 

JUIZ 14 12 - - 

JUIZ 15 11 1 - 

JUIZ 16 11 1 - 

JUIZ 17 10 2 - 

 

Como se vê na tabela 12, os juízes reconhecem a intenção de produção dos sujeitos-cariocas em 

94% dos casos de realização da modalidade assertiva, no estilo de fala espontâneo.  

 

 A tabela 13 revela o quantitativo de casos em que a intenção do aprendiz em produzir 

enunciados interrogativos totais, no estilo de fala espontâneo, foi identificada pelos juizes.  
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TABELA 13: Avaliação do julgamento da produção da modalidade interrogativa total,  

no estilo de fala espontâneo 

 

 MODALIDADE 

IDENTIFICADA 

MODALIDADE 

NÃO 

IDENTIFICADA 

NÃO JULGOU 

JUIZ 1 10 2 - 

JUIZ 2 11 1 - 

JUIZ 3 12 - - 

JUIZ 4 10 2 - 

JUIZ 5 12 - - 

JUIZ 6 9 3 - 

JUIZ 7 10 2 - 

JUIZ 8 9 3 - 

JUIZ 9 6 6 - 

JUIZ 10 12 - - 

JUIZ 11 9 3 - 

JUIZ 12 11 1 - 

JUIZ 13 10 2 - 

JUIZ 14 11 1 - 

JUIZ 15 12 - - 

JUIZ 16 9 3 - 

JUIZ 17 10 2 - 

. 

 

Como se vê na tabela 13, os juízes reconhecem a intenção de produção dos sujeitos-cariocas em 

85% dos casos de realização da modalidade interrogativa total, no estilo de fala espontâneo. Exceto o 

juiz 9, que reconhece a intenção de produção dos aprendizes somente em 50% dos casos. 
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- Avaliação do julgamento dos juízes: estilo de lido 

 

Com relação à avaliação dos juízes, no estilo de fala lido, nota-se com os dados das tabelas a 

seguir que, na maioria das vezes, os juízes reconhecem a modalidade do enunciado de acordo com a 

intenção de produção de nossos sujeitos-aprendizes.  

 A tabela 14 revela o quantitativo de casos em que a intenção do aprendiz em produzir 

enunciados assertivos, no estilo de fala lido, foi identificada pelos juizes.  

TABELA 14: Avaliação do julgamento da produção da modalidade assertiva,  

no estilo de fala lido 

 MODALIDADE 

IDENTIFICADA 

MODALIDADE 

NÃO 

IDENTIFICADA 

NÃO JULGOU 

JUIZ 1 10 1 1 

JUIZ 2  8 3 1 

JUIZ 3 11 1 - 

JUIZ 4 11 - 1 

JUIZ 5 11 1 - 

JUIZ 6 12 - - 

JUIZ 7 7 5 - 

JUIZ 8 9 3 - 

JUIZ 9 5 7 - 

JUIZ 10 8 4 - 

JUIZ 11 12 - - 

JUIZ 12 12 - - 

JUIZ 13 10 2 - 

JUIZ 14 12 - - 

JUIZ 15 9 3 - 

JUIZ 16 10 2 - 

JUIZ 17 10 2 - 
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Como se vê na tabela 14, os juízes reconhecem a intenção de produção dos sujeitos-cariocas em 

82% dos casos de realização da modalidade assertiva, no estilo de fala lido. Exceto o juizes 7 e  9, que 

reconhecem a intenção de produção dos aprendizes somente em 50% dos casos. 

 A tabela 15 revela o quantitativo de casos em que a intenção do aprendiz em produzir 

enunciados interrogativos totais, no estilo de fala lido, foi identificada pelos juizes.  

TABELA 15: Avaliação do julgamento da produção da modalidade interrogativa total,  

no estilo de fala lido 

 MODALIDADE 

IDENTIFICADA 

MODALIDADE 

NÃO 

IDENTIFICADA 

NÃO JULGOU 

JUIZ 1 9 2 1 

JUIZ 2  9 2 1 

JUIZ 3 10 2 - 

JUIZ 4 10 2 - 

JUIZ 5 11 1 - 

JUIZ 6 5 7 - 

JUIZ 7 10 2 - 

JUIZ 8 9 3 - 

JUIZ 9 9 3 - 

JUIZ 10 12 - - 

JUIZ 11 11 1 - 

JUIZ 12 10 2 - 

JUIZ 13 11 1 - 

JUIZ 14 11 1 - 

JUIZ 15 11 1 - 

JUIZ 16 11 1 - 

JUIZ 17 11 1 - 

Como se vê na tabela 15, os juízes reconhecem a intenção de produção dos sujeitos-cariocas em 

83% dos casos de realização da modalidade interrogativa total, no estilo de fala lido. Exceto o juiz 6, 

que reconhece a intenção de produção dos aprendizes somente em 40% dos casos. 
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- Discussão sobre a avaliação do julgamento dos juízes: estilo de fala espontâneo x estilo de fala lido 

 

Confrontando os dados referentes ao quantitativo de casos em que a intenção do aprendiz em 

produzir seus enunciados foi identificada pelos juizes nos estilos de fala espontâneo e lido, nota-se que 

houve menos reconhecimento no estilo de fala espontâneo que no estilo de fala lido. 

Por que os juízes reconhecem mais facilmente os padrões de fala espontâneo do que de estilo de 

fala lido? 

Nossa hipótese é de que, por falta de um modelo de leitura em LE, os aprendizes implementam 

o modelo de leitura em voz alta aprendido em LM, na escola, pois raramente a leitura em voz alta é 

considerada como um exercício fonoestilístico para a aprendizagem comunicativa da LE.  O método 

comunicativo, que é a vertente predominante desde os anos 80, com o boom da pragmática e do ensino 

por funções comunicativas, baniu as práticas de leitura em voz alta e de tradução das aulas de LE, 

embora a relevância da tradução hoje em dia comece a ser rediscutida. Acreditamos que a relevância e 

o lugar da leitura em voz alta nas aulas de LE como exercício de pronúncia ainda é bastante pouco 

valorizado. 
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- Reconhecimento das modalidades 

 

  

Após a quantificação de casos em que a intenção do aprendiz em produzir seus enunciados foi 

identificada pelos juizes, cabe verificar que modalidade – se a assertiva ou se a interrogativa total - 

nossos juízes reconhecem com maior facilidade e em que estilo. 

Para tal verificação, analisamos a avaliação dos 17 juízes referente ao reconhecimento das 

modalidades assertivas e interrogativas totais de cada sujeito-aprendiz, nos dois estilos de fala: 

espontâneo e lido.  

Cada sujeito recebeu ao todo 51 avaliações, uma vez que cada sujeito produziu 3 enunciados 

que foram julgados por 17 juízes. 

Os resultados foram mostrados sujeito a sujeito, pois partimos da premissa de que cada 

indivíduo apresenta particularidades que podem facilitar ou dificultar a aprendizagem da LE, tais como: 

a) aptidão lingüística; b) fatores sócio-psicológicos; c) personalidade do aprendiz;d) a especialização 

dos hemisférios; e) as estratégias de aprendizagem, entre outros. Sem dúvida há outros fatores que 

afetam o processo de aprendizagem de LE, no entanto nesta investigação nos centralizamos nas 

variáveis individuais, pois conforme afirma Selinker (1972, pág. 213, n. 8) “não se pode aceitar uma 

teoria de aprendizagem de segundas línguas que não reserve um lugar prioritário às diferenças entre os 

aprendizes”. 
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- Reconhecimento das modalidades: estilo de fala espontâneo 

 

A seguir apresentamos a avaliação que recebeu cada um dos 4 sujeitos (A, B, C, D) nas 

modalidades assertivas e interrogativas totais, no estilo de fala espontâneo. 

 

Em relação ao sujeito A, fala espontânea, os juízes avaliaram que sua performance foi melhor 

na modalidade assertiva que na interrogativa total, conforme se pode observar no gráfico 37. 

 

Gráfico 37: Avaliação do sujeito A, estilo de fala espontâneo 
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Gráfico da avaliação referente ao reconhecimento das modalidades assertivas e interrogativas totais 

ditas pelo sujeito A. 

 

Analisando os dados, observamos que os juízes reconhecem em 96% dos casos que se trata de 

um enunciado assertivo e em 71% dos casos que se trata de um enunciado interrogativo total. 

 

 

Em relação ao sujeito B, fala espontânea, os juízes avaliaram de maneira similar os dados das 

modalidades assertiva e interrogativa, conforme se pode observar no gráfico 38. 
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Gráfico 38: Avaliação do sujeito B, estilo de fala espontâneo 
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Gráfico da avaliação referente ao reconhecimento das modalidades assertivas e interrogativas totais 

ditas pelo sujeito B. 

 

Analisando os dados, observamos que os juízes reconhecem em 86% dos casos que se trata de 

um enunciado assertivo e também em 86% dos casos que se trata de um enunciado interrogativo total. 

 

Em relação ao sujeito C, fala espontânea, os juízes avaliaram que sua performance foi melhor 

na modalidade assertiva que na interrogativa total, conforme se pode observar no gráfico 39. 

 

Gráfico 39: Avaliação do sujeito C, estilo de fala espontâneo 
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Gráfico da avaliação referente ao reconhecimento das modalidades assertivas e interrogativas totais 

ditas pelo sujeito C. 
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Analisando os dados, observamos que os juízes reconhecem em 98% dos casos que se trata de 

um enunciado assertivo e em 92% dos casos que se trata de um enunciado interrogativo total. 

Em relação ao sujeito D, fala espontânea, os juízes avaliaram que sua performance foi melhor 

na modalidade assertiva que na interrogativa total, conforme se pode observar no gráfico 40. 

 

Gráfico 40: Avaliação do sujeito D, estilo de fala espontâneo 
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Gráfico da avaliação referente ao reconhecimento das modalidades assertivas e interrogativas totais 

ditas pelo sujeito D. 

Analisando os dados, observamos que os juízes reconhecem em 90% dos casos que se trata de 

um enunciado assertivo e em 88% dos casos que se trata de um enunciado interrogativo total. 

 

Em suma, confrontando os dados referentes à avaliação da performance dos sujeitos (A, B, C e 

D) no estilo de fala espontâneo, nota-se que os sujeitos tiveram, segundo a avaliação dos juízes, melhor 

perfomance na modalidade assertiva que na interrogativa total. 
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- Reconhecimento das modalidades: estilo de fala lido 

 

A seguir apresentamos a avaliação que recebeu cada um dos 4 sujeitos (A, B, C, D) nas 

modalidades assertivas e interrogativas totais, no estilo de fala lido. 

 

Em relação ao sujeito A, estilo de fala lido, os juízes avaliaram que sua performance foi melhor 

na modalidade assertiva que na interrogativa total, conforme se pode observar no gráfico 41. 

 

Gráfico 41: Avaliação do sujeito A, estilo de fala lido 
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Gráfico da avaliação referente ao reconhecimento das modalidades assertivas e interrogativas totais 

ditas pelo sujeito A. 

 

Analisando os dados, observamos que os juízes reconhecem em 94% dos casos que se trata de 

um enunciado assertivo e em 65% dos casos que se trata de um enunciado interrogativo total. 

 

Em relação ao sujeito B, estilo de fala lido, os juízes avaliaram de maneira similar os dados das 

modalidades assertiva e interrogativa, conforme se pode observar no gráfico 42. 
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Gráfico 42: Avaliação do sujeito B, estilo de fala lido 
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Gráfico da avaliação referente ao reconhecimento das modalidades assertivas e interrogativas totais 

ditas pelo sujeito B. 

 

Analisando os dados, observamos que os juízes reconhecem em 86% dos casos que se trata de 

um enunciado assertivo e também em 86% dos casos que se trata de um enunciado interrogativo total. 

Estes resultados coincidem, no mesmo aprendiz, com os resultados do estilo de fala espontânea (cf. 

gráfico 38). 

 

Em relação ao sujeito C, estilo de fala lido, os juízes avaliaram que sua performance foi melhor 

na modalidade assertiva que na interrogativa total, conforme se pode observar no gráfico 43. 

 

Gráfico 43: Avaliação do sujeito C, estilo de fala lido 
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Gráfico da avaliação referente ao reconhecimento das modalidades assertivas e interrogativas totais 

ditas pelo sujeito C. 



Transferências prosódicas do PB/LM na aprendizagem do E/LE: 

enunciados assertivos e interrogativos totais 

Maristela da Silva Pinto 

 

 

 

240 

240 

 

Analisando os dados, observamos que os juízes reconhecem em 96% dos casos que se trata de 

um enunciado assertivo e em 84% dos casos que se trata de um enunciado interrogativo total. 

 

Em relação ao sujeito D, estilo de fala lido, os juízes avaliaram que sua performance foi melhor 

na modalidade interrogativa total que na assertiva, conforme se pode observar no gráfico 44. 

 

Gráfico 44: Avaliação do sujeito D, estilo de fala lido 
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Gráfico da avaliação referente ao reconhecimento das modalidades assertivas e interrogativas totais 

ditas pelo sujeito D. 

 

Analisando os dados, observamos que os juízes reconhecem em 49% dos casos que se trata de 

um enunciado assertivo e em 94% dos casos que se trata de um enunciado interrogativo total.  

 

 Em suma, confrontando os dados referentes à avaliação da performance dos sujeitos (A, B, C e 

D) no estilo de fala lido, nota-se que os sujeitos tiveram, segundo a avaliação dos juízes, melhor 

perfomance na modalidade assertiva que na interrogativa total, exceto o sujeito D. 
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- Discussão sobre o reconhecimento das modalidades: estilo de fala espontâneo e estilo de fala lido 

 

 

Confrontando os dados referentes ao reconhecimento das modalidades, nos estilos de fala 

espontâneo e lido, nota-se que a modalidade assertiva é mais reconhecida que a interrogativa total pelos 

juízes em ambos os estilos. Os juízes reconhecem em 88% dos casos a modalidade assertiva e em 84% 

a modalidade interrogativa total. Sendo que, se excluíssemos o informante D que apresentou um índice 

muito menor de reconhecimento da modalidade assertiva que os outros sujeitos, teríamos 92% de 

reconhecimento da modalidade assertiva contra 82% de reconhecimento da modalidade interrogativa 

total.  

 

Nossa hipótese para os juízes terem reconhecido mais a modalidade assertiva do que a 

interrogativa total consiste no fato do contorno melódico final das assertivas ser o mesmo em PB/LM e 

Espanhol e o das interrogativas totais ser diferente. Nas assertivas, o contorno melódico final é 

descendente (L*L%) tanto em PB quanto em Espanhol, assim ainda que o sujeito-aprendiz realize o 

mesmo contorno melódico de sua língua materna ao se expressar em E/LE não há transferência 

prosódica negativa. Já, como as interrogativas totais apresentam contorno melódico final circunflexo 

(L+H*L%) em PB/LM e ascendente (L*H%) em Espanhol/LM, se o sujeito-aprendiz realiza o mesmo 

contorno melódico de sua língua materna ao se expressar em E/LE, fato este comprovado no capítulo 

anterior, há transferência negativa. Como os sujeitos-aprendizes tendem a realizar as interrogativas 

totais com contorno melódico final circunflexo, os juízes têm maior dificuldade em reconhecer a 

modalidade interrogativa total, uma vez que este contorno melódico é diferente do esperado.   

 



Transferências prosódicas do PB/LM na aprendizagem do E/LE: 

enunciados assertivos e interrogativos totais 

Maristela da Silva Pinto 

 

 

 

242 

242 

 

- Matriz de confusão das modalidades assertivas e interrogativas totais 

 

 

 Após a análise da avaliação dos juízes referente ao reconhecimento das modalidades assertivas 

e interrogativas totais de cada sujeito-aprendiz, cabe verificar com que modalidades os juízes 

confundem as modalidades assertivas e interrogativas totais, em ambos os estilos. 

Para tal verificação utilizamos a matriz de confusão, que é um instrumento de visualização 

tipicamente usado para a supervisão de aprendizagem, pois facilita ao avaliador visualizar que 

classes/modalidades estão sendo confundidas pelo avaliado/aprendiz. Com a matriz de confusão se tem 

uma boa indicação da performance do aprendiz http://en.wikipedia.org/wiki/Confusion_matrix, 

consultado em 05/02/2009). 

Cada coluna e linha da matriz de confusão representam as instâncias de uma determinada 

classe. No nosso caso em questão, cada coluna representa a produção das modalidades assertivas e 

interrogativas totais por nossos sujeitos-aprendizes e cada linha representa a avaliação das modalidades 

como assertivas, exclamativas, interrogativas totais e interrogativas parciais por nossos juízes nativos.    

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Confusion_matrix
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- Matriz de confusão das modalidades assertivas e interrogativas totais: estilo de fala espontâneo 

 

 

Com relação à confusão de reconhecimento das modalidades assertivas e interrogativas totais 

no estilo de fala espontâneo (vide tabela 16), nota-se que os juízes, na maioria das vezes, confundem a 

modalidade assertiva primeiramente com as exclamativas e posteriormente com as parciais. Já a 

modalidade interrogativa total é confundida tanto com as assertivas, quanto com as parciais e com as 

exclamativas, ou seja, não há um padrão de confusão claro como no caso das assertivas x exclamativas. 

