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RESUMO 

 

DA REGIÃO DA COSTA VERDE AO NOROESTE FLUMINENSE:  

A PROSÓDIA DOS ENUNCIADOS INTERROGATIVOS TOTAIS DO RIO DE JANEIRO 

 

Priscila Francisca dos Santos 

 

Orientadora: Cláudia de Souza Cunha 

 

Resumo da dissertação de Mestrado apresentada ao Programa de Pós- Graduação em 

Letras Vernáculas (Língua Portuguesa) na Universidade Federal do Rio de Janeiro, como 

parte dos requisitos necessários à obtenção do título de Mestre em Letras Vernáculas (Língua 

Portuguesa). 

 

A presente pesquisa visa oferecer uma contribuição aos estudos de prosódia dialetal do 

português do Brasil. Para isso, apresenta uma descrição da entoação de enunciados 

interrogativos do tipo questão total representantes dos falares fluminenses a fim de delinear o 

perfil prosódico de cada localidade. O corpus utilizado na feitura deste trabalho é composto 

por 364 frases, todas retiradas de gravações digitalizadas feitas para o Atlas Linguístico do 

Brasil. À exceção da capital carioca, todos os 14 municípios que constituem ponto de 

inquérito no estado do Rio de Janeiro foram contemplados neste estudo. Ouviram-se quatro 

informantes em cada cidade, dois homens e duas mulheres, distribuídos equitativamente por 

duas faixas etárias: 18-30 anos e 50-65 anos. A análise dos dados foi feita com o auxílio do 

programa computacional Praat. Os resultados vão ao encontro dos padrões melódicos 

descritos por Moraes (2008) e por Silva (2011) para a capital do Rio de Janeiro. O acento pré-

nuclear caracterizou-se por uma proeminência localizada, em geral, na primeira sílaba tônica. 

Para as análises referentes ao acento nuclear, os enunciados foram divididos em três grupos: i) 

acento nuclear finalizado por palavra paroxítona plena; ii) acento nuclear finalizado por 

palavra paroxítona com postônica ensurdecida; e iii) acento nuclear finalizado por palavra 

oxítona. No primeiro grupo, houve a predominância do padrão final circunflexo, cujo pico se 

encontra alinhado à direita da sílaba acentuada. Nos demais, constatou-se, na maior parte dos 

casos, um movimento ascendente localizado na sílaba tônica. Os resultados encontrados 

apontam para a grande produtividade da estratégia de acomodação denominada truncamento, 

uma vez que o padrão circunflexo, representativo da questão total no estado analisado, sofreu 
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alterações melódicas diante de palavras nucleares oxítonas ou paroxítonas com postônicas 

ensurdecidas. Esse comportamento dá indícios de que o Português do Brasil costuma 

privilegiar o texto ao promover ajustamentos da melodia. 

Palavras-chave: prosódia, dialectologia, questão total.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rio de Janeiro 

Fevereiro de 2016 

  

 



.............................................................................................................................................SANTOS, P. F. 

 
 

ABSTRACT 

 

DA REGIÃO DA COSTA VERDE AO NOROESTE FLUMINENSE:  

A PROSÓDIA DOS ENUNCIADOS INTERROGATIVOS TOTAIS DO RIO DE JANEIRO 

 

Priscila Francisca dos Santos 

 

Orientadora: Cláudia de Souza Cunha 

 

Abstract da dissertação de Mestrado apresentada ao Programa de Pós- Graduação em 

Letras Vernáculas (Língua Portuguesa) na Universidade Federal do Rio de Janeiro, como 

parte dos requisitos necessários à obtenção do título de Mestre em Letras Vernáculas (Língua 

Portuguesa). 

 

This research aims at offering a contribution to the Brazilian Portuguese dialectal 

prosody studies. To accomplish this, a description of the intonation of yes-no question from 

the fluminenses dialects is made in order to delineate the prosodic profile of each locality. Our 

corpus is composed of 364 utterances taken from digitalized recordings that was made for the 

Brazilian Linguistic Atlas. Except the capital, all the 14 cities that constitute the survey points 

in the Rio de Janeiro state were selected for this study. We hearded 4 subjects for each city, 

two male and two female, equitably distributed in two age groups: 18-30 years old and 50-65 

years old. The data analysis was made with the Praat software. The results of this research are 

similar to previous descriptions given by Moraes (2008) and Silva (2011) about Rio de 

Janeiro capital. The pre-nuclear accent was characterized by a promenince mostly located in 

the first stressed syllable. Regarding the analysis of the nuclear accent, the utterances were 

divided in 3 groups: i) nuclear accent ended by full paroxytone word; ii) nuclear accent ended 

by paroxytone word with deafened posttonic; and iii) nuclear accent ended by oxytone word. 

In first group, there was a predominance of the final circumflex pattern whose peak is aligned 

to the right of the stressed syllable. In the other two groups, it was found that a rising melodic 

movement is located in the stressed syllable. The results found in this study indicate that the 

great productivity of the strategy of accomodation known truncation, since the circumflex 

pattern, representative of the yes-no question in this analysed study, had melodic alteration 

before oxytone nuclear words or paroxytones with deafened posttonics. This behaviour gives  
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evidences that the text is usually privileged in the melodic adjustment in Brazilian Portuguese. 