Trata-se, ao nosso ver, no caso das interrogativas totais, de um comportamento de não reconhecimento, 

mais do que de confusão com outro padrão específico, como no caso das assertivas.  

 

TABELA 16: Matriz de confusão, estilo de fala espontâneo 

PERCEPÇÃO 

 

PRODUÇÃO 

ASSERTIVA

S 

EXCLAMATIVA

S 

INT. 

TOTAI

S 

INT. 

PARCIAI

S 

NÃO 

JULGADA

S 

TOTA

L 

ASSERTIVAS 191 10 - 3 - 204 

INTERROGATIVA

S TOTAIS 

11 10 173 12 - 204 

Tabela da matriz de confusão das modalidades assertivas e interrogativas totais, estilo de fala 

espontâneo. 

 

Analisando os dados da matriz de confusão do estilo de fala espontâneo, observa-se que de um 

total de 408 dados, os juízes reconhecem 90% dos casos a realização dos enunciados dos sujeitos-

aprendizes de nossa investigação. De um total de 204 enunciados assertivos, observa-se que os juízes 

reconhecem em média 94% dos casos. De um total de 204 enunciados interrogativos totais, observa-se 

que os juízes reconhecem em média 85% dos casos.  
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- Matriz de confusão das modalidades assertivas e interrogativas totais: estilo de fala lido 

 

Com relação à confusão de reconhecimento das modalidades assertivas e interrogativas totais 

no estilo de fala lido (vide tabela 17), nota-se que os juízes, na maioria das vezes, confundem a 

modalidade assertiva primeiramente com as exclamativas e posteriormente com as totais. Já a 

modalidade interrogativa total é confundida tanto com as assertivas, quanto com as parciais e com as 

exclamativas, ou seja, não há um padrão de confusão claro como no caso das assertivas x exclamativas. 

Trata-se, ao nosso ver, no caso das interrogativas totais de um comportamento de não reconhecimento, 

mais do que de confusão com outro padrão específico, como no caso das assertivas.  

 

 

TABELA 17: Matriz de confusão, estilo de fala lido 

                              

                     

PERCEPÇÃO 

 

PRODUÇÃO 

ASSERTIVAS EXCLAMATIVAS INT. 

TOTAIS 

INT. 

PARCIAIS 

NÃO 

JULGADAS 

TOTAL 

ASSERTIVAS 167 33 1 - 3 204 

INTERROGATIVAS 

TOTAIS 

15 6 169 12 2 204 

Tabela da matriz de confusão das modalidades assertivas e interrogativas totais, estilo de fala lido. 

 

Analisando os dados da matriz de confusão do estilo de fala lido, observa-se que de um total de 

408 dados, os juízes reconhecem 83% dos casos a realização dos enunciados dos sujeitos-aprendizes de 

nossa investigação. De um total de 204 enunciados assertivos, observa-se que os juízes reconhecem em 

média 82% dos casos. De um total de 204 enunciados interrogativos totais, observa-se que os juízes 

reconhecem em média 83% dos casos. 
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- Discussão sobre a Matriz de confusão das modalidades assertivas e interrogativas totais: 

estilo de fala espontâneo x estilo de fala lido 

 

 

Confrontando os dados referentes à confusão de reconhecimento das modalidades por parte dos 

17 juízes, nativos de Espanhol, de acordo com os estilos de fala espontâneo e lido, nota-se que os juízes 

confundem quase que unicamente a modalidade assertiva com a exclamativa, ao passo que a 

modalidade interrogativa total, ora confundem com a assertiva, ora com a interrogativa parcial, ora com 

a exclamativa. 

Nossa hipótese para os juízes terem confundido a modalidade assertiva quase que unicamente 

com a exclamativa se deve ao fato de nossos sujeitos-aprendizes terem, em alguns casos, começado o 

enunciado com uma subida na tônica seguida de uma queda na postônica (H*+L), comportamento 

característico das exclamativas.  

Já com relação à confusão com o reconhecimento das interrogativas totais, nossa hipótese é que 

como os sujeitos-aprendizes não realizam o contorno melódico final ascendente (L*H%) esperado por 

nossos juízes para este tipo de modalidade e sim com o contorno melódico final circunflexo 

(L+H*L%), os enunciados interrogativos totais ora são avaliados como assertivos, pelo reconhecimento 

da queda no final (L%), comportamento esperado para a modalidade assertiva, ora como parciais ou 

exclamativos pelo reconhecimento da subida seguida de queda (H*L%), comportamento esperado para 

as modalidades -interrogativa parcial e exclamativa .  
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- Conceituando a entoação de nossos sujeitos-aprendizes 

  

 

Embora os juízes reconheçam a modalidade, muitas vezes a julgam como mal realizada. Em 

nosso teste de percepção, além de ter controlado o reconhecimento da modalidade, segundo a intenção 

de produção dos sujeitos cariocas, os juizes espanhóis atribuíram um conceito para cada uma das 3 

realizações  de cada informante (ou seja 6 ao todo considerando os dois estilos de fala). Após a 

avaliaçãoo dos juízes, transformamos os conceitos (A, B e C) em graus (A= 10,0; B= 6.6; C= 3.3, 

reconhecida erroneamente = zero), a fim de calcular as médias individuais dos enunciados assertivos e 

interrogativos totais de cada um dos informantes nos dois estilos de fala, uma vez somadas as 51 

avaliações (emitidas pelos 17 juizes) que recebeu cada um dos 4 sujeitos-aprendizes em cada 

modalidade de enunciado (assertivo e interrogativo total) e em cada estilo de fala (espontâneo e lido). 
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- Conceituando a entoação de nossos sujeitos-aprendizes: estilo de fala espontâneo 

 

Com relação à avaliação dos juízes referente à entoação dada para cada sujeito-aprendiz. nas 

modalidades assertivas e interrogativas totais no estilo de fala espontâneo, nota-se que os juízes 

conceituaram com melhores notas a modalidade assertiva e com as piores notas a modalidade 

interrogativa total, como se vê nas médias por sujeito apontadas na tabela 18. 

 

TABELA 18: Avaliação da entoação dos sujeitos em E/LE: estilo de fala espontâneo 

 ASSERTIVAS INTERROGATIVAS TOTAIS 

SUJEITO A 8.1 4.7 

SUJEITO B 7.0 6.5 

SUJEITO C 8.6 6.4 

SUJEITO D 8.2 7.4 

Tabela da avaliação da entoação dos sujeitos-aprendizes para as modalidades assertivas e 

interrogativas totais, no estilo de fala espontâneo. 

 

Analisando a tabela acima, verificamos que os sujeitos tiveram em média nota 8,0 na 

performance entonacional da modalidade assertiva, ao passo que na performance entonacional da 

modalidade interrogativa total tiveram em média nota 6,25, no estilo de fala espontâneo, segundo a 

avaliação dos juízes originários de Alcalá de Henares, nativos de Espanhol.  

Nossa hipótese, com relação à superioridade das médias da avaliação da entoação dos sujeitos 

na modalidade assertiva, é a de que como o contorno melódico nesta modalidade é descendente tanto 

em PB/LM quanto em E/LM, a transferência prosódica que há não é julgada pelos juízes de forma 

negativa, ao passo que como na modalidade interrogativa total o contorno melódico em PB/LM é 

circunflexo e em E/LM é ascendente, a transferência prosódica é julgada negativamente. Embora os 

juízes reconheçam quando se trata de uma afirmação e quando se trata de uma pergunta, ao menos na 

maioria dos casos, atribuem um conceito baixo à entoação, realizada de forma diferente ao padrão 

habitual esperado. 
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Observando o sujeito D, nota-se que sua média foi superior a dos outros sujeitos e constatamos 

com nossos dados que tal resultado se deve ao fato deste sujeito ter realizado contorno ascendente na 

maioria dos enunciados interrogativos totais ditos no estilo de fala espontâne0, vide figura 102:  

 

¿Has experimentado alguna droga, alguna vez? 

 

 

Figura 102: Exemplo de enunciado interrogativo interrogativo total em E/LE com contorno 

ascendente. 

Subida da tônica para postônica (L*H%) no tonema deste enunciado. 

 

Das três frases ditas pelo sujeito D, duas foram realizadas com contorno ascendente, ao passo 

que os outros as realizaram, na maioria das vezes, com o contorno melódico circunflexo, característico 

de sua língua materna.  
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- Conceituando a entoação de nossos sujeitos-aprendizes: estilo de fala lido 

 

Com relação à avaliação dos juízes referente à entoação dada por cada sujeito-aprendiz nas 

modalidades assertivas e interrogativas totais no estilo de fala lido, nota-se que os juízes conceituaram 

com menores notas a modalidade interrogativa total, exceto no caso do sujeito D.  

 

TABELA 19: Avaliação da entoação dos sujeitos em E/LE: estilo de fala lido 

             ASSERTIVAS INTERROGATIVAS TOTAIS 

SUJEITO A 6.6 3.8 

SUJEITO B 7.0 6.5 

SUJEITO C 7.3 6.3 

SUJEITO D 3.7 7.3 

Tabela da avaliação da entoação dos sujeitos-aprendizes para as modalidades assertivas e 

interrogativas totais, no estilo de fala lido. 

Analisando a tabela acima, verificamos que os sujeitos tiveram em média nota 6,2 na 

performance entonacional da modalidade assertiva, ao passo que na performance entonacional da 

modalidade interrogativa total tiveram em média nota 6,0, no estilo de fala lido. 

 

Observando a média do sujeito D, nota-se que sua média na modalidade assertiva foi inferior a 

dos outros sujeitos e analisando nossos dados levantamos a hipótese que tal resultado se deve ao fato 

deste sujeito ter começado o enunciado com uma subida na tônica seguida de uma queda na postônica 

(H*+L), comportamento característico das exclamativas, o que levou os juízes a julgarem muitas das 

vezes seu enunciado assertivo como exclamativo, além de ter implementado a F0 da vogal tônica do 

pretonema muito aguda, vide figura 103.  
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Nunca les he dado ningún tipo de preocupación. 

 

Figura 103: Exemplo de enunciado assertivo em E/LE com contorno de enunciado exclamativo. 

 Subida a tônica seguida de queda para postônica (<H*+L)  no pretonema deste enunciado. 

 

 

Já, com relação à superioridade da média da performance do sujeito D na realização da 

modalidade interrogativa total, nossa hipótese consiste no fato do mesmo realizar, na maioria das 

vezes, a modalidade interrogativa total com contorno ascendente, assim como o fazem os nativos de 

E/LM, conforme mencionamos anteriormente.  
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- Discussão sobre os conceitos dados à entoação de nossos sujeitos-aprendizes: estilo de 

fala espontâneo e estilo de fala lido 

 

 

Confrontando os dados referentes à avaliação da entoação de nossos sujeitos-aprendizes, por 

parte dos 17 juízes, nativos de Espanhol, nos estilos de fala espontâneo e lido, nota-se que os resultados 

são melhores na modalidade assertiva que na interrogativa total, pois como o contorno melódico da 

modalidade assertiva é descendente tanto em PB/LM quanto em E/LM, a transferência prosódica que 

há da LM para o E/LE não é julgada pelos juízes negativamente, ao passo que como na modalidade 

interrogativa total o contorno melódico em PB/LM é circunflexo e em E/LM é ascendente, a 

transferência prosódica é julgada de forma negativa.  

 

 

 

Em resumo, constatamos com as análises dos dados do teste de percepção que: 

 

∙ Com relação à avaliação do julgamento de nossos juízes, constatamos que estes reconhecem 

menos os enunciados no estilo de fala lido, pois acreditamos que os sujeitos implementem os modelos 

de leitura em voz alta aprendidos em LM por falta de exercício ou treinamento da leitura em voz alta 

em LE; 

 

∙ Com relação ao reconhecimento das modalidades assertiva e interrogativa total, os juízes 

reconhecem mais a modalidade assertiva, pois o contorno melódico final das assertivas é o mesmo em 

PB/LM e Espanhol, já o das interrogativas totais é diferente. Como nas assertivas o contorno melódico 

final é descendente (L*L%) tanto em PB quanto em Espanhol, não há dificuldade no reconhecimento; 

entretanto, como nas interrogativas totais o contorno melódico final é circunflexo (L+H*L%) em 

PB/LM e é ascendente (L*H%) em Espanhol/LM, e o sujeito-aprendiz realiza o mesmo contorno 

melódico de sua língua materna ao se expressar em E/LE, há dificuldade no reconhecimento; 
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∙ Com relação à confusão entre as modalidades, constatamos que nossos juízes confundem 

mais a modalidade assertiva com a exclamativa e a interrogativa total, quando não é reconhecida, é 

confundida ora com as assertivas ora com as parciais ou exclamativas. No caso da modalidade 

assertiva, nossos sujeitos-aprendizes começam, em alguns casos, o enunciado com uma subida na 

tônica seguida de uma queda na postônica (H*+L), comportamento característico das exclamativas. Já 

no caso da modalidade interrogativa total, como nossos sujeitos-aprendizes realizam o contorno 

melódico final como circunflexo (L+H*L%), contorno diferente do esperado pelos juízes, os 

enunciados interrogativos totais ora são avaliados como assertivos, pelo reconhecimento da queda no 

final (L%), comportamento esperado para a modalidade assertiva, ora como parciais ou exclamativos 

pelo reconhecimento da subida seguida de queda (H*L%), comportamento esperado para as 

modalidades - interrogativa parcial e exclamativa, e, finalmente;  

 

∙ Com relação aos conceitos dados pelos juízes à entoação de nossos sujeitos-aprendizes, os 

resultados foram melhores para as modalidades assertivas no estilo espontâneo, pois como o contorno 

melódico da modalidade assertiva é descendente tanto em PB/LM quanto em E/LM, a transferência 

prosódica que há da LM para o E/LE não é julgada pelos juízes de forma negativa, ao passo que como 

na modalidade interrogativa total o contorno melódico em PB/LM é circunflexo e em E/LM é 

ascendente, a transferência prosódica é julgada negativamente.  

 

  

Acreditamos que, no caso específico da entoação, a habilidade auditiva de cada indivíduo 

facilita ao aprendiz a ter uma melhor entoação na LE escolhida, pois aquele que ouve bem, ou seja, que 

tem uma boa percepção dos sons e da melodia, realiza a entoação da língua alvo de acordo com o que 

ouviu/percebeu. E um bom ouvido é, por enquanto, o único instrumento que pode guiar a performance 

oral do aprendiz-carioca de espanhol/LE, uma vez que falta material didático produzido com 

finalidades específicas, falta descrição lingüística para problemas prosódicos que podem ocorrer no par 

lingüístico português-espanhol e faltam materiais que levem em conta as principais diferenças rítmicas 

e entonacionais de enunciados assertivos e/ou interrogativos totais.  
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CONCLUSÃO 

 

Este estudo, com base nos resultados da análise prosódica dos enunciados assertivos e 

interrogativos totais produzidos pelos sujeitos-aprendizes e do teste de percepção, evidenciou um alto 

grau de transferência da LM para a LE meta. Este resultado aponta o estudo comparativo entre o E/LM, 

PB/LM e E/LE como uma metodologia promissora para orientar a busca de características prosódicas 

relevantes que caracterizem a Língua Espanhola e a Língua Portuguesa, além de ajudar o sujeito-

aprendiz de E/LE, que desejar minimizar seu “sotaque estrangeiro”, a melhor se expressar em sua LE 

meta. 

No que tange a parte da produção de enunciados, discutimos, no capítulo 1 deste trabalho, o 

conceito de transferência e seu papel no processo de ensino-aprendizagem de LE. Apresentamos um 

breve histórico das teorias de aprendizagem de LE, discutimos o papel da LM do sujeito-aprendiz na 

aprendizagem de uma LE, no caso específico o par-linguístico Espanhol e PB, e, por fim, destacamos a 

importância da aprendizagem da entoação em LE. 

No capítulo 2, conceituamos do ponto de vista acústico esses parâmetros e apontamos as 

diferenças entonacionais no par-linguístico Espanhol e PB, em diferentes modalidades de frase e estilos 

de fala. 

Nos capítulos 4 e 5, comprovamos que as diferenças percebidas pelos nativos de Espanhol se 

situam no comportamento da F0 e da Duração, uma vez que os sujeitos-aprendizes implementam a F0 e 

a duração em E/LE como o fazem em PB/LM. 

No que tange a parte da percepção, comprovamos, no capítulo 6 deste trabalho, que os juízes 

reconhecem as modalidades, mas julgam a competência prosódica de nossos sujeitos-aprendizes de 

forma negativa. 
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Este teste auditivo-perceptivo evidenciou um alto grau de reconhecimento (85%) das 

modalidades assertiva e interrogativa total por parte dos juízes, comprovando a hipótese de que a 

transferência prosódica não prejudica no reconhecimento dessas modalidades. Contudo, como a média 

das notas foi de 7,1 para a modalidade assertiva e de 6,1 para a modalidade interrogativa total, se 

comprova que a transferência prosódica da LM para a LE compromete a competência prosódica do 

sujeito-aprendiz.  

Desta forma, nota-se que há de fato, no comportamento dos parâmetros prosódicos, pistas 

suficientes para o ouvinte identificar um estrangeiro se expressando em Espanhol. 

Em relação aos resultados mais específicos encontrados nesta pesquisa, constatamos que: 

 

-Parâmetro F0: 

 

Nos enunciados assertivos e nos interrogativos totais, o registro dos falantes tende a ser mais 

alto em PB/LM e E/LE que em E/LM, tanto no estilo de fala espontânea quanto no lido.  

 

- Parâmetro duração: 

 

Nos enunciados assertivos, tanto no estilo de fala espontânea quanto no lido, no pretonema, a 

sílaba mais proeminente tende a ser a tônica em E/LM, PB/LM e E/LE. No entanto a redução da tônica 

para postônica é menor em E/LM que em PB/LM e E/LE.  
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Já nos enunciados assertivos, tanto no estilo de fala espontânea quanto no lido, no tonema, a 

sílaba mais proeminente tende a ser a tônica em PB/LM e E/LE e a  postônica em E/LM.  

 

Nos enunciados interrogativos totais, com relação ao estilo de fala espontânea, no pretonema, 

a sílaba mais proeminente tende a ser a tônica em PB/LM e E/LE e a  postônica em E/LM.  Já no estilo 

de fala lido, a sílaba mais proeminente tende a ser a tônica em PB/LM e E/LM é a  tônica, já em E/LE é 

a postônica.  

 

Nos enunciados interrogativos totais, com relação ao estilo de fala espontânea, no tonema, a 

sílaba mais proeminente tende a ser a tônica em E/LM, PB/LM e E/LE. No entanto a redução da tônica 

para postônica é menor em E/LM  que em PB/LM e E/LE.  Já no estilo de fala lido, a sílaba mais 

proeminente tende a ser a postônica em E/LM, e a tônica em PB/LM e E/LE.  

 

Portanto, na análise fonética, tanto na implementação da F0 quanto na implementação da 

duração há diferenças em E/LM e PB/LM, fator que acarreta no nível fonológico diferença na 

atribuição do acento tonal, como veremos nas conclusões a seguir.  

 

- Atribuição tonal 

O contorno melódico realizado pelos sujeitos-aprendizes em E/LE se assemelha ao contorno 

melódico realizado em PB/LM e se diferencia do contorno melódico realizado em E/LM.    
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 Tanto no estilo de fala espontânea quanto lido, a realização do contorno melódico em E/LM é 

L*+H no pretonema e L*L% no tonema na modalidade assertiva e é L*+H no pretonema e L*H% 

no tonema  na modalidade interrogativa total. 

 

Já em PB/LM e E/LE é L+H* no pretonema e H+L*L% no tonema na modalidade assertiva e é 

L+H* no pretonema e L+H*L% no tonema  na modalidade interrogativa total, em ambos os estilos 

de fala. 

 

Esperamos com esse trabalho termos contribuído para a elaboração de futuras propostas 

didáticas de desenvolvimento da competência prosódica de estudantes brasileiros de E/LE. 
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Anexo I- Média de F0 e de duração dos enunciados assertivos, estilo de fala espontânea 

 

MEDIDAS DE F0 E DURACAO DE ENUNCIADOS ASSERTIVOS EM E/LM 

 

Enunciado: EAAE01 

  Pretonema   Tonema  

 Pretônica Tônica Postônica Pretônica Tônica Postônica 

F0 das 

vogais 

167 243 278 158 172 159 

Duração das 

sílabas 

75 309 653 214 323 670 

Duração do 

enunciado 

5041 4398 (S/P)     

 

Enunciado: EAAE02 

  Pretonema   Tonema  

 Pretônica Tônica Postônica Pretônica Tônica Postônica 

F0 das 

vogais 

168 171 168 168 165 155 

Duração das 

sílabas 

87 107 82 115 192 162 

Duração do 

enunciado 

3120 2744 (S/P)     

 

Enunciado: EAAE03 

  Pretonema   Tonema  

 Pretônica Tônica Postônica Pretônica Tônica Postônica 

F0 das 

vogais 

185 172 216 173 163  

Duração das 

sílabas 

18 164 187 154 204  

Duração do 

enunciado 

5129 4582 (S/P)     
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Enunciado: EAAE04 

  Pretonema   Tonema  

 Pretônica Tônica Postônica Pretônica Tônica Postônica 

F0 das 

vogais 

192 185 175 203 197  

Duração das 

sílabas 

74 25 127 148 201  

Duração do 

enunciado 

 

1004      

 

Enunciado: EAAE05 

  Pretonema   Tonema  

 Pretônica Tônica Postônica Pretônica Tônica Postônica 

F0 das 

vogais 

162 168 224 170 191 181 

Duração das 

sílabas 

92 170 89 124 134 102 

Duração do 

enunciado 

 

2587 2422 (S/P)     

 

Enunciado: EAAE06 

  Pretonema   Tonema  

 Pretônica Tônica Postônica Pretônica Tônica Postônica 

F0 das 

vogais 

 220 180 172 178 175 

Duração das 

sílabas 

 82 65 141 58 138 

Duração do 

enunciado 

 

1564      
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Enunciado: EABE01 

  Pretonema   Tonema  

 Pretônica Tônica Postônica Pretônica Tônica Postônica 

F0 das 

vogais 

161 161 165 155 241 195 

Duração das 

sílabas 

64 64 78 106 164 235 

Duração do 

enunciado 

 

2028      

 

Enunciado: EABE02 

  Pretonema   Tonema  

 Pretônica Tônica Postônica Pretônica Tônica Postônica 

F0 das 

vogais 

165 166 171 172 167 150 

Duração das 

sílabas 

96 149 96 126 155 129 

Duração do 

enunciado 

 

2803 1909 (S/P)     

 

Enunciado: EABE03 

  Pretonema   Tonema  

 Pretônica Tônica Postônica Pretônica Tônica Postônica 

F0 das 

vogais 

187 186 189 154 81  

Duração das 

sílabas 

75 94 37 82 269  

Duração do 

enunciado 

 

1277      
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Enunciado: EABE04 

 

  Pretonema   Tonema  

 Pretônica Tônica Postônica Pretônica Tônica Postônica 

F0 das 

vogais 

172 172 175 148 145  

Duração das 

sílabas 

41 107 18 119 159  

Duração do 

enunciado 

 

2086 1835 (S/P)     

 

Enunciado: EABE05 

  Pretonema   Tonema  

 Pretônica Tônica Postônica Pretônica Tônica Postônica 

F0 das 

vogais 

201 235 256 209 188 162 

Duração das 

sílabas 

127 219 101 85 294 76 

Duração do 

enunciado 

 

1198      

 

Enunciado: EABE06 

  Pretonema   Tonema  

 Pretônica Tônica Postônica Pretônica Tônica Postônica 

F0 das 

vogais 

 174 220 78 179 160 

Duração das 

sílabas 

 113 153 86 125 140 

Duração do 

enunciado 

 

1388      
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Enunciado: EACE01 

  Pretonema   Tonema  

 Pretônica Tônica Postônica Pretônica Tônica Postônica 

F0 das 

vogais 

111 124 129 92 95 89 

Duração das 

sílabas 

162 220 52 189 144 162 

Duração do 

enunciado 

 

2166      

 

Enunciado: EACE02 

 

  Pretonema   Tonema  

 Pretônica Tônica Postônica Pretônica Tônica Postônica 

F0 das 

vogais 

112 140 146 98 114 101 

Duração das 

sílabas 

103 90 21 62 186 198 

Duração do 

enunciado 

 

1065      

 

Enunciado: EACE03 

  Pretonema   Tonema  

 Pretônica Tônica Postônica Pretônica Tônica Postônica 

F0 das 

vogais 

- 138 151 82 109  

Duração das 

sílabas 

- 87 133 63 166  

Duração do 

enunciado 

 

2509      
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Enunciado: EACE04 

  Pretonema   Tonema  

 Pretônica Tônica Postônica Pretônica Tônica Postônica 

F0 das 

vogais 

 108 105 87 89  

Duração 

das sílabas 

 82 87 98 113  

Duração 

do 

enunciado 

2517      

 

Enunciado: EACE05 

  Pretonema   Tonema  

 Pretônica Tônica Postônica Pretônica Tônica Postônica 

F0 das 

vogais 

170 194 136 176 173 99 

Duração 

das sílabas 

131 41 129 104 169 156 

Duração 

do 

enunciado 

980      

 

Enunciado: EACE06 

  Pretonema   Tonema  

 Pretônica Tônica Postônica Pretônica Tônica Postônica 

F0 das 

vogais 

 150 228 128 175 170 

Duração 

das sílabas 

 54 100 217 77 102 

Duração 

do 

enunciado 

 

3131 2353 (S/P)     
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Enunciado: EADE01 

  Pretonema   Tonema  

 Pretônica Tônica Postônica Pretônica Tônica Postônica 

F0 das 

vogais 

101 103 108 127 119 106 

Duração 

das sílabas 

78 155 51 112 128 254 

Duração 

do 

enunciado 

3776 2951 (S/P)     

 

Enunciado: EADE02 

  Pretonema   Tonema  

 Pretônica Tônica Postônica Pretônica Tônica Postônica 

F0 das 

vogais 

103 121 471 104 104 100 

Duração 

das sílabas 

82 207 129 119 128 102 

Duração 

do 

enunciado 

3137 2187 (S/P)     

 

Enunciado: EADE03 

  Pretonema   Tonema  

 Pretônica Tônica Postônica Pretônica Tônica Postônica 

F0 das 

vogais 

107 132 158 99 124  

Duração 

das sílabas 

168 199 202 70 211  

Duração 

do 

enunciado 

1501 1270 (S/P)     
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Enunciado: EADE04 

  Pretonema   Tonema  

 Pretônica Tônica Postônica Pretônica Tônica Postônica 

F0 das 

vogais 

118 128 133 104 98 - 

Duração 

das sílabas 

113 161 62 111 107 - 

Duração 

do 

enunciado 

4423 3068 (S/P)     

 

Enunciado: EADE05 

  Pretonema   Tonema  

 Pretônica Tônica Postônica Pretônica Tônica Postônica 

F0 das 

vogais 

129 140 130 127 134 127 

Duração 

das sílabas 

112 136 130 106 87 104 

Duração 

do 

enunciado 

908      

 

Enunciado: EADE06 

  Pretonema   Tonema  

 Pretônica Tônica Postônica Pretônica Tônica Postônica 

F0 das 

vogais 

131 110 113 96 97 95 

Duração 

das sílabas 

100 144 105 110 62 119 

Duração 

do 

enunciado 

896      
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MEDIDAS DE F0 E DURACAO DE ENUNCIADOS ASSERTIVOS EM PB/LM 

Enunciado: PAAE01 

  Pretonema   Tonema  

 Pretônica Tônica Postônica Pretônica Tônica Postônica 

F0 das 

vogais 

104 124 132 230 238 204 

Duração 

das sílabas 

10 94 41 155 235 169 

Duração 

do 

enunciado 

1470      

 

Enunciado: PAAE02 

  Pretonema   Tonema  

 Pretônica Tônica Postônica Pretônica Tônica Postônica 

F0 das 

vogais 

 246 0 287 226 100 

Duração 

das sílabas 

 173 0 119 263 161 

Duração 

do 

enunciado 

3787 3325 (S/P)     

 

Enunciado: PAAE03 

  Pretonema   Tonema  

 Pretônica Tônica Postônica Pretônica Tônica Postônica 

F0 das 

vogais 

 267 306 334 399  

Duração 

das sílabas 

 83 116 161 278  

Duração 

do 

enunciado 

3188 3076 (S/P)     
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Enunciado: PAAE04 

 

  Pretonema   Tonema  

 Pretônica Tônica Postônica Pretônica Tônica Postônica 

F0 das 

vogais 

100 219 220 268 182  

Duração 

das sílabas 

139 151 83 101 228  

Duração 

do 

enunciado 

1199      

 

Enunciado: PAAE05 

  Pretonema   Tonema  

 Pretônica Tônica Postônica Pretônica Tônica Postônica 

F0 das 

vogais 

311 321 361 351 228 0 

Duração 

das sílabas 

89 140 78 41 387 181 

Duração 

do 

enunciado 

1137      

 

Enunciado: PAAE06 

  Pretonema   Tonema  

 Pretônica Tônica Postônica Pretônica Tônica Postônica 

F0 das 

vogais 

301 342 342 220 193 189 

Duração 

das sílabas 

51 94 137 218 196 31 

Duração 

do 

enunciado 

1430      
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Enunciado: PABE01 

  Pretonema   Tonema  

 Pretônica Tônica Postônica Pretônica Tônica Postônica 

F0 das 

vogais 

212 243 241 222 211 0 

Duração 

das sílabas 

107 131 65 217 281 77 

Duração 

do 

enunciado 

2501 2121 (S/P)     

 

Enunciado: PABE02 

 

  Pretonema   Tonema  

 Pretônica Tônica Postônica Pretônica Tônica Postônica 

F0 das 

vogais 

180 98 70 212 187 185 

Duração 

das sílabas 

59 164 76 123 233 126 

Duração 

do 

enunciado 

1218      

 

Enunciado: PABE03 

  Pretonema   Tonema  

 Pretônica Tônica Postônica Pretônica Tônica Postônica 

F0 das 

vogais 

365 403 363 373 272  

Duração 

das sílabas 

81 153 162 129 354  

Duração 

do 

enunciado 

2161      
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Enunciado: PABE04 

  Pretonema   Tonema  

 Pretônica Tônica Postônica Pretônica Tônica Postônica 

F0 das 

vogais 

181 272 254 214 78  

Duração 

das sílabas 

76 140 55 187 206  

Duração 

do 

enunciado 

2870      

 

Enunciado: PABE05 

  Pretonema   Tonema  

 Pretônica Tônica Postônica Pretônica Tônica Postônica 

F0 das 

vogais 

234 445 361 226 229 217 

Duração 

das sílabas 

169 192 134 49 310 85 

Duração 

do 

enunciado 

1481      

 

Enunciado: PABE06 

  Pretonema   Tonema  

 Pretônica Tônica Postônica Pretônica Tônica Postônica 

F0 das 

vogais 

220 246 267 233 207 174 

Duração 

das sílabas 

148 281 67 82 296 157 

Duração 

do 

enunciado 

2028      
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Enunciado: PACE01 

 

  Pretonema   Tonema  

 Pretônica Tônica Postônica Pretônica Tônica Postônica 

F0 das 

vogais 

88 146 144 134 123 107 

Duração 

das sílabas 

174 117 47 133 45 93 

Duração 

do 

enunciado 

1359      

 

Enunciado: PACE02 

  Pretonema   Tonema  

 Pretônica Tônica Postônica Pretônica Tônica Postônica 

F0 das 

vogais 

 157 154 133 140 147 

Duração 

das sílabas 

 126 106 210 374 173 

Duração 

do 

enunciado 

1994      

 

Enunciado: PACE03 

  Pretonema   Tonema  

 Pretônica Tônica Postônica Pretônica Tônica Postônica 

F0 das 

vogais 

 184 176 79 100  

Duração 

das sílabas 

 34 76 124 182  

Duração 

do 

enunciado 

1567      
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Enunciado: PACE04 

  Pretonema   Tonema  

 Pretônica Tônica Postônica Pretônica Tônica Postônica 

F0 das 

vogais 

170 182 180 159 108  

Duração 

das sílabas 

107 100 70 159 309  

Duração 

do 

enunciado 

1575      

 

Enunciado: PACE05 

  Pretonema   Tonema  

 Pretônica Tônica Postônica Pretônica Tônica Postônica 

F0 das 

vogais 

124 143 148 122 118 118 

Duração 

das sílabas 

77 84 146 105 334 166 

Duração 

do 

enunciado 

1905      

 

Enunciado: PACE06 

  Pretonema   Tonema  

 Pretônica Tônica Postônica Pretônica Tônica Postônica 

F0 das 

vogais 

247 256 0 288 188 127 

Duração 

das sílabas 

54 104 80 186 296 75 

Duração 

do 

enunciado 

1063      
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Enunciado: PADE01 

  Pretonema   Tonema  

 Pretônica Tônica Postônica Pretônica Tônica Postônica 

F0 das 

vogais 

168 173 59 236 165 155 

Duração 

das sílabas 

51 36 110 95 156 125 

Duração 

do 

enunciado 

2332      

 

 

Enunciado: PADE02 

  Pretonema   Tonema  

 Pretônica Tônica Postônica Pretônica Tônica Postônica 

F0 das 

vogais 

149 153 177 166 132 131 

Duração 

das sílabas 

183 93 119 61 112 150 

Duração 

do 

enunciado 

1990 1768 (S/P)     

 