 

Kew-words: prosody, dialectology, yes-no question 
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INTRODUÇÃO 

 

O início dos estudos de Dialectologia brasileira data de 1826. A primeira metade do 

século XIX trouxe a contribuição intitulada “Le différrences que le dialecte brésilen pourrait 

présenter, comparér à la langue du Portugal”, obra escrita por Domingos Borges de Barros, o 

Visconde da Pedra Branca, sob encomenda do geógrafo italiano Adrien Balbi. Segundo 

Cardoso et al. (2014), o trabalho é caracterizado por descrever a língua portuguesa em 

território brasileiro, ressaltando as interferências e os empréstimos incorporados através do 

contato com as línguas indígenas existentes no Brasil.  

A segunda fase da pesquisa dialetológica no país ocorre no início do século XX, mais 

precisamente em 1920, com a publicação de O Dialeto Caipira, de Amadeu Amaral. Nessa 

obra, o referido autor afirma que a sua intenção é descrever o falar caipira, o qual reflete um 

aspecto da dialetação portuguesa em São Paulo. Com isso, esclarece que a sua análise se 

limitará apenas aos “paulistismos” que se filiam na velha corrente popular e não a todos dos 

quais se tem conhecimento (AMARAL, 1976, p.2). O autor aponta para a necessidade de se 

ampliar o número de descrições acerca dos falares brasileiros: 

 

Fala-se muito num “dialeto brasileiro”, expressão já consagrada até por autores 

notáveis de além-mar; entretanto, até hoje não se sabe ao certo em que consiste 

semelhante dialetação, cuja existência é por assim dizer evidente, mas cujos 

caracteres ainda não foram discriminados. Nem se poderão discriminar, enquanto 

não se fizerem estudos sérios, positivos, minuciosos, limitados a determinadas 

regiões. (AMARAL, 1976, p.2) 

 

Felizmente, passados alguns anos, essa lacuna começou a ser preenchida devido aos 

estudos publicados com o intuito de contribuir com a descrição das variedades que integram o 

dialeto brasileiro. Os primeiros deles foram O linguajar carioca, de Antenor Nascentes 

(1922) e A Língua do Nordeste – Alagoas e Pernambuco, de Mário Marroquim (1934). No 

entanto, não se pode deixar de mencionar a grande importância que carrega o surgimento dos 

atlas linguísticos. Sendo assim, a partir da publicação do Atlas Prévio dos Falares Baianos 

(1963), o pioneiro na representação de uma região do Brasil, publicaram-se dez atlas regionais 

sob a forma de cartas linguísticas cujo objetivo central era documentar a fala popular dos 

estados brasileiros. São eles: o Esboço de um Atlas Linguístico de Minas Gerais (1977), o 

Atlas Linguístico do Paraíba (1984), o Atlas Linguístico do Sergipe (1987), o Atlas 

Linguístico do Paraná (1994), o Atlas Linguístico Sonoro do Pará (2004), o Atlas Linguístico 
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de Sergipe II (2005), o Atlas Linguístico- Etnográfico da Região Sul (v.1 e 2, 2002; 2 ed. v.1 

e 2, 2013), o Atlas Linguístico do Mato Grosso do Sul (2007) e  o Atlas Linguístico do Estado 

do Ceará (2010).  

Em 2014, foi publicado o volume I do Atlas Linguístico do Brasil (doravante ALiB), o 

primeiro atlas nacional do país cujo objetivo principal é caracterizar, com base em dados 

empíricos, a sua realidade linguística no que tange à língua portuguesa.  

A fim de colaborar com essa visão geolinguística brasileira, esta pesquisa busca 

descrever os aspectos prosódicos da fala fluminense, utilizando como corpus o ALiB.  

Vale ressaltar que, além de caracterizar os falares fluminenses, pretendemos dialogar 

com outros estudos que também se dispuseram a enriquecer o fértil terreno das 

caracterizações prosódicas do português do Brasil. São exemplos as pesquisas de Cunha 

(2000), Moraes (1998, 2006, 2008), Lira (2009), Silva (2011), Silvestre (2012) e Miranda 

(2015). 

Os enunciados investigados nesta dissertação são todos interrogativos do tipo questão 

total, provenientes de falantes das oito regiões do estado do Rio de Janeiro, representados por 

13 dos 14 municípios eleitos pelo ALiB como pontos de inquérito, são eles:  Paraty (Região 

da Costa Verde), Barra Mansa e Valença (Região do Médio Paraíba), Nova Iguaçu e Niterói 

(Região Metropolitana), Três Rios (Região Centro-Sul Fluminense), Petrópolis e Nova 

Friburgo (Região Serrana), Arraial do Cabo (Região das Baixadas Litorâneas),  Macaé, 

Campos do Goytacazes e São João da Barra (Região Norte Fluminense) e Itaperuna (Região 

Noroeste Fluminense). 