Enunciado: PADE03 

  Pretonema   Tonema  

 Pretônica Tônica Postônica Pretônica Tônica Postônica 

F0 das 

vogais 

 186 183 197 138  

Duração 

das sílabas 

 25 62 92 202  

Duração 

do 

enunciado 

1741      
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Enunciado: PADE04 

  Pretonema   Tonema  

 Pretônica Tônica Postônica Pretônica Tônica Postônica 

F0 das 

vogais 

179 184 183 172 126  

Duração 

das sílabas 

255 118 38 118 287  

Duração 

do 

enunciado 

4159 3059 (S/P)     

 

Enunciado: PADE05 

  Pretonema   Tonema  

 Pretônica Tônica Postônica Pretônica Tônica Postônica 

F0 das 

vogais 

183 212 201 165 110 107 

Duração 

das sílabas 

191 193 75 36 

 

263 131 

Duração 

do 

enunciado 

1216      

 

Enunciado: PADE06 

  Pretonema   Tonema  

 Pretônica Tônica Postônica Pretônica Tônica Postônica 

F0 das 

vogais 

198 265 255 227 146 127 

Duração 

das sílabas 

101 168 62 83 137 107 

Duração 

do 

enunciado 

1694      
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MEDIDAS DE F0 E DURACAO DE ENUNCIADOS ASSERTIVOS EM E/LE 

Enunciado: SAAE01  

  Pretonema   Tonema  

 Pretônica Tônica Postônica Pretônica Tônica Postônica 

F0 das 

vogais 

155 251 254 192 195 145 

Duração 

das sílabas 

165 313 92 95 390 267 

Duração 

do 

enunciado 

2105      

 

Enunciado: SAAE02 

  Pretonema   Tonema  

 Pretônica Tônica Postônica Pretônica Tônica Postônica 

F0 das 

vogais 

220 235 237 245 244 203 

Duração 

das sílabas 

92 83 67 97 132 124 

Duração 

do 

enunciado 

1351      

 

Enunciado: SAAE03 

  Pretonema   Tonema  

 Pretônica Tônica Postônica Pretônica Tônica Postônica 

F0 das 

vogais 

217 221 167 244 186  

Duração 

das sílabas 

189 337 386 93 641  

Duração 

do 

enunciado 

3677 2587 (S/P)     
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Enunciado: SAAE04 

  Pretonema   Tonema  

 Pretônica Tônica Postônica Pretônica Tônica Postônica 

F0 das 

vogais 

223 238 268 196 188  

Duração 

das sílabas 

184 140 154 291 456  

Duração 

do 

enunciado 

3054      

 

Enunciado: SAAE05 

  Pretonema   Tonema  

 Pretônica Tônica Postônica Pretônica Tônica Postônica 

F0 das 

vogais 

284 237 226 230 223 198 

Duração 

das sílabas 

145 148 042 150 163 160 

Duração 

do 

enunciado 

1436      

 

Enunciado: SAAE06 

  Pretonema   Tonema  

 Pretônica Tônica Postônica Pretônica Tônica Postônica 

F0 das 

vogais 

279 242 218 194 181 171 

Duração 

das sílabas 

131 272 120 180 168 168 

Duração 

do 

enunciado 

2073      
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Enunciado: SABE01 

  Pretonema   Tonema  

 Pretônica Tônica Postônica Pretônica Tônica Postônica 

F0 das 

vogais 

191 212 281 184 275 305 

Duração 

das sílabas 

245 241 44 117 214 178 

Duração 

do 

enunciado 

1445      

 

Enunciado: SABE02 

  Pretonema   Tonema  

 Pretônica Tônica Postônica Pretônica Tônica Postônica 

F0 das 

vogais 

179 182 184 168 200 208 

Duração 

das sílabas 

122 152 363 96 436 353 

Duração 

do 

enunciado 

1803      

 

 

Enunciado: SABE03 

  Pretonema   Tonema  

 Pretônica Tônica Postônica Pretônica Tônica Postônica 

F0 das 

vogais 

202 260 200 197 182  

Duração 

das sílabas 

105 220 140 103 372  

Duração 

do 

enunciado 

2539 2363 (S/P)     
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Enunciado: SABE04 

  Pretonema   Tonema  

 Pretônica Tônica Postônica Pretônica Tônica Postônica 

F0 das 

vogais 

 223 318 157 137  

Duração 

das sílabas 

 90 109 102 229  

Duração 

do 

enunciado 

2574      

 

Enunciado: SABE05 

 

  Pretonema   Tonema  

 Pretônica Tônica Postônica Pretônica Tônica Postônica 

F0 das 

vogais 

239 227 209 236 177 152 

Duração 

das sílabas 

79 128 105 76 141 186 

Duração 

do 

enunciado 

2083      

 

Enunciado: SABE06 

  Pretonema   Tonema  

 Pretônica Tônica Postônica Pretônica Tônica Postônica 

F0 das 

vogais 

 289 257 218 198 170 

Duração 

das sílabas 

 153 121 126 409 165 

Duração 

do 

enunciado 

1566      
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Enunciado: SACE01 

 

  Pretonema   Tonema  

 Pretônica Tônica Postônica Pretônica Tônica Postônica 

F0 das 

vogais 

 159 175 130 131 126 

Duração 

das sílabas 

 105 103 88 239 274 

Duração 

do 

enunciado 

2295 1648 (S/P)     

 

Enunciado: SACE02 

  Pretonema   Tonema  

 Pretônica Tônica Postônica Pretônica Tônica Postônica 

F0 das 

vogais 

153 157 185 117 132 124 

Duração 

das sílabas 

113 152 129 151 254 240 

Duração 

do 

enunciado 

2213      

 

Enunciado: SACE03 

  Pretonema   Tonema  

 Pretônica Tônica Postônica Pretônica Tônica Postônica 

F0 das 

vogais 

163 185 184 241 121  

Duração 

das sílabas 

106 145 140 192 39  

Duração 

do 

enunciado 

1720      



Transferências prosódicas do PB/LM na aprendizagem do E/LE: 

enunciados assertivos e interrogativos totais 

Maristela da Silva Pinto 

 

 

 

299 

299 

Enunciado: SACE04 

  Pretonema   Tonema  

 Pretônica Tônica Postônica Pretônica Tônica Postônica 

F0 das 

vogais 

133 151 145 165 124  

Duração 

das sílabas 

114 104 77 97 275  

Duração 

do 

enunciado 

1837      

 

Enunciado: SACE05 

  Pretonema   Tonema  

 Pretônica Tônica Postônica Pretônica Tônica Postônica 

F0 das 

vogais 

161 185 202 150 126 110 

Duração 

das sílabas 

82 174 165 60 285 176 

Duração 

do 

enunciado 

2057      

 

Enunciado: SACE06 

  Pretonema   Tonema  

 Pretônica Tônica Postônica Pretônica Tônica Postônica 

F0 das 

vogais 

212 194 198 194 171 180 

Duração 

das sílabas 

246 192 70 242 92 121 

Duração 

do 

enunciado 

850      
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Enunciado: SADE01 

 

  Pretonema   Tonema  

 Pretônica Tônica Postônica Pretônica Tônica Postônica 

 F0 das 

vogais 

 202 216 125 103 93 

Duração 

das sílabas 

 161 134 177 240 67 

Duração 

do 

enunciado 

1865      

 

Enunciado: SADE02 

  Pretonema   Tonema  

 Pretônica Tônica Postônica Pretônica Tônica Postônica 

F0 das 

vogais 

140 165 81 99 102 95 

Duração 

das sílabas 

77 183 107 107 311 215 

Duração 

do 

enunciado 

894      

 

Enunciado: SADE03 

  Pretonema   Tonema  

 Pretônica Tônica Postônica Pretônica Tônica Postônica 

F0 das 

vogais 

164 182 188 169 163  

Duração 

das sílabas 

217 247 109 147 278  

Duração 

do 

enunciado 

1840 1416 (S/P)     



Transferências prosódicas do PB/LM na aprendizagem do E/LE: 

enunciados assertivos e interrogativos totais 

Maristela da Silva Pinto 

 

 

 

301 

301 

Enunciado: SADE04 

 

  Pretonema   Tonema  

 Pretônica Tônica Postônica Pretônica Tônica Postônica 

F0 das 

vogais 

 220 253 253 229  

Duração 

das sílabas 

 440 173 173 264  

Duração 

do 

enunciado 

846      

 

Enunciado: SADE05 

  Pretonema   Tonema  

 Pretônica Tônica Postônica Pretônica Tônica Postônica 

F0 das 

vogais 

138 165 170 170 132 113 

Duração 

das sílabas 

81 172 180 63 176 167 

Duração 

do 

enunciado 

3462 2768 (S/P)     

 

Enunciado: SADE06 

  Pretonema   Tonema  

 Pretônica Tônica Postônica Pretônica Tônica Postônica 

F0 das 

vogais 

195 154 206 122 121 113 

Duração 

das sílabas 

237 235 207 496 195 140 

Duração 

do 

enunciado 

2124      
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Anexo II- Média de F0 e de duração dos enunciados assertivos, estilo de fala lido 

 

 

MEDIDAS DE F0 E DURACAO DE ENUNCIADOS ASSERTIVOS EM E/LM 

 

Enunciado: EAAL01 

  Pré tonema   Tonema  

 Pretônica Tônica Postônica Pretônica Tônica Postônica 

F0 da 

vogal 

181 223 266 175 176 159 

Duração da 

sílaba 

66 192 249 123 238 239 

Duração 

do 

enunciado 

2461      

 

Enunciado: EAAL 02 

  Pré tonema   Tonema  

 Pretônica Tônica Postônica Pretônica Tônica Postônica 

F0 da 

vogal 

191 202 222 177 176 164 

Duração da 

sílaba 

87 113 65 89 205 180 

Duração 

do 

enunciado 

2150      

 

 

Enunciado: EAAL 03 

  Pré tonema   Tonema  

 Pretônica Tônica Postônica Pretônica Tônica Postônica 

F0 da 

vogal 

174 170 192 163 163 --- 

Duração da 

sílaba 

82 152 84 203 124 --- 

Duração 

do 

enunciado 

2727      

 

Enunciado: EAAL 04 

  Pré tonema   Tonema  

 Pretônica Tônica Postônica Pretônica Tônica Postônica 

F0 da 

vogal 

201 197 200 156 79 --- 

Duração da 

sílaba 

58 81 154 168 220 --- 

Duração 

do 

enunciado 

1359 1111 (S/P)     
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Enunciado: EAAL 05 

  Pré tonema   Tonema  

 Pretônica Tônica Postônica Pretônica Tônica Postônica 

F0 da 

vogal 

196 199 248 163 183 166 

Duração da 

sílaba 

92 170 53 139 150 79 

Duração do 

enunciado 

1985      

 

Enunciado: EAAL 06 

  Pré 

tonema 

  Tonema  

 Pretônica Tônica Postônica Pretônica Tônica Postônica 

F0 da vogal  181 184 181 176 160 

Duração da 

sílaba 

 63 37 75 100 134 

Duração do 

enunciado 

1245      

 

Enunciado: EABL01 

  Pré tonema   Tonema  

 Pretônica Tônica Postônica Pretônica Tônica Postônica 

F0 da 

vogal 

189 206 267 206 233 255 

Duração da 

sílaba 

75 128 56 173 172 318 

Duração 

do 

enunciado 

2418      

 

Enunciado: EABL 02 

  Pré tonema   Tonema  

 Pretônica Tônica Postônica Pretônica Tônica Postônica 

F0 da 

vogal 

201 231 240 176 161 131 

Duração da 

sílaba 

132 140 85 100 191 112 

Duração 

do 

enunciado 

1542      
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Enunciado: EABL 03 

  Pré tonema   Tonema  

 Pretônica Tônica Postônica Pretônica Tônica Postônica 

F0 da 

vogal 

240 253 258 181 173 0 

Duração da 

sílaba 

93 187 47 73 150 0 

Duração 

do 

enunciado 

1211      

 

 

Enunciado: EABL 04 

  Pré tonema   Tonema  

 Pretônica Tônica Postônica Pretônica Tônica Postônica 

F0 da 

vogal 

220 238 240 170 172 --- 

Duração da 

sílaba 

163 104 34 91 115 --- 

Duração 

do 

enunciado 

1331 1269 (S/P)     

 

 

Enunciado: EABL 05 

  Pré tonema   Tonema  

 Pretônica Tônica Postônica Pretônica Tônica Postônica 

F0 da 

vogal 

204 230 241 211 189 163 

Duração da 

sílaba 

105 244 69 106 264 103 

Duração do 

enunciado 

1231      

 

Enunciado: EABL 06 

  Pré 

tonema 

  Tonema  

 Pretônica Tônica Postônica Pretônica Tônica Postônica 

F0 da vogal --- 192 205 174 171 157 

Duração da 

sílaba 

--- 128 61 140 96 215 

Duração do 

enunciado 

1442      
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Enunciado: EACL01 

  Pré tonema   Tonema  

 Pretônica Tônica Postônica Pretônica Tônica Postônica 

F0 da 

vogal 

119 150 88 94 102 66 

Duração da 

sílaba 

177 231 133 123 146 224 

Duração 

do 

enunciado 

2607 2307 (S/P)     

 

 

Enunciado: EACL 02 

  Pré tonema   Tonema  

 Pretônica Tônica Postônica Pretônica Tônica Postônica 

F0 da 

vogal 

107 161 194 94 101 52 

Duração da 

sílaba 

131 161 186 103 214 187 

Duração 

do 

enunciado 

1644 1539 (S/P)     

 

 

Enunciado: EACL 03 

  Pré tonema   Tonema  

 Pretônica Tônica Postônica Pretônica Tônica Postônica 

F0 da 

vogal 

0 165 191 86 80 --- 

Duração da 

sílaba 

95 84 95 66 194 --- 

Duração 

do 

enunciado 

2911 2500 (S/P)     

 

 

Enunciado: EACL 04 

  Pré tonema   Tonema  

 Pretônica Tônica Postônica Pretônica Tônica Postônica 

F0 da 

vogal 

--- 107 100 85 93 --- 

Duração da 

sílaba 

--- 81 46 96 154 --- 

Duração 

do 

enunciado 

2421 2333 (S/P)     
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Enunciado: EACL 05 

  Pré tonema   Tonema  

 Pretônica Tônica Postônica Pretônica Tônica Postônica 

F0 da 

vogal 

150 115 88 124 102 84 

Duração da 

sílaba 

151 76 160 116 157 131 

Duração do 

enunciado 

1312 1069 (S/P)     

 

 

Enunciado: EACL 06 

  Pré 

tonema 

  Tonema  

 Pretônica Tônica Postônica Pretônica Tônica Postônica 

F0 da vogal --- 120 175 94 103 89 

Duração da 

sílaba 

--- 75 118 180 75 107 

Duração do 

enunciado 

2735      

 

 

Enunciado: EADL01 

  Pré tonema   Tonema  

 Pretônica Tônica Postônica Pretônica Tônica Postônica 

F0 da 

vogal 

139 152 167 124 114 99 

Duração da 

sílaba 

83 139 50 185 174 331 

Duração 

do 

enunciado 

2948      

 

Enunciado: EADL 02 

  Pré tonema   Tonema  

 Pretônica Tônica Postônica Pretônica Tônica Postônica 

F0 da 

vogal 

140 151 175 124 110 100 

Duração da 

sílaba 

121 206 193 93 163 217 

Duração 

do 

enunciado 

2462      



Transferências prosódicas do PB/LM na aprendizagem do E/LE: 

enunciados assertivos e interrogativos totais 

Maristela da Silva Pinto 

 

 

 

307 

307 

Enunciado: EADL 03 

  Pré tonema   Tonema  

 Pretônica Tônica Postônica Pretônica Tônica Postônica 

F0 da 

vogal 

114 134 171 107 112 --- 

Duração da 

sílaba 

201 173 178 91 272 --- 

Duração 

do 

enunciado 

1457      

 

 

Enunciado: EADL 04 

  Pré tonema   Tonema  

 Pretônica Tônica Postônica Pretônica Tônica Postônica 

F0 da 

vogal 

151 145 159 113 104 --- 

Duração da 

sílaba 

133 180 87 168 131 --- 

Duração 

do 

enunciado 

3450 3229 (S/P)     

 

Enunciado: EADL 05 

  Pré tonema   Tonema  

 Pretônica Tônica Postônica Pretônica Tônica Postônica 

F0 da 

vogal 

60 145 63 62 59 52 

Duração da 

sílaba 

117 231 184 77 104 122 

Duração do 

enunciado 

1231      

 

Enunciado: EADL 06 

  Pré 

tonema 

  Tonema  

 Pretônica Tônica Postônica Pretônica Tônica Postônica 

F0 da vogal 142 141 160 58 56 51 

Duração da 

sílaba 

120 152 119 140 90 146 

Duração do 

enunciado 

1236      
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MEDIDAS DE F0 E DURACAO DE ENUNCIADOS ASSERTIVOS EM PB/LM 

 

Enunciado: PAAL01 

  Pré tonema   Tonema  

 Pretônica Tônica Postônica Pretônica Tônica Postônica 

F0 da 

vogal 

221 258 272 286 185 59 

Duração da 

sílaba 

166 191 93 243 229 206 

Duração 

do 

enunciado 

2378      

 

 

Enunciado: PAAL 02 

  Pré tonema   Tonema  

 Pretônica Tônica Postônica Pretônica Tônica Postônica 

F0 da 

vogal 

--- 251 0 258 156 163 

Duração da 

sílaba 

--- 167 175 124 291 153 

Duração 

do 

enunciado 

3199      

 

 

Enunciado: PAAL 03 

  Pré tonema   Tonema  

 Pretônica Tônica Postônica Pretônica Tônica Postônica 

F0 da 

vogal 

--- 232 251 218 458 --- 

Duração da 

sílaba 

--- 77 122 205 275 --- 

Duração 

do 

enunciado 

2906      

 

 

Enunciado: PAAL 04 

  Pré tonema   Tonema  

 Pretônica Tônica Postônica Pretônica Tônica Postônica 

F0 da 

vogal 

236 243 215 258 134 --- 

Duração da 

sílaba 

176 188 173 180 372 --- 

Duração 

do 

enunciado 

1689      
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Enunciado: PAAL 05 

  Pré tonema   Tonema  

 Pretônica Tônica Postônica Pretônica Tônica Postônica 

F0 da 

vogal 

285 315 378 374 207 0 

Duração da 

sílaba 

197 228 52 77 328 165 

Duração do 

enunciado 

1440      

 

 

Enunciado: PAAL 06 

  Pré 

tonema 

  Tonema  

 Pretônica Tônica Postônica Pretônica Tônica Postônica 

F0 da vogal 238 241 230 301 190 182 

Duração da 

sílaba 

47 129 94 310 206 86 

Duração do 

enunciado 

1643      

 

Enunciado: PABL01 

  Pré tonema   Tonema  

 Pretônica Tônica Postônica Pretônica Tônica Postônica 

F0 da 

vogal 

195 211 206 351 153 0 

Duração da 

sílaba 

108 139 63 127 363 232 

Duração 

do 

enunciado 

1768      

 

 

Enunciado: PABL 02 

  Pré tonema   Tonema  

 Pretônica Tônica Postônica Pretônica Tônica Postônica 

F0 da 

vogal 

175 180 161 158 141 138 

Duração da 

sílaba 

100 383 81 99 227 136 

Duração 

do 

enunciado 

1529      
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Enunciado: PABL 03 

  Pré tonema   Tonema  

 Pretônica Tônica Postônica Pretônica Tônica Postônica 

F0 da 

vogal 

207 231 214 151 150 --- 

Duração da 

sílaba 

85 57 141 201 196 --- 

Duração 

do 

enunciado 

2387      

 

 

Enunciado: PABL 04 

  Pré tonema   Tonema  

 Pretônica Tônica Postônica Pretônica Tônica Postônica 

F0 da 

vogal 

199 210 201 179 153 --- 

Duração da 

sílaba 

101 113 119 124 272 --- 

Duração 

do 

enunciado 

1843      

 

Enunciado: PABL 05 

  Pré tonema   Tonema  

 Pretônica Tônica Postônica Pretônica Tônica Postônica 

F0 da 

vogal 

157 165 156 145 150 139 

Duração da 

sílaba 

163 185 42 39 280 68 

Duração do 

enunciado 

1727      

 

Enunciado: PABL 06 

  Pré 

tonema 

  Tonema  

 Pretônica Tônica Postônica Pretônica Tônica Postônica 

F0 da vogal 200 215 211 177 165 143 

Duração da 

sílaba 

120 189 61 58 269 164 

Duração do 

enunciado 

2200      
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Enunciado: PACL01 

  Pré tonema   Tonema  

 Pretônica Tônica Postônica Pretônica Tônica Postônica 

F0 da 

vogal 

141 189 141 105 101 90 

Duração da 

sílaba 

186 472 170 204 176 310 

Duração 

do 

enunciado 

2840      

 

 

Enunciado: PACL 02 

  Pré tonema   Tonema  

 Pretônica Tônica Postônica Pretônica Tônica Postônica 

F0 da 

vogal 

--- 133 124 134 101 100 

Duração da 

sílaba 

--- 150 118 168 325 107 

Duração 

do 

enunciado 

2005      

 

 

Enunciado: PACL 03 

  Pré tonema   Tonema  

 Pretônica Tônica Postônica Pretônica Tônica Postônica 

F0 da 

vogal 

--- 170 166 132 98 --- 

Duração da 

sílaba 

--- 143 157 137 284 --- 

Duração 

do 

enunciado 

2230      

 

 

Enunciado: PACL 04 

  Pré tonema   Tonema  

 Pretônica Tônica Postônica Pretônica Tônica Postônica 

F0 da 

vogal 

152 168 126 103 99 --- 

Duração da 

sílaba 

127 437 102 136 392 --- 

Duração 

do 

enunciado 

1977      
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Enunciado: PACL 05 

  Pré tonema   Tonema  

 Pretônica Tônica Postônica Pretônica Tônica Postônica 

F0 da 

vogal 

127 150 164 153 118 108 

Duração da 

sílaba 

142 285 157 279 320 149 

Duração do 

enunciado 

2647      

 

 

Enunciado: PACL 06 

  Pré 

tonema 

  Tonema  

 Pretônica Tônica Postônica Pretônica Tônica Postônica 

F0 da vogal 160 166 195 202 138 118 

Duração da 

sílaba 

135 184 161 269 305 59 

Duração do 

enunciado 

1617      

 

 

Enunciado: PADL01 

  Pré tonema   Tonema  

 Pretônica Tônica Postônica Pretônica Tônica Postônica 

F0 da 

vogal 

141 189 141 105 101 90 

Duração da 

sílaba 

186 472 170 204 176 310 

Duração 

do 

enunciado 

2840      

 

Enunciado: PADL 02 

  Pré tonema   Tonema  

 Pretônica Tônica Postônica Pretônica Tônica Postônica 

F0 da 

vogal 

153 250 242 236 175 123 

Duração da 

sílaba 

153 189 71 168 325 107 

Duração 

do 

enunciado 

2005      
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Enunciado: PADL 03 

  Pré tonema   Tonema  

 Pretônica Tônica Postônica Pretônica Tônica Postônica 

F0 da 

vogal 

--- 183 183 171 111 --- 

Duração da 

sílaba 

--- 82143 190 178 216 --- 

Duração 

do 

enunciado 

2230      

 

 

Enunciado: PADL 04 

  Pré tonema   Tonema  

 Pretônica Tônica Postônica Pretônica Tônica Postônica 

F0 da 

vogal 

152 168 126 103 99 --- 

Duração da 

sílaba 

127 437 102 136 392 --- 

Duração 

do 

enunciado 

1977      

 

Enunciado: PADL 05 

  Pré tonema   Tonema  

 Pretônica Tônica Postônica Pretônica Tônica Postônica 

F0 da 

vogal 

172 213 176 153 118 118 

Duração da 

sílaba 

89 108 227 279 320 149 

Duração do 

enunciado 

2647      

 

 

Enunciado: PADL 06 

  Pré 

tonema 

  Tonema  

 Pretônica Tônica Postônica Pretônica Tônica Postônica 

F0 da vogal 150 198 195 202 138 135 

Duração da 

sílaba 

135 184 161 269 305 59 

Duração do 

enunciado 

1617      
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MEDIDAS DE F0 E DURACAO DE ENUNCIADOS ASSERTIVOS EM E/LE 

 

Enunciado: SAAL01 

  Pré tonema   Tonema  

 Pretônica Tônica Postônica Pretônica Tônica Postônica 

F0 da 

vogal 

232 248 266 269 187 87 

Duração da 

sílaba 

121 291 89 91 433 222 

Duração 

do 

enunciado 

1923      

 

 

Enunciado: SAAL 02 

  Pré tonema   Tonema  

 Pretônica Tônica Postônica Pretônica Tônica Postônica 

F0 da 

vogal 

242 256 261 226 200 162 

Duração da 

sílaba 

160 134 22 116 391 110 

Duração 

do 

enunciado 

1713      

 

 

Enunciado: SAAL 03 

  Pré tonema   Tonema  

 Pretônica Tônica Postônica Pretônica Tônica Postônica 

F0 da 

vogal 

201 236 184 249 182 --- 

Duração da 

sílaba 

142 214 228 119 342 --- 

Duração 

do 

enunciado 

2104      

 

Enunciado: SAAL 04 

  Pré tonema   Tonema  

 Pretônica Tônica Postônica Pretônica Tônica Postônica 

F0 da 

vogal 

203 249 296 244 172 --- 

Duração da 

sílaba 

99 158 190 224 289 --- 

Duração 

do 

enunciado 

2334      

 

 



Transferências prosódicas do PB/LM na aprendizagem do E/LE: 

enunciados assertivos e interrogativos totais 

Maristela da Silva Pinto 

 

 

 

315 

315 

Enunciado: SAAL 05 

  Pré tonema   Tonema  

 Pretônica Tônica Postônica Pretônica Tônica Postônica 

F0 da 

vogal 

299 310 284 214 187 184 

Duração da 

sílaba 

125 133 151 92 232 123 

Duração do 

enunciado 

1585      

 

 

Enunciado: SAAL 06 

  Pré 

tonema 

  Tonema  

 Pretônica Tônica Postônica Pretônica Tônica Postônica 

F0 da vogal 252 279 295 238 195 183 

Duração da 

sílaba 

168 210 68 177 185 213 

Duração do 

enunciado 

1887      

 

 

Enunciado: SABL01 

  Pré tonema   Tonema  

 Pretônica Tônica Postônica Pretônica Tônica Postônica 

F0 da 

vogal 

158 206 240 155 153 150 

Duração da 

sílaba 

154 203 147 125 213 272 

Duração 

do 

enunciado 

1221      

 

Enunciado: SABL 02 

  Pré tonema   Tonema  

 Pretônica Tônica Postônica Pretônica Tônica Postônica 

F0 da 

vogal 

162 185 190 161 111 81 

Duração da 

sílaba 

121 184 95 106 317 312 

Duração 

do 

enunciado 

1687      
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Enunciado: SABL 03 

  Pré tonema   Tonema  

 Pretônica Tônica Postônica Pretônica Tônica Postônica 

F0 da 

vogal 

191 236 296 161 152 --- 

Duração da 

sílaba 

171 173 245 165 355 --- 

Duração 

do 

enunciado 

2273      

 

 

Enunciado: SABL 04 

  Pré tonema   Tonema  

 Pretônica Tônica Postônica Pretônica Tônica Postônica 

F0 da 

vogal 

- 129 228 151 149 --- 

Duração da 

sílaba 

- 182 150 127 522 --- 

Duração 

do 

enunciado 

2335      

 

Enunciado: SABL 05 

  Pré tonema   Tonema  

 Pretônica Tônica Postônica Pretônica Tônica Postônica 

F0 da 

vogal 

188 210 219 177 174 87 

Duração da 

sílaba 

108 158 69 131 184 214 

Duração do 

enunciado 

2259      

 

 

Enunciado: SABL 06 

  Pré 

tonema 

  Tonema  

 Pretônica Tônica Postônica Pretônica Tônica Postônica 

F0 da vogal --- 223 261 180 154 110 

Duração da 

sílaba 

--- 208 88 107 203 155 

Duração do 

enunciado 

1074      
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Enunciado: SACL01 

  Pré tonema   Tonema  

 Pretônica Tônica Postônica Pretônica Tônica Postônica 

F0 da 

vogal 

--- 172 162 111 125 120 

Duração da 

sílaba 

--- 99 92 143 328 216 

Duração 

do 

enunciado 

1985      

 

Enunciado: SACL 02 

  Pré tonema   Tonema  

 Pretônica Tônica Postônica Pretônica Tônica Postônica 

F0 da 

vogal 

159 190 175 139 133 116 

Duração da 

sílaba 

86 172 143 182 361 136 

Duração 

do 

enunciado 

2360      

 

 

Enunciado: SACL 03 

  Pré tonema   Tonema  

 Pretônica Tônica Postônica Pretônica Tônica Postônica 

F0 da 

vogal 

169 179 125 123 101 --- 

Duração da 

sílaba 

174 433 188 134 323 --- 

Duração 

do 

enunciado 

2778      

 

 

Enunciado: SACL 04 

  Pré tonema   Tonema  

 Pretônica Tônica Postônica Pretônica Tônica Postônica 

F0 da 

vogal 

137 216 212 120 117 --- 

Duração da 

sílaba 

82 182 68 92 409 --- 

Duração 

do 

enunciado 

1883      
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Enunciado: SACL 05 

  Pré tonema   Tonema  

 Pretônica Tônica Postônica Pretônica Tônica Postônica 

F0 da 

vogal 

170 200 172 164 128 123 

Duração da 

sílaba 

160 387 43 66 297 201 

Duração do 

enunciado 

1867      

 

 

Enunciado: SACL 06 

  Pré 

tonema 

  Tonema  

 Pretônica Tônica Postônica Pretônica Tônica Postônica 

F0 da vogal 138 251 221 210 136 127 

Duração da 

sílaba 

353 229 87 184 161 257 

Duração do 

enunciado 

3013 2694 

(S/P) 

    

 

 

Enunciado: SADL01 

  Pré tonema   Tonema  

 Pretônica Tônica Postônica Pretônica Tônica Postônica 

F0 da 

vogal 

--- 335 323 151 149 100 

Duração da 

sílaba 

--- 236 166 157 261 119 

Duração 

do 

enunciado 

1930      

 

Enunciado: SADL 02 

  Pré tonema   Tonema  

 Pretônica Tônica Postônica Pretônica Tônica Postônica 

F0 da 

vogal 

164 258 217 195 189 115 

Duração da 

sílaba 

119 164 138 62 244 206 

Duração 

do 

enunciado 

1233      
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Enunciado: SADL 03 

  Pré tonema   Tonema  

 Pretônica Tônica Postônica Pretônica Tônica Postônica 

F0 da 

vogal 

186 265 250 142 129 --- 

Duração da 

sílaba 

146 170 119 98 150 --- 

Duração 

do 

enunciado 

2604      

 

 

Enunciado: SADL 04 

  Pré tonema   Tonema  

 Pretônica Tônica Postônica Pretônica Tônica Postônica 

F0 da 

vogal 

--- 315 286 159 132 --- 

Duração da 

sílaba 

--- 201 101 130 289 --- 

Duração 

do 

enunciado 

2365      

 

Enunciado: SADL 05 

  Pré tonema   Tonema  

 Pretônica Tônica Postônica Pretônica Tônica Postônica 

F0 da 

vogal 

195 316 346 170 132 113 

Duração da 

sílaba 

214 203 232 63 176 167 

Duração do 

enunciado 

5305      

 

Enunciado: SADL 06 

  Pré 

tonema 

  Tonema  

 Pretônica Tônica Postônica Pretônica Tônica Postônica 

F0 da vogal 181 280 220 174 203 136 

Duração da 

sílaba 

123 331 66 229 165 95 

Duração do 

enunciado 

1649      
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Anexo III- Média de F0 e de duração dos enunciados interrogativos totais, estilo de fala 

espontânea 
 

 

MEDIDAS DE F0 E DURACAO DE ENUNCIADOS INTERROGATIVOS TOTAIS EM E/LM 

 
 

Enunciado: EATE01 

  Pré tonema   Tonema  

 Pretônica Tônica Postônica Pretônica Tônica Postônica 

F0 da vogal --- 236 178 254 159 136 

Duração da 

sílaba 

--- 107 161 174 145 249 

Duração do 

enunciado 

1072      

Tons  H*+ L  L* L% 

 

Enunciado:EATE02 

  Pré tonema   Tonema  

 Pretônica Tônica Postônica Pretônica Tônica Postônica 

F0 da vogal 100 227 331 184 97 83 

Duração da 

sílaba 

163 225 53 231 217 131 

Duração do 

enunciado 

1585      

Tons  L*+ H  L* L% 

 

Enunciado:EATE03 

  Pré tonema   Tonema  

 Pretônica Tônica Postônica Pretônica Tônica Postônica 

F0 da vogal --- 152 187 203 262 --- 

Duração da 

sílaba 

--- 49 117 144 289 --- 

Duração do 

enunciado 

1132      

Tons  L*+ H L H*%  

 

 

 

Enunciado: EATE04 

  Pré tonema   Tonema  

 Pretônica Tônica Postônica Pretônica Tônica Postônica 

F0 da 

vogal 

--- 217 219 182 226 --- 

Duração da 

sílaba 

--- 67 92 168 227 --- 

Duração 

do 

enunciado 

1149      

Tons  L*+ L L H*%  
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Enunciado:EATE05 

  Pré 

tonema 

  Tonema   

 Pretônica Tônica Postônica Pretônica Tônica Postônica Postônica 

F0 da 

vogal 

199 193 --- --- 271 306 179 

Duração 

da sílaba 

95 62 --- --- 155 141 127 

Duração 

do 

enunciado 

580       

Tons L+ L*   H*H%   

 