Esta pesquisa será apresentada na seguinte ordem: no primeiro capítulo haverá uma 

breve consideração acerca do tema, com destaque para os objetivos e hipóteses que norteiam 

este trabalho. No capítulo dois, teceremos algumas considerações acerca da prosódia e suas 

principais funções. No capítulo três, serão apresentadas as características e os principais tipos 

de enunciados interrogativos descritos pela linguística. O capítulo quatro é composto por uma 

revisão da literatura. Nele serão descritos trabalhos feitos com base na língua inglesa, 

espanhola e portuguesa. O capítulo cinco trata do referencial teórico. No capítulo seis, 

descrevemos como surgiu o ALiB. No sétimo capítulo, encontram-se os procedimentos 

metodológicos adotados nesta pesquisa. No capítulo oito, encontra-se uma descrição 

detalhada dos resultados obtidos neste estudo e, por fim, concluímos o presente trabalho no 

capítulo nove. 
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1. APRESENTAÇÃO DO TEMA: OBJETIVOS E HIPÓTESES  

 

Sabe-se que o Brasil é marcado pela miscigenação étnica e essa característica se reflete 

na grande diversidade cultural manifestada nas ações de seu povo. A língua portuguesa, 

implantada pelos nossos colonizadores, aos poucos foi se distanciando do falar lusitano e, 

consequentemente, adquirindo características próprias para melhor atender as necessidades 

comunicativas do povo brasileiro.  

As referidas mudanças, contudo, não ocorreram da mesma maneira em todos os 

lugares do Brasil. Tal processo resultou em múltiplos falares que, embora expressem uma 

única língua, apresentam distinções em todos os seus níveis: fonético-fonológico, prosódico, 

lexical, morfológico e sintático. Todas essas diferenças tornam-se mais intensas diante de 

fatores como extensão territorial e desigualdade social. 

Infelizmente, as características dialetais reveladas pelos precursores da Dialectologia 

brasileira, incluindo as áreas dialetais esboçadas no estudo de Nascentes, ainda não foram 

totalmente ratificadas devido à insuficiência de estudos geolinguísticos, embora se tenha 

registrado um crescente número de contribuições científicas para o tema. 

Sobre os falares do estado do Rio de Janeiro, mais particularmente, encontramos 

relevantes trabalhos cujas análises se restringem a descrições de aspectos fonético-

fonológicos. São exemplos a dissertação intitulada Atlas Fonético do Entorno da Baía da 

Guanabara – AFeBG (LIMA, 2006), com caracterizações de municípios cujos falares ainda 

não haviam sido descritos; e a tese denominada Micro Atlas Fonético do Estado do Rio de 

Janeiro – Micro AFERJ (ALMEIDA, 2008),  composto pela descrição dos falares de doze 

comunidades fluminenses.  

Em relação às pesquisas acerca dos aspectos prosódicos da fala fluminense, pode-se 

afirmar que a entoação da fala carioca encontra-se contemplada em um número maior de 

estudos como podemos verificar em Cunha (2000), Moraes (2006, 2008), Silva (2011), 

Silvestre (2012) e Miranda (2015). Todavia, as demais cidades vêm sendo descritas em 

trabalhos como o de Couto et al. (2015, no prelo) que visa investigar a entoação de Petrópolis, 

Bom Jesus de Itabapoana e Rio de Janeiro. 

A justificativa deste estudo reside no interesse em colaborar para a descrição das 

variedades do português brasileiro, em especial, aquelas vigentes no estado do Rio de Janeiro. 

Pretendemos alcançar os seguintes objetivos gerais: i) contribuir para a caracterização do 

português brasileiro; e ii) oferecer subsídios  para a delimitação das áreas dialetais do Brasil. 

Especificamente, esperamos: i) traçar os padrões entoacionais da fala de cada região 
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investigada; ii) comparar os resultados obtidos para cada região, com um especial olhar para 

aquelas que fazem fronteira com outros estados; iii) observar se o tipo de núcleo, paroxítono 

com postônica realizada, paroxítono com postônica ensurdecida ou oxítono, influenciará o 

padrão melódico final dos enunciados. 

Acreditamos que as dimensões do estado do Rio de Janeiro influenciarão a 

distribuição do padrão (ões) melódico(s). Dessa maneira, os municípios próximos à capital 

reiterariam o padrão descrito por Silva (2011), enquanto os mais distantes, localizados, 

sobretudo, em zonas de fronteira com outros estados, estariam suscetíveis à variação 

entoacional. Os resultados obtidos com o Micro AFERJ, por exemplo, evidenciaram que a 

realização da variante palatal foi predominante em Cachoeira de Macacu, Cabo Frio e Itaguaí, 

regiões geográfica e culturalmente próximas à capital do Rio de Janeiro, onde a referida 

realização constitui norma. No entanto, as demais localidades revelaram baixos índices de 

frequência da referida variante, em especial aquelas de grande proximidade com os estados de 

São Paulo e Minas Gerais, onde há a predominância da variante alveolar (ALMEIDA, 2008). 

O fenômeno mencionado nos permite formular a hipótese de que a diferenciação observada 

no plano segmental pode vir a ocorrer também no plano autossegmental. 
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2. A PROSÓDIA 

 

2.1 Breves considerações acerca da prosódia e suas funções 

 

Etimologicamente, prosódia é um termo que vem do grego com o sentido primeiro de 

canto para acompanhar a lira. A palavra, ainda na língua grega, é associada à acentuação da 

linguagem. Séculos mais tarde, a obra de João de Barros (apud, MATEUS, 2004) revela o 

papel de destaque conferido ao vocábulo supracitado desde as primeiras gramáticas da língua 

portuguesa. O autor português menciona em seu texto que a Gramática é dividida pelos latinos 

em quatro partes: ortografia (referente às letras), prosódia (referente às sílabas), etimologia 

(referente à dicção) e sintaxe (referente à construção).  