Enunciado: EATE06 

  Pré 

tonema 

  Tonema   

 Pretônica Tônica Postônica Pretônica Tônica Postônica Postônica 

F0 da 

vogal 

217 194 114 216 125 219 187 

Duração 

da sílaba 

1 138 144 75 128 112 108 

Duração 

do 

enunciado 

1068       

Tons  L*+ L  L* H%  

 

Enunciado: EBTE01 

  Pré tonema   Tonema  

 Pretônica Tônica Postônica Pretônica Tônica Postônica 

F0 da 

vogal 

223 202 213 179 187 319 

Duração da 

sílaba 

113 138 173 155 99 176 

Duração 

do 

enunciado 

1371      

Tons  L*+ H  L* H% 

 

Enunciado:EBTE02 

  Pré tonema   Tonema  

 Pretônica Tônica Postônica Pretônica Tônica Postônica 

F0 da 

vogal 

--- 209 208 171 201 305 

Duração da 

sílaba 

--- 55 105 119 223 99 

Duração 

do 

enunciado 

1259      

Tons  L*+ L  L* H% 
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Enunciado:EBTE03 

  Pré tonema   Tonema  

 Pretônica Tônica Postônica Pretônica Tônica Postônica 

F0 da 

vogal 

--- 195 204 177 245 --- 

Duração da 

sílaba 

--- 193 84 99 169 --- 

Duração 

do 

enunciado 

1995      

Tons  L*+ H L H*%  

 

Enunciado: EBTE04 

  Pré tonema   Tonema  

 Pretônica Tônica Postônica Pretônica Tônica Postônica 

F0 da 

vogal 

193 236 283 182 216 --- 

Duração da 

sílaba 

95 166 144 143 137 --- 

Duração 

do 

enunciado 

3104      

Tons  L*+ H L H*%  

 

Enunciado:EBTE05 

  Pré 

tonema 

  Tonema   

 Pretônica Tônica Postônica Pretônica Tônica Postônica Postônica 

F0 da 

vogal 

194 185 187 185 176 233 242 

Duração 

da sílaba 

127 68 137 115 142 91 187 

Duração 

do 

enunciado 

1070       

Tons  L*+ L  L* H%  

 

Enunciado: EBTE06 

  Pré 

tonema 

  Tonema   

 Pretônica Tônica Postônica Pretônica Tônica Postônica Postônica 

F0 da 

vogal 

204 205 225 199 185 211 318 

Duração 

da sílaba 

72 157 121 126 108 125 181 

Duração 

do 

enunciado 

1212       

Tons  L*+ H  L* H%  
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Enunciado: ECTE01 

  Pré tonema   Tonema  

 Pretônica Tônica Postônica Pretônica Tônica Postônica 

F0 da 

vogal 

98 101 99 91 109 135 

Duração da 

sílaba 

149 80 101 88 159 215 

Duração 

do 

enunciado 

906      

Tons  L*+ L  L* H% 

 

 

Enunciado:ECTE02 

  Pré tonema   Tonema  

 Pretônica Tônica Postônica Pretônica Tônica Postônica 

F0 da 

vogal 

--- 100 163 104 107 195 

Duração da 

sílaba 

--- 116 87 122 226 116 

Duração 

do 

enunciado 

1242      

Tons  L*+ H  L* H% 

 

 

Enunciado:ECTE03 

  Pré tonema   Tonema  

 Pretônica Tônica Postônica Pretônica Tônica Postônica 

F0 da 

vogal 

143 132 123 104 157 --- 

Duração da 

sílaba 

199 68 57 119 148 --- 

Duração 

do 

enunciado 

895      

Tons  L*+ L L H*%  

 

Enunciado: ECTE04 

  Pré tonema   Tonema  

 Pretônica Tônica Postônica Pretônica Tônica Postônica 

F0 da 

vogal 

--- 162 183 112 145 --- 

Duração da 

sílaba 

--- 111 111 111 208 --- 

Duração 

do 

enunciado 

5008      

Tons  L*+ H L H*%  
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Enunciado:ECTE05 

  Pré 

tonema 

  Tonema   

 Pretônica Tônica Postônica Pretônica Tônica Postônica Postônica 

F0 da 

vogal 

177 196 155 102 112 146 174 

Duração 

da sílaba 

72 100 122 160 166 125 144 

Duração 

do 

enunciado 

2055       

Tons  H*+ L  L* H%  

 

Enunciado: ECTE06 

  Pré 

tonema 

  Tonema   

 Pretônica Tônica Postônica Pretônica Tônica Postônica Postônica 

F0 da 

vogal 

112 121 156 103 113 140 188 

Duração 

da sílaba 

121 131 190 127 109 119 144 

Duração 

do 

enunciado 

1283       

Tons  L*+ H  L* H%  

 

Enunciado: EDTE01 

  Pré tonema   Tonema  

 Pretônica Tônica Postônica Pretônica Tônica Postônica 

F0 da 

vogal 

--- 137 142 111 111 198 

Duração da 

sílaba 

--- 83 67 114 113 248 

Duração 

do 

enunciado 

1750      

Tons  L*+ H  L* H% 

 

Enunciado:EDTE02 

  Pré tonema   Tonema  

 Pretônica Tônica Postônica Pretônica Tônica Postônica 

F0 da 

vogal 

--- 135 145 127 123 184 

Duração da 

sílaba 

--- 99 92 161 199 128 

Duração 

do 

enunciado 

1698      

Tons  L*+ H  L* H% 
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Enunciado:EDTE03 

  Pré tonema   Tonema  

 Pretônica Tônica Postônica Pretônica Tônica Postônica 

F0 da 

vogal 

--- 129 169 104 194 --- 

Duração da 

sílaba 

--- 106 247 124 206 --- 

Duração 

do 

enunciado 

3001      

Tons  L*+ H  L* H% 

 

Enunciado: EDTE04 

  Pré tonema   Tonema  

 Pretônica Tônica Postônica Pretônica Tônica Postônica 

F0 da 

vogal 

--- 133 129 262 142 --- 

Duração da 

sílaba 

--- 48 42 133 168 --- 

Duração 

do 

enunciado 

1128      

Tons  L*+ L H L*%  

 

Enunciado:EDTE05 

  Pré 

tonema 

  Tonema   

 Pretônica Tônica Postônica Pretônica Tônica Postônica Postônica 

F0 da 

vogal 

120 116 114 237 135 154 226 

Duração 

da sílaba 

120 39 29 61 74 121 68 

Duração 

do 

enunciado 

1125       

Tons  L*+ L  L* H%  

 

Enunciado: EATE06 

  Pré 

tonema 

  Tonema   

 Pretônica Tônica Postônica Pretônica Tônica Postônica Postônica 

F0 da 

vogal 

--- 125 158 156 136 136 163 

Duração 

da sílaba 

--- 93 169 139 117 127 209 

Duração 

do 

enunciado 

1214       

Tons  L*+ H  L* H%  
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MEDIDAS DE F0 E DURACAO DE ENUNCIADOS INTERROGATIVOS TOTAIS EM PB/LM 

 

Enunciado: PATE01 

  Pré tonema   Tonema  

 Pretônica Tônica Postônica Pretônica Tônica Postônica 

F0 da 

vogal 

249 281 254 231 241 187 

Duração da 

sílaba 

90 127 70 61 226 164 

Duração 

do 

enunciado 

1184      

Tons L+ H*  L+ H* L% 

 

Enunciado:PATE02 

  Pré tonema   Tonema  

 Pretônica Tônica Postônica Pretônica Tônica Postônica 

F0 da 

vogal 

--- 232 240 227 236 207 

Duração da 

sílaba 

--- 140 102 219 245 219 

Duração 

do 

enunciado 

1031      

Tons  H*+ H L+ H* L% 

 

Enunciado:PATE03 

  Pré tonema   Tonema  

 Pretônica Tônica Postônica Pretônica Tônica Postônica 

F0 da 

vogal 

229 281 258 211 223 --- 

Duração da 

sílaba 

101 119 119 92 313 --- 

Duração 

do 

enunciado 

1151      

Tons L+ H*  L+ H*L%  

 

Enunciado: PATE04 

  Pré tonema   Tonema  

 Pretônica Tônica Postônica Pretônica Tônica Postônica 

F0 da 

vogal 

218 218 207 181 226 --- 

Duração da 

sílaba 

87 49 76 174 576 --- 

Duração 

do 

enunciado 

3663      

Tons H+ H*  L+ H*L%  
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Enunciado:PATE05 

  Pré 

tonema 

  Tonema   

 Pretônica Tônica Postônica Pretônica Tônica Postônica Postônica 

F0 da 

vogal 

256 310 282 232 234 98 179 

Duração 

da sílaba 

72 145 10 159 241 210 107 

Duração 

do 

enunciado 

970       

Tons L+ H*  L+ H* L%  

 

Enunciado: PATE06 

  Pré 

tonema 

  Tonema   

 Pretônica Tônica Postônica Pretônica Tônica Postônica Postônica 

F0 da 

vogal 

240 353 341 234 219 --- 186 

Duração 

da sílaba 

93 137 10 135 187 160 171 

Duração 

do 

enunciado 

1286       

Tons L+ H*  H+ H* L%  

 

Enunciado: PBTE01 

  Pré tonema   Tonema  

 Pretônica Tônica Postônica Pretônica Tônica Postônica 

F0 da 

vogal 

192 216 226 227 233 141 

Duração da 

sílaba 

116 78 159 216 369 404 

Duração 

do 

enunciado 

2291      

Tons L+ H*  L+ H* L% 

 

Enunciado:PBTE02 

  Pré tonema   Tonema  

 Pretônica Tônica Postônica Pretônica Tônica Postônica 

F0 da 

vogal 

202 251 224 226 398 211 

Duração da 

sílaba 

86 98 10 123 328 134 

Duração 

do 

enunciado 

916      

Tons L+ H*  L+ H* L% 
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Enunciado:PBTE03 

  Pré tonema   Tonema  

 Pretônica Tônica Postônica Pretônica Tônica Postônica 

F0 da 

vogal 

202 251 202 170 190 --- 

Duração da 

sílaba 

162 144 235 8 502 --- 

Duração 

do 

enunciado 

1906      

Tons L+ H*  L+ H*L%  

 

Enunciado: PBTE04 

  Pré tonema   Tonema  

 Pretônica Tônica Postônica Pretônica Tônica Postônica 

F0 da 

vogal 

202 221 216 185 272 --- 

Duração da 

sílaba 

124 216 255 142 85 --- 

Duração 

do 

enunciado 

1713      

Tons L+ H*  L+ H*L%  

 

Enunciado:PBTE05 

  Pré 

tonema 

  Tonema   

 Pretônica Tônica Postônica Pretônica Tônica Postônica Postônica 

F0 da 

vogal 

249 259 237 217 248 179 171 

Duração 

da sílaba 

139 414 77 127 378 138 189 

Duração 

do 

enunciado 

2465       

Tons L+ H*  L+ H* L%  

 

Enunciado: PBTE06 

  Pré 

tonema 

  Tonema   

 Pretônica Tônica Postônica Pretônica Tônica Postônica Postônica 

F0 da 

vogal 

222 275 277 199 331 

 

--- 223 

Duração 

da sílaba 

129 195 111 143 197 125 108 

Duração 

do 

enunciado 

1562       

Tons L+ H*  L+ H* L%  
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Enunciado: PCTE01 

  Pré tonema   Tonema  

 Pretônica Tônica Postônica Pretônica Tônica Postônica 

F0 da 

vogal 

124 118 115 94 135 104 

Duração da 

sílaba 

126 112 96 127 138 91 

Duração 

do 

enunciado 

952      

Tons H+ H*  L+ H* L% 

 

 

Enunciado:PCTE02 

  Pré tonema   Tonema  

 Pretônica Tônica Postônica Pretônica Tônica Postônica 

F0 da 

vogal 

130 203 184 130 142 98 

Duração da 

sílaba 

84 143 117 173 312 322 

Duração 

do 

enunciado 

1223      

Tons L+ H*  L+ H* L% 

 

Enunciado:PCTE03 

  Pré tonema   Tonema  

 Pretônica Tônica Postônica Pretônica Tônica Postônica 

F0 da 

vogal 

--- 136 119 99 156 --- 

Duração da 

sílaba 

--- 160 233 55 239 --- 

Duração 

do 

enunciado 

793      

Tons  H*+ H L+ H*L%  

 

 

Enunciado: PCTE04 

  Pré tonema   Tonema  

 Pretônica Tônica Postônica Pretônica Tônica Postônica 

F0 da 

vogal 

115 132 125 157 128 --- 

Duração da 

sílaba 

99 296 331 175 357 --- 

Duração 

do 

enunciado 

1993      

Tons L+ H*  H* L%  
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Enunciado:PCTE05 

  Pré 

tonema 

  Tonema   

 Pretônica Tônica Postônica Pretônica Tônica Postônica Postônica 

F0 da 

vogal 

139 78 149 127 140 142 150 

Duração 

da sílaba 

166 142 10 161 217 78 115 

Duração 

do 

enunciado 

1132       

Tons H+ L*   H* H%  

 

Enunciado: PCTE06 

  Pré 

tonema 

  Tonema   

 Pretônica Tônica Postônica Pretônica Tônica Postônica Postônica 

F0 da 

vogal 

129 126 198 139 149 106 103 

Duração 

da sílaba 

80 96 98 131 158 117 105 

Duração 

do 

enunciado 

1707       

Tons  L*+ H L+ H* L%  

 

Enunciado: PDTE01 

  Pré tonema   Tonema  

 Pretônica Tônica Postônica Pretônica Tônica Postônica 

F0 da 

vogal 

204 186 175 151 187 196 

Duração da 

sílaba 

29 128 117 143 181 96 

Duração 

do 

enunciado 

790      

Tons H+ H*  L+ H* L% 

 

Enunciado:PDTE02 

  Pré tonema   Tonema  

 Pretônica Tônica Postônica Pretônica Tônica Postônica 

F0 da 

vogal 

155 192 221 136 152 152 

Duração da 

sílaba 

63 107 176 166 176 215 

Duração 

do 

enunciado 

2688      

Tons L+ H*  L+ H* H% 
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Enunciado:PDTE03 

  Pré tonema   Tonema  

 Pretônica Tônica Postônica Pretônica Tônica Postônica 

F0 da 

vogal 

--- 193 174 144 170 --- 

Duração da 

sílaba 

--- 150 68 120 193 --- 

Duração 

do 

enunciado 

747      

Tons  H*+ H L H*%  

 

Enunciado: PDTE04 

  Pré tonema   Tonema  

 Pretônica Tônica Postônica Pretônica Tônica Postônica 

F0 da 

vogal 

--- 212 267 167 211 --- 

Duração da 

sílaba 

--- 82 143 161 259 -- 

Duração 

do 

enunciado 

1551      

Tons  H*+ H L+ H*L%  

 

Enunciado:PDTE05 

  Pré 

tonema 

  Tonema   

 Pretônica Tônica Postônica Pretônica Tônica Postônica Postônica 

F0 da 

vogal 

160 173 167 154 164 238 247 

Duração 

da sílaba 

56 144 47 159 176 167 88 

Duração 

do 

enunciado 

837       

Tons L+ H*  L+ H* H%  

 

Enunciado: PDTE06 

  Pré 

tonema 

  Tonema   

 Pretônica Tônica Postônica Pretônica Tônica Postônica Postônica 

F0 da 

vogal 

182 250 195 160 231 195 164 

Duração 

da sílaba 

58 150 138 126 141 97 91 

Duração 

do 

enunciado 

1165       

Tons L+ H*  L+ H* L%  
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MEDIDAS DE F0 E DURACAO DE ENUNCIADOS INTERROGATIVOS TOTAIS EM E/LE 

 

Enunciado: SATE01 

  Pré tonema   Tonema  

 Pretônica Tônica Postônica Pretônica Tônica Postônica 

F0 da 

vogal 

230 268 156 233 269 215 

Duração da 

sílaba 

50 170 79 177 276 237 

Duração 

do 

enunciado 

2185      

Tons L+ H*  L+ H* L% 

 

Enunciado:SATE02 

  Pré tonema   Tonema  

 Pretônica Tônica Postônica Pretônica Tônica Postônica 

F0 da 

vogal 

181 198 280 212 155 198 

Duração da 

sílaba 

116 79 175 202 147 178 

Duração 

do 

enunciado 

1823      

Tons L+ H*  H+ L* H% 

 

Enunciado:SATE03 

  Pré tonema   Tonema  

 Pretônica Tônica Postônica Pretônica Tônica Postônica 

F0 da 

vogal 

--- 258 270 202 196 --- 

Duração da 

sílaba 

--- 90 237 151 566 --- 

Duração 

do 

enunciado 

1529      

Tons  H*+ H  L*L%  

 

Enunciado: SATE04 

  Pré tonema   Tonema  

 Pretônica Tônica Postônica Pretônica Tônica Postônica 

F0 da 

vogal 

231 342 349 186 246 --- 

Duração da 

sílaba 

79 181 129 77 229 --- 

Duração 

do 

enunciado 

1196      

Tons L+ H*  L+ H*L%  
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Enunciado:SATE05 