As gramáticas normativas posteriores inseriram a prosódia no campo da ortoépia, parte 

responsável pela pronúncia correta das palavras. Prova disso é a definição presente em 

Bechara (2006, p.84): “Prosódia é a parte da fonética que trata da correta acentuação e 

entonação dos fonemas. A preocupação maior da prosódia é o conhecimento da sílaba 

predominante, chamada tônica”. Na linguística contemporânea, o termo não está vinculado à 

boa pronunciação dos vocábulos, mas sim à parte da fonética/fonologia que trata das 

descrições e do estudo das características do som, partindo de seus elementos principais: 

altura melódica, volume sonoro e duração.  

Sobre a origem dos chamados traços prosódicos, Callou e Leite (1990, p. 30) 

mencionam que esses elementos são próprios da fala 

 

cuja descrição não se faz em termos de movimentos dos articuladores, mas sim, em 

termos da ação dos músculos respiratórios que aumentam ou diminuem a energia do 

fluxo de ar, ocasionando durações, frequência fundamental e intensidades diferentes 

das vibrações sonoras.  

 

Segundo Crystal, prosódia corresponde a “um termo usado na fonética e na fonologia 

suprassegmental para fazer referência às variações no tom, intensidade, tempo e ritmo”
1
 

(CRYSTAL, 1994, tradução nossa).  

O tom é percebido conforme as modulações da frequência fundamental que, por sua 

vez, está, do ponto de vista articulatório, ligada à vibração das cordas vocais. Dessa forma, 

quanto maior o número de ciclos de vibração das partículas, maior será a altura do tom. Sendo 

                                                           
1
 “a term used in suprasegmental phonetics and phonology to refer collectively to variations in pitch, loudness, 

tempo and rythm”. 
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assim, uma sequência de segmentos com os seus respectivos tons cria a entoação dessa 

sequência, quer se trate de uma única palavra ou de um grupo de palavras. Vale mencionar 

que o comprimento e a espessura das cordas vocais determinam, tanto para o sexo masculino, 

como para o feminino, a extensão vocal e o alcance das notas produzidas vocalmente. 

A intensidade está atrelada à amplitude da onda sonora, isto é, ao valor da distância 

entre a pressão zero e a pressão máxima da onda. No nível perceptivo, as modulações da 

intensidade se relacionam com o volume sonoro, que pode ser forte ou fraco. Muitas vezes, 

percebe-se uma ambiguidade devido ao uso dos termos alto/baixo. Isso ocorre porque esses 

vocábulos que, tecnicamente, representam as variações da frequência, acabam sendo 

frequentemente empregados para fazer referência às modulações da intensidade. 

A duração, por sua vez, está relacionada ao tempo de articulação de um determinado 

segmento, sílaba ou enunciado. Nesse sentido, o tempo de produção de cada segmento está 

diretamente relacionado à velocidade de elocução. Dessa forma, quanto maior for a 

velocidade de produção, menor será a duração dos segmentos. 

Além do nível fonético da produção, o acústico e o perceptivo, encontramos no nível 

linguístico a entoação, o tom lexical, a quantidade, o acento e o ritmo. As principais 

correspondências entre esses distintos níveis podem ser visualizadas no quadro a seguir: 

 

Quadro1: Correspondência entre os distintos níveis fonéticos (de produção, acústico, perceptivo) e o linguístico 

da fala. Fonte: Moraes (2000). 

 

Segundo Cagliari (1992), a função básica dos elementos da prosódia na oralidade é a 

de realçar ou reduzir alguns trechos do discurso. Dessa forma, o interlocutor, através de um 

mapeamento discursivo, saberá a importância que deve atribuir a cada elemento e isso o 
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auxilia diretamente na interpretação. Além disso, o ouvinte jamais perderá o “rumo” do 

discurso, uma vez que os elementos foram relacionados e concatenados ao longo dele. Pode- 

se dizer que a prosódia é uma ferramenta utilizada pelo falante com a finalidade de mostrar ao 

interlocutor como ele deve reagir diante do que ouve, com base no significado literal, nas 

estruturas sintáticas e no “tom de voz” do emissor. 

Prieto (2003) classifica a função da entoação em três tipos distintos com base na 

intenção do emissor: função expressiva, focalizadora e demarcativa. A função expressiva faz 

da entonação um modalizador discursivo e isso contribui para a transmissão de informações 

heterogêneas como “Estou duvidando”. Já a função focalizadora é a responsável por enfatizar 

uma porção da mensagem selecionada pelo falante. Por último, a função demarcativa ocorre 

quando o locutor segmenta o discurso em unidades tonais com o intuito de facilitar a 

segmentação e a interpretação do ouvinte. 

Mateus (2004) afirma que, fonologicamente, o uso que as línguas fazem da prosódia 

busca alcançar objetivos diversos, como: (i) indicar os limites de uma unidade assim como o 

acento faz com as palavras e a curva da entoação, com as unidades prosódicas; ii) criar 

oposições distintivas, conforme ocorre com o chinês em que um tom contrastante em uma 

sílaba pode opor significados entre duas palavras cujos segmentos estão igualmente dispostos; 

ou ainda iii) diferenciar significados globais de construções frásicas, quando por exemplo, é 

utilizada para distinguir uma interrogação de uma asserção. 

Esse processo demonstra que há um consenso compartilhado pelos usuários de uma 

determinada língua e isso faz com que a comunicação seja bem sucedida entre eles. Com isso, 

sempre que um falante escolhe um “tom de voz” em relação a outro, mostra que há entre os 

interlocutores um jogo de representações (ou uma série de opções) que está à disposição dos 

falantes. Todas as formas possíveis de se pronunciar um enunciado são de fato utilizadas, mas 

uma de cada vez, a depender do contexto linguístico e da vontade do falante.  
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3. AS FRASES INTERROGATIVAS  

 

 

A classe modal a que pertencem os enunciados interrogativos é, de fato, marcada pela 

heterogeneidade. Sendo assim, determinar um número referente aos tipos de questão 

existentes é uma tarefa difícil, condicionada a fatores como o ponto de vista da análise 

adotada.  

Reinchenbach (apud FÓNAGY, 1993) diferencia os tipos de questão com base na 

estrutura lógica do enunciado, sempre com o auxílio das seguintes fórmulas: 

(i)  A fórmula (? P) representa um enunciado global, ou seja, que é posto em questão 

como em “Rodrigo, tens coração?”;  

 A função (f) (“o predicado”) e o argumento (x, y) (o “sujeito”) podem gerar funções 

do tipo (? x) f (x) ou do tipo (? f) f (x); 

(ii)  (? x) f (x) está relacionada a perguntas como “Quem te disse isso?”, isto é, perguntas 

nas quais o sujeito não foi preenchido; 

 

(iii) (? f) f (x) faz referência a questões como “O que é que ele está fazendo?”, ou seja, 

questões que não apresentam preenchido o elemento do predicado. 

Para a linguística, o que se encontra nos tipos de interrogativas apresentadas por 

Reinchenbach é uma oposição binária, em que os enunciados do primeiro grupo recebem a 

denominação de “questão global”, “questão sim ou não”, dentre outras nomenclaturas. Já as 

frases do segundo e do terceiro grupo seriam classificadas como questões “parciais”, 

“completivas” ou “pronominais”. 

Autores como Péter Ladányi (apud FÓNAGY, 1993) também diferenciam as questões 

determinadas das questões indecisas. Estas apresentam uma estrutura lógica ambígua como 

ocorre com a pergunta francesa “Ça va?” (Tudo bem?), que pode ser considerada uma 

questão total, passível de respostas sim/não ou pode ser ainda interpretada como uma questão 

parcial, à semelhança de sua variante “Comment ça va?”, que não aceita sim/não como 

resposta. Já aquelas são caracterizadas por possuírem uma clara estrutura sintática, 

equivalendo a um tipo determinado de enunciado. 
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Como lembra Fónagy, a necessária separação que deve existir entre o nível objetivo e 

o nível linguístico da análise. S. Tomás de Aquino, com base na referida distinção, opõe os 

julgamentos “de re” aos julgamentos “de dicto.” Diante da frase Um cão que tem quatro 

patas observa-se uma referência a um universo não verbal; todavia, na frase Um cão 

composto por três letras nota-se uma referência ao universo linguístico do enunciado. 

Sempre que uma questão objetiva é posta em xeque estaremos diante de uma questão à 

segunda potência que, frequentemente, são concretizadas através de perguntas indiretas 

elípticas. Supondo, por um exemplo, que Maria emprestou um livro para o João e lhe 

pergunta se o objeto foi recebido, a resposta de João poderia ser: “(Você está me 

perguntando) se eu recebi o livro?”. Vale lembrar que, quando visam uma questão total, as 

questões à segunda potência serão introduzidas por se, porém, quando fazem referência a 

uma questão parcial, os introdutores poderão ser pronomes, adjetivos ou advérbios 

interrogativos. 

Outro tipo de questão descrita na literatura é a metalinguística. Diferente do tipo 

supracitado, a questão metalinguística faz, geralmente, referência a uma asserção 

anteriormente proferida. O interlocutor pode apresentar dois comportamentos: ter dúvidas 

sobre todo o enunciado ou apenas sobre uma parte dele.  

Convém esclarecer que os pedidos de verificação não são realizados da mesma 

maneira que os pedidos de precisão. Segundo Pilipenko (apud FÓNAGY, 1993, p.33), um 

enunciado do tipo: “Como é que você disse?” deve provocar a repetição do enunciado 

anterior. Nesse caso, costumamos refazer o enunciado incompreendido, também denominado 

de questão eco, com certa dramatização, expressando um questionamento a respeito daquilo 

que ouvimos. Os pedidos de precisão, por sua vez, podem ser realizados das seguintes 

formas: com o uso de pronomes interrogativos como no inglês “Peter went where?” (Peter 

foi aonde?) ou com o uso das chamadas aspas tonais, responsáveis por destacar uma 

passagem do enunciado: “Onde?”. 
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4. ESTUDOS PROSÓDICOS SOBRE VARIEDADES REGIONAIS 

 

O objetivo deste capítulo é apresentar uma revisão seletiva da bibliografia no que 

respeita aos estudos prosódicos de variedades regionais. Dessa forma, pretendemos observar 

como os enunciados interrogativos do tipo questão total se manifestam prosodicamente nos 

dialetos em foco. 