  Pré 

tonema 

  Tonema   

 Pretônica Tônica Postônica Pretônica Tônica Postônica Postônica 

F0 da 

vogal 

--- 283 251 263 295 262 199 

Duração 

da sílaba 

--- 131 134 124 207 203 211 

Duração 

do 

enunciado 

1178       

Tons  H*+ H L+ H* L%  

 

Enunciado: SATE06 

  Pré 

tonema 

  Tonema   

 Pretônica Tônica Postônica Pretônica Tônica Postônica Postônica 

F0 da 

vogal 

--- 266 166 263 289 220 201 

Duração 

da sílaba 

--- 165 134 57 169 136 179 

Duração 

do 

enunciado 

1001       

Tons  H*+ L L+ H* L%  

 

Enunciado: SBTE01 

  Pré tonema   Tonema  

 Pretônica Tônica Postônica Pretônica Tônica Postônica 

F0 da 

vogal 

260 290 233 199 264 215 

Duração da 

sílaba 

168 224 358 75 225 128 

Duração 

do 

enunciado 

3972      

Tons H+ L*  L+ H* L% 

 

Enunciado:SBTE02 

  Pré tonema   Tonema  

 Pretônica Tônica Postônica Pretônica Tônica Postônica 

F0 da 

vogal 

204 204 207 193 257 208 

Duração da 

sílaba 

122 109 119 154 274 199 

Duração 

do 

enunciado 

2218      

Tons H+ H*  L+ H* L% 
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Enunciado:SBTE03 

  Pré tonema   Tonema  

 Pretônica Tônica Postônica Pretônica Tônica Postônica 

F0 da 

vogal 

--- 200 270 231 214 --- 

Duração da 

sílaba 

--- 108 135 161 264  

Duração 

do 

enunciado 

2344      

Tons  L*+ H H L*%  

 

Enunciado: SBTE04 

  Pré tonema   Tonema  

 Pretônica Tônica Postônica Pretônica Tônica Postônica 

F0 da 

vogal 

--- 178 179 214 164 --- 

Duração da 

sílaba 

--- 217 010 134 349 --- 

Duração 

do 

enunciado 

10844      

Tons  L*+ L L+ H*L%  

 

Enunciado:SBTE05 

  Pré 

tonema 

  Tonema   

 Pretônica Tônica Postônica Pretônica Tônica Postônica Postônica 

F0 da 

vogal 

188 252 287 245 261 157 185 

Duração 

da sílaba 

260 252 336 154 166 132 207 

Duração 

do 

enunciado 

1836       

Tons L+ H*  L+ H* L%  

 

Enunciado: SBTE06 

  Pré 

tonema 

  Tonema   

 Pretônica Tônica Postônica Pretônica Tônica Postônica Postônica 

F0 da 

vogal 

177 242 207 166 291 217 252 

Duração 

da sílaba 

91 167 88 117 145 138 193 

Duração 

do 

enunciado 

1056       

Tons L+ H*  L+ H* L%  
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Enunciado: SCTE01 

  Pré tonema   Tonema  

 Pretônica Tônica Postônica Pretônica Tônica Postônica 

F0 da 

vogal 

--- 159 --- --- 146 198 

Duração da 

sílaba 

--- 496 --- --- 427 306 

Duração 

do 

enunciado 

1230      

Tons  L*   L* H% 

 

Enunciado:SCTE02 

  Pré tonema   Tonema  

 Pretônica Tônica Postônica Pretônica Tônica Postônica 

F0 da 

vogal 

--- 134 133 114 128 153 

Duração da 

sílaba 

--- 80 50 476 249 83 

Duração 

do 

enunciado 

2473      

Tons  L*+ L L+ L* H% 

 

Enunciado:SCTE03 

  Pré tonema   Tonema  

 Pretônica Tônica Postônica Pretônica Tônica Postônica 

F0 da 

vogal 

--- 145 188 121 164 --- 

Duração da 

sílaba 

--- 73 119 120 225 --- 

Duração 

do 

enunciado 

1094      

Tons  L*+ H L+ H*L%  

 

Enunciado: SCTE04 

  Pré tonema   Tonema  

 Pretônica Tônica Postônica Pretônica Tônica Postônica 

F0 da 

vogal 

--- 131 115 214 184 --- 

Duração da 

sílaba 

--- 279 94 124 307 --- 

Duração 

do 

enunciado 

932      

Tons  H*+ L H* L%  
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Enunciado:SCTE05 

  Pré 

tonema 

  Tonema   

 Pretônica Tônica Postônica Pretônica Tônica Postônica Postônica 

F0 da 

vogal 

148 207 215 118 221 107 58 

Duração 

da sílaba 

131 171 113 151 238 146 176 

Duração 

do 

enunciado 

1910       

Tons L+ H*  L+ H* L%  

 

Enunciado: SCTE06 

  Pré 

tonema 

  Tonema   

 Pretônica Tônica Postônica Pretônica Tônica Postônica Postônica 

F0 da 

vogal 

--- 179 203 121 131 127 122 

Duração 

da sílaba 

--- 466 212 173 220 80 122 

Duração 

do 

enunciado 

4959       

Tons  H*+ H L+ H* L%  

 

Enunciado: SDTE01 

  Pré tonema   Tonema  

 Pretônica Tônica Postônica Pretônica Tônica Postônica 

F0 da 

vogal 

220 256 188 159 221 174 

Duração da 

sílaba 

206 142 143 131 224 250 

Duração 

do 

enunciado 

1183      

Tons L+ H*  L+ H* L% 

 

Enunciado:SDTE02 

  Pré tonema   Tonema  

 Pretônica Tônica Postônica Pretônica Tônica Postônica 

F0 da 

vogal 

--- 260 192 204 191 165 

Duração da 

sílaba 

--- 73 212 207 117 296 

Duração 

do 

enunciado 

1019      

Tons  H*+ L H+ L* L% 
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Enunciado:SDTE03 

  Pré tonema   Tonema  

 Pretônica Tônica Postônica Pretônica Tônica Postônica 

F0 da 

vogal 

205 198 197 156 190 --- 

Duração da 

sílaba 

207 97 45 99 300 ---- 

Duração 

do 

enunciado 

2276      

Tons L+ L*  L H*%  

 

Enunciado: SDTE04 

  Pré tonema   Tonema  

 Pretônica Tônica Postônica Pretônica Tônica Postônica 

F0 da 

vogal 

--- 196 231 148 177 --- 

Duração da 

sílaba 

--- 374 220 58 290 --- 

Duração 

do 

enunciado 

2191      

Tons  L*+ H L H*%  

 

Enunciado:SDTE05 

  Pré 

tonema 

  Tonema   

 Pretônica Tônica Postônica Pretônica Tônica Postônica Postônica 

F0 da 

vogal 

196 181 219 181 187 237 283 

Duração 

da sílaba 

81 147 232 130 173 87 145 

Duração 

do 

enunciado 

1529       

Tons  L*+ H L+ L* H%  

 

Enunciado: SDTE06 

  Pré 

tonema 

  Tonema   

 Pretônica Tônica Postônica Pretônica Tônica Postônica Postônica 

F0 da 

vogal 

--- 210 228 243 205 220 288 

Duração 

da sílaba 

--- 47 58 158 134 103 102 

Duração 

do 

enunciado 

679       

Tons  H*+ H H+ L* H%  
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Anexo IV- Média de F0 e de duração dos enunciados interrogativos totais, estilo de fala lido 

 

MEDIDAS DE F0 E DURACAO DE ENUNCIADOS INTERROGATIVOS TOTAIS EM E/LM 

Enunciado: EATL01 

  Pré tonema   Tonema  

 Pretônica Tônica Postônica Pretônica Tônica Postônica 

F0 da 

vogal 

--- 231 244 168 186 260 

Duração da 

sílaba 

--- 93 143 173 143 299 

Duração 

do 

enunciado 

1108      

Tons  L*+ H  L* H% 

  

Enunciado:EATL02 

  Pré tonema   Tonema  

 Pretônica Tônica Postônica Pretônica Tônica Postônica 

F0 da 

vogal 

190 204 255 179 175 277 

Duração da 

sílaba 

141 109 57 241 186 170 

Duração 

do 

enunciado 

1434      

Tons  L*+ H  L* H% 

 

Enunciado:EATL03 

  Pré tonema   Tonema  

 Pretônica Tônica Postônica Pretônica Tônica Postônica 

F0 da 

vogal 

--- 235 246 175 239 --- 

Duração da 

sílaba 

--- 85 104 139 193 --- 

Duração 

do 

enunciado 

1087      

Tons  L*+ H L H*%  

 

Enunciado: EATL04 

  Pré tonema   Tonema  

 Pretônica Tônica Postônica Pretônica Tônica Postônica 

F0 da 

vogal 

--- 218 220 181 228 --- 

Duração da 

sílaba 

--- 132 50 163 255 --- 

Duração 

do 

enunciado 

1192      

Tons  H*+ H L H*%  
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Enunciado:EATL05 

  Pré 

tonema 

  Tonema   

 Pretônica Tônica Postônica Pretônica Tônica Postônica Postônica 

F0 da 

vogal 

171 160 --- --- 172 205 285 

Duração 

da sílaba 

104 114 --- --- 186 132 248 

Duração 

do 

enunciado 

790       

Tons L+ L*   L* H%  

 

Enunciado: EATL06 

  Pré 

tonema 

  Tonema   

 Pretônica Tônica Postônica Pretônica Tônica Postônica Postônica 

F0 da 

vogal 

201 184 207 178 176 217 319 

Duração 

da sílaba 

109 154 162 95 136 118 200 

Duração 

do 

enunciado 

1258       

Tons  L*+ H  L* H%  

 

Enunciado: EBTL01 

  Pré tonema   Tonema  

 Pretônica Tônica Postônica Pretônica Tônica Postônica 

F0 da 

vogal 

198 223 158 170 176 356 

Duração da 

sílaba 

117 116 128 147 223 99 

Duração 

do 

enunciado 

1323      

Tons  H*+ L  L* H% 

 

 

Enunciado:EBTL02 

  Pré tonema   Tonema  

 Pretônica Tônica Postônica Pretônica Tônica Postônica 

F0 da 

vogal 

--- 235 279 176 169 327 

Duração da 

sílaba 

--- 70 106 128 225 166 

Duração 

do 

enunciado 

1323      

Tons  L*+ H  L* H% 
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Enunciado:EBTL03 

  Pré tonema   Tonema  

 Pretônica Tônica Postônica Pretônica Tônica Postônica 

F0 da 

vogal 

--- 229 293 156 172 --- 

Duração da 

sílaba 

--- 80 162 84 240 --- 

Duração 

do 

enunciado 

1669      

Tons  L*+ H L H*%  

 

 

Enunciado: EBTL04 

  Pré tonema   Tonema  

 Pretônica Tônica Postônica Pretônica Tônica Postônica 

F0 da 

vogal 

228 286 290 179 221 --- 

Duração da 

sílaba 

77 107 60 160 201 --- 

Duração 

do 

enunciado 

3914      

Tons  H*+ H L* H%  

 

Enunciado:EBTL05 

  Pré 

tonema 

  Tonema   

 Pretônica Tônica Postônica Pretônica Tônica Postônica Postônica 

F0 da 

vogal 

203 206 277 227 178 184 313 

Duração 

da sílaba 

92 100 142 144 121 94 229 

Duração 

do 

enunciado 

1179       

Tons  L*+ H  L* H%  

 

Enunciado: EBTL06 

  Pré 

tonema 

  Tonema   

 Pretônica Tônica Postônica Pretônica Tônica Postônica Postônica 

F0 da 

vogal 

207 206 226 192 184 206 326 

Duração 

da sílaba 

111 151 141 89 100 122 209 

Duração 

do 

enunciado 

1259       

Tons  L*+ H  L* H%  
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Enunciado: ECTL01 

  Pré tonema   Tonema  

 Pretônica Tônica Postônica Pretônica Tônica Postônica 

F0 da 

vogal 

109 151 161 99 94 162 

Duração da 

sílaba 

132 92 119 120 103 178 

Duração 

do 

enunciado 

925      

Tons  L*+ H  L* H% 

 

Enunciado:ECTL02 

  Pré tonema   Tonema  

 Pretônica Tônica Postônica Pretônica Tônica Postônica 

F0 da 

vogal 

--- 155 184 91 100 154 

Duração da 

sílaba 

--- 107 109 144 187 176 

Duração 

do 

enunciado 

1310      

Tons  L*+ H  L* H% 

 

 

Enunciado:ECTL03 

  Pré tonema   Tonema  

 Pretônica Tônica Postônica Pretônica Tônica Postônica 

F0 da 

vogal 

173 150 130 92 141 --- 

Duração da 

sílaba 

152 113 64 108 221 --- 

Duração 

do 

enunciado 

1035      

Tons  H*+ L L H*%  

 

Enunciado: ECTL04 

  Pré tonema   Tonema  

 Pretônica Tônica Postônica Pretônica Tônica Postônica 

F0 da 

vogal 

--- 145 168 86 118 --- 

Duração da 

sílaba 

--- 122 59 87 243 --- 

Duração 

do 

enunciado 

2156      

Tons  L*+ H L H*%  
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Enunciado:ECTL05 

  Pré 

tonema 

  Tonema   

 Pretônica Tônica Postônica Pretônica Tônica Postônica Postônica 

F0 da 

vogal 

176 197 149 102 111 145 174 

Duração 

da sílaba 

80 98 115 155 170 153 176 

Duração 

do 

enunciado 

2116       

Tons  H*+ L  L* H%  

 

Enunciado: ECTL06 

  Pré 

tonema 

  Tonema   

 Pretônica Tônica Postônica Pretônica Tônica Postônica Postônica 

F0 da 

vogal 

120 120 155 103 113 140 204 

Duração 

da sílaba 

130 128 198 91 111 110 224 

Duração 

do 

enunciado 

1356       

Tons  L*+ H  L* H%  

 

 

Enunciado: EDTL01 

  Pré tonema   Tonema  

 Pretônica Tônica Postônica Pretônica Tônica Postônica 

F0 da 

vogal 

--- 143 154 118 103 167 

Duração da 

sílaba 

--- 84 104 87 114 345 

Duração 

do 

enunciado 

1803      

Tons  L*+ H  L* H% 

 

Enunciado:EDTL02 

  Pré tonema   Tonema  

 Pretônica Tônica Postônica Pretônica Tônica Postônica 

F0 da 

vogal 

--- 151 50 65 107 143 

Duração da 

sílaba 

--- 115 86 169 226 259 

Duração 

do 

enunciado 

1703      

Tons  H*+ L  L* H% 



Transferências prosódicas do PB/LM na aprendizagem do E/LE: 

enunciados assertivos e interrogativos totais 

Maristela da Silva Pinto 

 

 

 

343 

343 

Enunciado:EDTL03 

  Pré tonema   Tonema  

 Pretônica Tônica Postônica Pretônica Tônica Postônica 

F0 da 

vogal 

--- 46 188 53 29 --- 

Duração da 

sílaba 

--- 128 202 140 185 --- 

Duração 

do 

enunciado 

2736      

Tons  L*+ H  L* L% 

 

Enunciado: EDTL04 

  Pré tonema   Tonema  

 Pretônica Tônica Postônica Pretônica Tônica Postônica 

F0 da 

vogal 

--- 160 105 126 60 --- 

Duração da 

sílaba 

--- 196 67 201 337 --- 

Duração 

do 

enunciado 

2097      

Tons  H*+ L H L*%  

 

 

Enunciado:EDTL05 

  Pré 

tonema 

  Tonema   

 Pretônica Tônica Postônica Pretônica Tônica Postônica Postônica 

F0 da 

vogal 

168 175 171 148 107 107 167 

Duração 

da sílaba 

90 157 102 128 168 156 237 

Duração 

do 

enunciado 

2059       

Tons  H*+ H  L* H%  

 

Enunciado: EATL06 

  Pré 

tonema 

  Tonema   

 Pretônica Tônica Postônica Pretônica Tônica Postônica Postônica 

F0 da 

vogal 

--- 124 158 149 55 54 114 

Duração 

da sílaba 

108 170 123 119 96 122 260 

Duração 

do 

enunciado 

1380       

Tons  L*+ H  L* H%  
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MEDIDAS DE F0 E DURACAO DE ENUNCIADOS INTERROGATIVOS TOTAIS EM PB/LM 

Enunciado: PATL01 

  Pré tonema   Tonema  

 Pretônica Tônica Postônica Pretônica Tônica Postônica 

F0 da 

vogal 

171 180 237 185 222 114 

Duração da 

sílaba 

125 159 131 184 137 281 

Duração 

do 

enunciado 

1660      

Tons L+ H*  L+ H* L% 

 

Enunciado:PATL02 

  Pré tonema   Tonema  

 Pretônica Tônica Postônica Pretônica Tônica Postônica 

F0 da 

vogal 

--- 177 212 200 242 91 

Duração da 

sílaba 

--- 210 98 173 273 266 

Duração 

do 

enunciado 

1357      

Tons  L*+ H L+ H* L% 

 