Na seção 4.1, destacaremos os trabalhos acerca da entoação de línguas estrangeiras 

sempre priorizando os enunciados interrogativos. Dessa maneira, abordaremos em 4.1.1 os 

resultados obtidos por Grabe (2004) para o inglês e, em 4.1.2, descreveremos o trabalho de 

Sosa (1999) para o espanhol. Na seção 4.2, restringir-nos-emos às pesquisas de variedades 

regionais baseadas no português do Brasil. Por fim, na seção 4.3, apresentaremos os 

resultados de Frota et al. (2015) que, baseadas em enunciados interrogativos e vocativos do 

português do Brasil (PB) e do português Europeu (PE), descrevem  e comparam as estratégias 

de acomodação entre melodia e texto. 

Busca-se também compreender, através deste capítulo, quais são os aspectos 

melódicos capazes de individualizar os falares não só no Brasil, mas também em outros 

países. 

 

4.1 A entoação regional no mundo 

 

4.1.1 A entoação regional do Inglês em cidades das Ilhas Britânicas 

 

A pesquisa realizada pelo projeto Intonational Variation in English (IViE) tinha como 

propósito, através da criação de um corpus  comparativo, estudar a variação dialetal da 

entoação. Para isso, foram analisadas gravações dos seguintes centros urbanos: Dublin, 

Belfast, Newcastle, Bradford, Leeds, Liverpool, Cardiff, Cambridge e Londres.  

Os pesquisadores entrevistaram doze informantes, distribuídos equitativamente entre 

os dois gêneros, em cada localidade estudada. Cada pessoa produziu três modalidades de fala: 

leitura de frases, leitura de texto e discurso livre.   

O quadro a seguir representa a proporção de cada acento nuclear produzido em sete 

dialetos urbanos, uma  vez que  Cardiff e Liverpool não estavam incluídos na proposta 

original do Projeto IViE. Para chegar a tais resultados, foram ouvidos seis informantes (três 
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homens e três mulheres) de cada dialeto. Cada um deles proferiu oito enunciados declarativos, 

três wh- questions, três Yes-no questions e três questões declarativas. 
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Tabela1: Acento nuclear de quatro tipos de enunciados produzidos por informantes das Ilhas Britânicas. Fonte: 

Grabe: 2004 
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No que se refere às questões declarativas, isto é, aquelas produzidas sintaticamente 

como uma declaração, houve a predominância do acento nuclear H*L%, sobretudo nas 

cidades de Bradford e Leeds, onde a realização mencionada alcançou 100% das ocorrências. 

No entanto, essa preferência, presente em todos os dialetos, não excluiu outras realizações, 

como a do acento ascendente L*H% em Belfast, registrado em 83.3% dos dados. 

No que concerne aos três tipos de questões observadas, foram produzidos até quatro 

tipos de acentos nucleares por dialeto, o que demonstra uma maior variedade em relação aos 

enunciados declarativos. Nas wh-questions, o acento H*L% foi o predominante em todas as 

cidades. Em London, Bradford e Leeds, as Yes/no questions apresentaram como acento 

dominante o L*H%, enquanto Cambridge e Newcastle apresentaram o H*L%. Por último, 

para as questões declarativas, prevaleceu o acento L*HH% em London, o L*HL% em 

Bradford e em Leeds e o H*L% em Newcastle e Cambridge. 

A análise desses dados também permite constatar que a variação existente entre os 

tipos de acento está diretamente atrelada ao dialeto, tipo de frase e falante. Além disso, 

verificou-se que o movimento ascendente do acento nuclear é, na maioria dos casos, 

inversamente proporcional ao número de marcas sintáticas e lexicais da interrogatividade no 

enunciado. Em outras palavras, questões totais do tipo Yes/no question apresentaram um 

menor percentual de subida tonal devido ao fato de possuírem um marcador sintático (do) ou 

inversão sintática dos termos da oração para assinalar a interrogatividade, enquanto as 

questões declarativas, construídas sob a forma sintática de uma declaração, revelaram acentos 

nucleares com maiores índices de tom ascendente. 

 

4.1.2 A entoação regional do espanhol 

 

Sosa (1999) objetivou, em seu estudo, contribuir com o sistema entoacional da língua 

espanhola abrangendo em sua pesquisa quatro variedades do espanhol europeu (de Madri, 

Pamplona, Barcelona e Sevilha) e seis variedades do espanhol americano (de Buenos Aires, 

Bogotá, Cidade do México, San Juan, Caracas e Havana). 

Os informantes que representam o espanhol peninsular têm entre 24 e 34 anos, já os 

representantes do espanhol americano têm entre 48 e 62 anos. Todos eles possuem o ensino 

superior. Cabe também ressaltar que, embora haja uma diferença na faixa etária dos dois 

grupos, os informantes, um por capital, foram selecionados por serem falantes prototípicos 
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daquele dialeto e por representarem falares que já foram descritos anteriormente, o que 

facilita a comparação dos dados. 

Com base no comportamento observado no acento pré-nuclear das sentenças 

interrogativas totais, destaca-se o movimento ascendente inicial presente em todas as 

variedades estudadas, o que ratifica a importância fonológica dessa subida para a 

caracterização das interrogativas absolutas. 