 

Enunciado:PATE03 

  Pré tonema   Tonema  

 Pretônica Tônica Postônica Pretônica Tônica Postônica 

F0 da 

vogal 

221 184 181 195 197 ----- 

Duração da 

sílaba 

107 166 176 165 502 --- 

Duração 

do 

enunciado 

1681      

Tons H+ L*  L+ H*L%  

 

Enunciado: PATL04 

  Pré tonema   Tonema  

 Pretônica Tônica Postônica Pretônica Tônica Postônica 

F0 da 

vogal 

--- 190 187 168 212 --- 

Duração da 

sílaba 

--- 102 135 134 449 --- 

Duração 

do 

enunciado 

1128      

Tons  H*+ H L+ H*L%  
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Enunciado:PATL05 

  Pré 

tonema 

  Tonema   

 Pretônica Tônica Postônica Pretônica Tônica Postônica Postônica 

F0 da 

vogal 

254 186 201 280 230 189 134 

Duração 

da sílaba 

130 120 85 124 346 189 208 

Duração 

do 

enunciado 

1205       

Tons H+ L*  H+ L* L%  

 

 

Enunciado: PATL06 

  Pré 

tonema 

  Tonema   

 Pretônica Tônica Postônica Pretônica Tônica Postônica Postônica 

F0 da 

vogal 

--- 242 232 184 212 160 160 

Duração 

da sílaba 

--- 81 106 66 246 155 156 

Duração 

do 

enunciado 

1405       

Tons  H*+ H L+ H* L%  

 

Enunciado: PBTL01 

  Pré tonema   Tonema  

 Pretônica Tônica Postônica Pretônica Tônica Postônica 

F0 da 

vogal 

214 221 218 174 222 160 

Duração da 

sílaba 

94 122 113 216 260 308 

Duração 

do 

enunciado 

1766      

Tons L+ H*  L+ H* L% 

 

Enunciado:PBTL02 

  Pré tonema   Tonema  

 Pretônica Tônica Postônica Pretônica Tônica Postônica 

F0 da 

vogal 

186 200 194 192 218 152 

Duração da 

sílaba 

137 100 75 194 306 288 

Duração 

do 

enunciado 

1203      

Tons L+ H*  L+ H* L% 
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Enunciado:PBTL03 

  Pré tonema   Tonema  

 Pretônica Tônica Postônica Pretônica Tônica Postônica 

F0 da 

vogal 

188 203 190 161 208 --- 

Duração da 

sílaba 

72 150 195 66 334 --- 

Duração 

do 

enunciado 

1279      

Tons L+ H*  L+ H*L%  

 

Enunciado: PBTL04 

  Pré tonema   Tonema  

 Pretônica Tônica Postônica Pretônica Tônica Postônica 

F0 da 

vogal 

--- 190 187 168 212 --- 

Duração da 

sílaba 

--- 102 135 134 449 --- 

Duração 

do 

enunciado 

1128      

Tons  H*+ H L+ H*L%  

 

Enunciado:PBTL05 

  Pré 

tonema 

  Tonema   

 Pretônica Tônica Postônica Pretônica Tônica Postônica Postônica 

F0 da 

vogal 

222 258 250 183 287 183 163 

Duração 

da sílaba 

115 220 81 143 274 162 152 

Duração 

do 

enunciado 

1921       

Tons L+ H*  L+ H* L%  

 

Enunciado: PBTL06 

  Pré 

tonema 

  Tonema   

 Pretônica Tônica Postônica Pretônica Tônica Postônica Postônica 

F0 da 

vogal 

--- 242 231 183 213 60 160 

Duração 

da sílaba 

--- 83 107 54 247 135 165 

Duração 

do 

enunciado 

1397       

Tons  H*+ H L+ H* L%  
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Enunciado: PCTL01 

  Pré tonema   Tonema  

 Pretônica Tônica Postônica Pretônica Tônica Postônica 

F0 da 

vogal 

175 231 204 114 140 106 

Duração da 

sílaba 

121 121 170 171 189 321 

Duração 

do 

enunciado 

1529      

Tons L+ H*  L+ H* L% 

 

Enunciado:PCTL02 

  Pré tonema   Tonema  

 Pretônica Tônica Postônica Pretônica Tônica Postônica 

F0 da 

vogal 

130 195 184 129 142 98 

Duração da 

sílaba 

85 139 112 154 307 227 

Duração 

do 

enunciado 

1124      

Tons L+ H*  L+ H* L% 

 

Enunciado:PCTL03 

  Pré tonema   Tonema  

 Pretônica Tônica Postônica Pretônica Tônica Postônica 

F0 da 

vogal 

171 193 151 101 159 --- 

Duração da 

sílaba 

195 240 269 108 452 --- 

Duração 

do 

enunciado 

1607      

Tons L+ H*  L+ H*L%  

 

Enunciado: PCTL04 

  Pré tonema   Tonema  

 Pretônica Tônica Postônica Pretônica Tônica Postônica 

F0 da 

vogal 

140 198 190 109 105 --- 

Duração da 

sílaba 

106 136 113 123 395 --- 

Duração 

do 

enunciado 

1818      

Tons L+ H*  L* L%  
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Enunciado:PCTL05 

  Pré 

tonema 

  Tonema   

 Pretônica Tônica Postônica Pretônica Tônica Postônica Postônica 

F0 da 

vogal 

177 266 269 149 163 128 106 

Duração 

da sílaba 

96 80 50 168 227 114 189 

Duração 

do 

enunciado 

1093       

Tons L+ H*  L+ H* L%  

  

 

Enunciado: PCTL06 

  Pré 

tonema 

  Tonema   

 Pretônica Tônica Postônica Pretônica Tônica Postônica Postônica 

F0 da 

vogal 

156 261 283 110 154 244 235 

Duração 

da sílaba 

68 109 103 125 216 161 146 

Duração 

do 

enunciado 

2406       

Tons L+ H*  L+ H* H%  

 

Enunciado: PDTL01 

  Pré tonema   Tonema  

 Pretônica Tônica Postônica Pretônica Tônica Postônica 

F0 da 

vogal 

160 163 242 138 198 176 

Duração da 

sílaba 

109 123 94 110 162 113 

Duração 

do 

enunciado 

951      

Tons L+ H*  L+ H* L% 

 

Enunciado:PDTL02 

  Pré tonema   Tonema  

 Pretônica Tônica Postônica Pretônica Tônica Postônica 

F0 da 

vogal 

182 165 262 136 178 132 

Duração da 

sílaba 

212 202 10 76 261 166 

Duração 

do 

enunciado 

2871      

Tons H+ L*  L+ H* L% 
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Enunciado:PDTL03 

  Pré tonema   Tonema  

 Pretônica Tônica Postônica Pretônica Tônica Postônica 

F0 da 

vogal 

--- 195 175 145 255 --- 

Duração da 

sílaba 

--- 103 74 74 486 --- 

Duração 

do 

enunciado 

1002      

Tons  H*+ L L+ H*L%  

 

Enunciado: PDTL04 

  Pré tonema   Tonema  

 Pretônica Tônica Postônica Pretônica Tônica Postônica 

F0 da 

vogal 

167 154 246 131 175 --- 

Duração da 

sílaba 

67 158 177 111 431 -- 

Duração 

do 

enunciado 

1350      

Tons L+ L*  L+ H*L%  

 

Enunciado:PDTL05 

  Pré 

tonema 

  Tonema   

 Pretônica Tônica Postônica Pretônica Tônica Postônica Postônica 

F0 da 

vogal 

168 289 289 174 144 233 268 

Duração 

da sílaba 

124 102 78 159 132 158 166 

Duração 

do 

enunciado 

921       

Tons L+ H*  H+ L* H%  

 

Enunciado: PDTL06 

  Pré 

tonema 

  Tonema   

 Pretônica Tônica Postônica Pretônica Tônica Postônica Postônica 

F0 da 

vogal 

175 192 230 146 200 167 135 

Duração 

da sílaba 

141 182 97 93 169 94 204 

Duração 

do 

enunciado 

1469       

Tons L+ H*  L+ H* L%  
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MEDIDAS DE F0 E DURACAO DE ENUNCIADOS INTERROGATIVOS TOTAIS EM PB/LM 

 

Enunciado: SATL01 

  Pré tonema   Tonema  

 Pretônica Tônica Postônica Pretônica Tônica Postônica 

F0 da 

vogal 

212 274 245 174 238 169 

Duração da 

sílaba 

175 230 141 111 329 194 

Duração 

do 

enunciado 

1871      

Tons L+ H*  L+ H* L% 

 

 

Enunciado:SATL02 

  Pré tonema   Tonema  

 Pretônica Tônica Postônica Pretônica Tônica Postônica 

F0 da 

vogal 

159 166 227 179 225 140 

Duração da 

sílaba 

88 109 82 182 237 267 

Duração 

do 

enunciado 

1555      

Tons L+ H*  H+ L* H% 

 

Enunciado:SATL03 

  Pré tonema   Tonema  

 Pretônica Tônica Postônica Pretônica Tônica Postônica 

F0 da 

vogal 

--- 239 262 181 233 --- 

Duração da 

sílaba 

--- 140 154 122 518 --- 

Duração 

do 

enunciado 

1390      

Tons  H*+ H L+ H*L%  

 

Enunciado: SATL04 

  Pré tonema   Tonema  

 Pretônica Tônica Postônica Pretônica Tônica Postônica 

F0 da 

vogal 

214 263 273 187 213 --- 

Duração da 

sílaba 

159 94 151 129 410 --- 

Duração 

do 

enunciado 

1484      

Tons L+ H*  L+ H*L%  



Transferências prosódicas do PB/LM na aprendizagem do E/LE: 

enunciados assertivos e interrogativos totais 

Maristela da Silva Pinto 

 

 

 

351 

351 

Enunciado:SATL05 

  Pré 

tonema 

  Tonema   

 Pretônica Tônica Postônica Pretônica Tônica Postônica Postônica 

F0 da 

vogal 

--- 248 171 213 245 92 73 

Duração 

da sílaba 

--- 89 94 89 357 153 154 

Duração 

do 

enunciado 

1102       

Tons  H*+ L L+ H* L%  

 

Enunciado: SATL06 

  Pré 

tonema 

  Tonema   

 Pretônica Tônica Postônica Pretônica Tônica Postônica Postônica 

F0 da 

vogal 

--- 289 194 220 281 278 178 

Duração 

da sílaba 

--- 215 79 47 247 189 220 

Duração 

do 

enunciado 

1246       

Tons  H*+ L L+ H* L%  

 

Enunciado: SBTL01 

  Pré tonema   Tonema  

 Pretônica Tônica Postônica Pretônica Tônica Postônica 

F0 da 

vogal 

206 250 224 186 257 232 

Duração da 

sílaba 

172 239 296 130 279 211 

Duração 

do 

enunciado 

2366      

Tons L+ H*  L+ H* L% 

 

Enunciado:SBTL02 

  Pré tonema   Tonema  

 Pretônica Tônica Postônica Pretônica Tônica Postônica 

F0 da 

vogal 

286 227 196 173 211 155 

Duração da 

sílaba 

58 133 155 145 219 224 

Duração 

do 

enunciado 

1805      

Tons  H*+ L L+ H* L% 
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Enunciado:SBTL03 

  Pré tonema   Tonema  

 Pretônica Tônica Postônica Pretônica Tônica Postônica 

F0 da 

vogal 

--- 230 285 187 211 --- 

Duração da 

sílaba 

--- 93 165 116 398  

Duração 

do 

enunciado 

2072      

Tons  H*+ H L+ H*L%  

 

Enunciado: SBTL04 

  Pré tonema   Tonema  

 Pretônica Tônica Postônica Pretônica Tônica Postônica 

F0 da 

vogal 

--- 197 215 167 253 --- 

Duração da 

sílaba 

--- 76 189 183 272 --- 

Duração 

do 

enunciado 

5587      

Tons  L*+ H L H*%  

 

 

Enunciado:SBTL05 

  Pré 

tonema 

  Tonema   

 Pretônica Tônica Postônica Pretônica Tônica Postônica Postônica 

F0 da 

vogal 

182 256 293 179 221 176 186 

Duração 

da sílaba 

109 199 154 123 179 222 352 

Duração 

do 

enunciado 

1654       

Tons L+ H*  L+ H* L%  

 

Enunciado: SBTL06 

  Pré 

tonema 

  Tonema   

 Pretônica Tônica Postônica Pretônica Tônica Postônica Postônica 

F0 da 

vogal 

175 227 253 193 294 227 158 

Duração 

da sílaba 

87 151 75 94 170 119 221 

Duração 

do 

enunciado 

1066       

Tons L+ H*  L+ H* L%  
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Enunciado: SCTL01 

  Pré tonema   Tonema  

 Pretônica Tônica Postônica Pretônica Tônica Postônica 

F0 da 

vogal 

--- 150 --- --- 195 120 

Duração da 

sílaba 

--- 131 --- --- 271 319 

Duração 

do 

enunciado 

722      

Tons  L*   H* L% 

 

Enunciado:SCTL02 

  Pré tonema   Tonema  

 Pretônica Tônica Postônica Pretônica Tônica Postônica 

F0 da 

vogal 

--- 102 230 124 148 102 

Duração da 

sílaba 

--- 51 195 135 269 317 

Duração 

do 

enunciado 

2224      

Tons  L*+ H L+ H* L% 

 

Enunciado:SCTL03 

  Pré tonema   Tonema  

 Pretônica Tônica Postônica Pretônica Tônica Postônica 

F0 da 

vogal 

--- 186 247 127 157 --- 

Duração da 

sílaba 

--- 128 102 155 498 --- 

Duração 

do 

enunciado 

1828      

Tons  L*+ H L+ H*L%  

 

Enunciado: SCTL04 

  Pré tonema   Tonema  

 Pretônica Tônica Postônica Pretônica Tônica Postônica 

F0 da 

vogal 

--- 201 216 159 173 --- 

Duração da 

sílaba 

--- 239 98 181 522 --- 

Duração 

do 

enunciado 

1373      

Tons  H*+ H L+ H*L%  
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Enunciado:SCTL05 

  Pré 

tonema 

  Tonema   

 Pretônica Tônica Postônica Pretônica Tônica Postônica Postônica 

F0 da 

vogal 

186 277 276 124 132 78 111 

Duração 

da sílaba 

107 135 112 144 327 252 211 

Duração 

do 

enunciado 

2231       

Tons L+ H*  L+ H* L%  

 

Enunciado: SCTL06 

  Pré 

tonema 

  Tonema   

 Pretônica Tônica Postônica Pretônica Tônica Postônica Postônica 

F0 da 

vogal 

--- 105 192 134 145 167 146 

Duração 

da sílaba 

--- 121 345 121 238 82 163 

Duração 

do 

enunciado 

2921       

Tons  L*+ H L+ H* H%  

 

Enunciado: SDTL01 

  Pré tonema   Tonema  

 Pretônica Tônica Postônica Pretônica Tônica Postônica 

F0 da 

vogal 

160 286 289 262 232 208 

Duração da 

sílaba 

125 98 136 72 297 278 

Duração 

do 

enunciado 

1115      

Tons L+ H*   H* H% 

 

 

Enunciado:SDTL02 

  Pré tonema   Tonema  

 Pretônica Tônica Postônica Pretônica Tônica Postônica 

F0 da 

vogal 

--- 238 170 183 213 134 

Duração da 

sílaba 

--- 86 150 174 100 213 

Duração 

do 

enunciado 

845      

Tons  H*+ L L+ H* L% 
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Enunciado:SDTL03 

  Pré tonema   Tonema  

 Pretônica Tônica Postônica Pretônica Tônica Postônica 

F0 da 

vogal 

260 229 184 159 222 --- 

Duração da 

sílaba 

236 213 159 114 303 --- 

Duração 

do 

enunciado 

2334      

Tons H+ H*  L+ H*L%  

 

Enunciado: SDTL04 

  Pré tonema   Tonema  

 Pretônica Tônica Postônica Pretônica Tônica Postônica 

F0 da 

vogal 

--- 163 281 187 233 --- 

Duração da 

sílaba 

--- 200 216 84 335 --- 

Duração 

do 

enunciado 

1842      

Tons  L*+ H L+ H*L%  

 

Enunciado:SDTL05 

  Pré 

tonema 

  Tonema   

 Pretônica Tônica Postônica Pretônica Tônica Postônica Postônica 

F0 da 

vogal 

222 229 162 215 290 258 147 

Duração 

da sílaba 

103 184 122 100 194 103 180 

Duração 

do 

enunciado 

1140       

Tons H+ H*  L+ H* L%  

 

Enunciado: SDTL06 

  Pré 

tonema 

  Tonema   

 Pretônica Tônica Postônica Pretônica Tônica Postônica Postônica 

F0 da 

vogal 

--- 152 188 161 237 267 269 

Duração 

da sílaba 

--- 99 51 90 235 57 187 

Duração 

do 

enunciado 

886       

Tons  L*+ H L+ H* H%  

 