O acento nuclear, por sua vez, possibilitou a criação de dois grupos de falares nos 

enunciados hispano-americanos. O primeiro grupo é o do falar caribenho, cujas peculiaridades 

já foram observadas por outros autores como Hammond (apud SOSA, 1999, p. 208). O 

estudioso ressalta a facilidade que outros falantes do espanhol, pertencentes a outras áreas 

dialetais, têm em perceber que a pronúncia do espanhol caribenho possui características 

individualizantes. Essa marca identificadora é uma consequência do escalonamento 

ascendente que se espraia ao longo dos enunciados realizados nas cidades de Porto Rico, 

Caracas e Havana, seguido de um tom descendente final. Esse comportamento melódico é 

totalmente oposto ao que se encontrou nas demais cidades hispano-americanas. 

O segundo grupo, que abrange os falares de Bogotá, Buenos Aires e Cidade do 

México, caracteriza-se por apresentar um escalonamento descendente e uma subida final. É 

importante destacar que esse movimento ascendente apresenta algumas peculiaridades a 

depender da variedade analisada. Na capital da Colômbia, a subida final ocorre apenas na 

sílaba postônica. Já na variedade argentina, essa subida se inicia na última sílaba acentuada do 

enunciado e se mantém na sílaba postônica cujo tom de juntura é o H%. Por fim, na Cidade 

do México, o movimento ascendente começa também na sílaba postônica final que recebe o 

tom HH%, sinalizando a frequência demasiadamente aguda da última sílaba átona. 

O espanhol da variedade peninsular mostrou, por sua vez, um acento pré-nuclear cuja 

principal característica é uma subida que se inicia a partir da primeira sílaba tônica e termina 

na sílaba seguinte. Em seguida, ocorre um movimento descendente que se espraia até a última 

sílaba acentuada. A sílaba tônica marca o início de uma nova subida, o que faz com que o tom 

de juntura seja alto. Essas características foram encontradas nas cidades de Sevilha, Barcelona 

e Madri. A única exceção ficou com a cidade de Pamplona que, na subida final, apresenta dois 

tons altos expressos pela notação L*+HH%. 
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Esquema1: Representação dos contornos melódicos da questão total em dialetos do espanhol.  

Fonte: Sosa (1999). 
 

4.2 A entoação regional no Brasil 

 

4.2.1 A entoação regional no português do Brasil 

 

Cunha (2000) objetivou em seu estudo, pioneiro no campo da Prosódia Dialetal do 

Português do Brasil, comprovar que existem diferenças suprassegmentais entre os falares 

cultos de Recife, Salvador, Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre. Além disso, a pesquisa 

buscou realizar uma descrição dos padrões prosódicos responsáveis pela individualização dos 

dialetos supracitados. No entanto, a autora ressalta que não deseja extrapolar o nível 

descritivo a ponto de formular regras fonológicas para o fenômeno, até porque a proposta da 

pesquisa é oferecer uma descrição de base acústica acerca do fenômeno da entoação regional.  

Na primeira etapa do trabalho, foram tomadas amostras de fala representativas de 

distintos falares brasileiros. Através de testes de audição, a pesquisadora e os demais juízes 

selecionaram vocábulos ou conjunto de vocábulos que, perceptivelmente, representavam os 

falares em foco. No total, foram cinco capitais investigadas nessa primeira parte da pesquisa, 

todas abrangidas pelo Projeto da Norma Urbana Oral Culta do Rio de Janeiro (doravante 

NURC). A fim de evitar um grande número de variantes fonéticas e tornar os dados 

comparáveis entre si, evitou-se trabalhar unicamente com fala espontânea. Como solução, a 

autora elaborou um corpus de leitura cujos informantes são igualmente cultos e oriundos de 
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três cidades. Resumindo, a primeira etapa é composta pela análise de cinco inquéritos do 

NURC e de cinco gravações nas quais se realiza a leitura de um mesmo texto. Todos os 

informantes são do sexo feminino e possuem o ensino superior completo. 

A segunda etapa da pesquisa busca esclarecer: i) o modo como as marcas se 

distribuem no discurso; ii) se há um contexto preferencial para esses traços individualizantes; 

e iii) onde essas marcas recaem. Baseada em estudos que apontam o fim da unidade 

entoacional como âmbito da manifestação de regionalidade, Cunha supõe que, no Brasil, as 

marcas tendem a apresentar distribuição variada com mais relevância para o contexto final 

(CUNHA, 2000, p. 49). Nessa fase, o corpus é composto por gravações de apenas duas 

capitais: Rio de Janeiro e Salvador. A amostra utilizada contou com seis inquéritos e seis 

gravações de leitura de cada localidade investigada, perfazendo um total de 24 informantes de 

ambos os sexos, situados na faixa etária 2. É interessante ressaltar que o corpus de leitura 

integrante desta etapa é diferente do primeiro, pois se constitui de frases soltas de pequena 

dimensão, isto é, não formam uma unidade textual. 

Por fim, a última etapa visa buscar uma possibilidade de estabelecer alguma 

regularidade na distribuição das marcas, em outras palavras, entender com que frequência 

essas marcas surgem. A autora contrapõe a fala espontânea à leitura, pois acredita que, nesta 

última modalidade, as diferenças regionais serão atenuadas, o que favorecerá a busca por um 

padrão intermediário entre a modalidade escrita e a modalidade oral culta. O corpus, nesta 

última etapa, constitui-se de dados oriundos dos corpora anteriormente citados. Além disso, 

incluíram-se amostras de televisão com trechos de obras representativas da fala baiana, 

carioca, gaúcha e pernambucana.  

A observação da variação melódica nos dois estilos de fala, na primeira fase da pesquisa, 

permitiu que a pesquisadora chegasse às seguintes considerações: 

 As cidades da região nordeste sempre se opõem às cidades representativas da região 

sul, pois, enquanto as capitais Recife e Salvador apresentam enunciados com sílabas 

pretônicas proeminentes, Porto Alegre confere maior destaque à sílaba tônica; 

 O comportamento melódico de São Paulo é sempre intermediário perante as demais 

cidades, conferindo, assim como Rio de Janeiro, Recife e Salvador, maior destaque à 

sílabas pretônicas, no entanto, com uma variação em Hertz inferior àquela observada 

nas  referidas cidades; 
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 A capital do Rio de Janeiro apresentou características na fala espontânea que a 

aproximaram de São Paulo, mas os resultados referentes aos dados de leitura foram 

semelhantes aos obtidos nas capitais nordestinas. 

 Na leitura, os resultados nem sempre vão ao encontro das descrições feitas para a fala 

espontânea. Em relação aos movimentos abarcados pela sílaba pretônica e tônica, 

assim como registrado na fala espontânea, Porto Alegre é a única capital que apresenta 

subida melódica em direção à sílaba tônica. No que se refere aos movimentos 

ocorridos entre a sílaba tônica e postônica, registrou-se uma queda melódica nas 

capitais do Nordeste e Sudeste, enquanto Porto Alegre apresentou uma elevação de 

11,1 Hz, comportamento inverso ao apresentado na fala espontânea. Em Recife e 

Salvador, a referida queda melódica não ocorreu na fala espontânea, pelo contrário, 

registrou-se uma subida entre as mencionadas sílabas. Já a queda observada no Rio de 

Janeiro foi mais intensa na leitura, enquanto, em São Paulo, ela se manteve no mesmo 

nível. 

Os gráficos seguintes esquematizam os resultados supracitados: 
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Gráfico 1: Frequência Fundamental média na fala espontânea das cinco cidades do Projeto NURC. 

Fonte: Cunha, 2000. 

 

Gráfico 2: Frequência Fundamental média na fala leitura das cinco cidades do Projeto NURC.  

Fonte: Cunha, 2000. 
 

4.2.2 A entoação modal em cinco falares brasileiros 

 

O estudo de Lira (2009), de cunho descritivo e comparativo, visou descrever o 

comportamento da frequência fundamental em frases assertivas e interrogativas nos falares de 

Salvador, Recife, João Pessoa, Fortaleza e São Luiz.  

O procedimento metodológico adotado pela pesquisa está baseado nos critérios do 

AMPER, projeto cuja finalidade principal é investigar a organização prosódica de línguas 

românicas. Sendo assim, é estabelecido, inicialmente, um controle na produção dos corpora e 

dos métodos de análise. A primeira etapa a ser cumprida é a elaboração de enunciados 

semelhantes em relação à pauta acentual, à estrutura sintática e à sequência segmental, a fim 

de facilitar a comparação da entoação entre os dados. Vale lembrar que as frases componentes 
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do corpus não são obtidas através de leituras, mas sim através da evocação por meio de 

estímulos visuais.  

Aos informantes são solicitadas seis repetições de cada frase que, após a gravação, 

recebem um pré-tratamento do sinal acústico nos programas Gold Wave e CoolEdit. A análise 

é feita nos programas MatLab ou Praat.  Do conjunto de repetições, são selecionadas as três 

melhores gravações para análise dos parâmetros acústicos: duração, intensidade e variação da 

F0. 

Os resultados referentes ao contorno da questão total revelaram um ataque em um 

nível alto e uma queda da F0, encerrada na pretônica final. A autora menciona que, devido ao 

fato de a postônica e tônica final apresentarem comportamentos bem distintos dentro de um 

mesmo dialeto, não foi possível traçar uma caracterização melódica muito nítida para cada 

uma dessas localidades.  

O gráfico seguinte exemplifica dois comportamentos finais opostos ocorridos na fala 

de Salvador: no informante de nível superior, movimento ascendente sobre a tônica final, 

decaindo sobre as postônicas finais e, na fala do informante de nível básico, o inverso. 

Figura 1 – Superposição da média das três repetições da frase Renato nadador gosta do pássaro?, dita como     

questão total pelo falante de nível básico (Linha azul) e pelo falante de nível superior (Linha vermelha), 

Salvador. Fonte: Lira, 2009. 
 

Todavia, Lira afirma que há, basicamente, duas estratégias para marcar a 

interrogatividade da sentença em função do dialeto. Em João Pessoa e em Fortaleza, foi 

registrada uma tônica final em um nível alto, seguida de uma postônica alta. Já em Recife, 

Salvador e São Luís ocorre o inverso: a tônica se encontra em um nível baixo e a postônica 

em um nível alto. Esse último comportamento ainda admite duas variantes: o movimento 
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ascendente pode começar  na sílaba tônica como foi constatado em São Luís e Salvador ou 

pode começar já na sílaba postônica conforme o ocorrido no falar Recifense.  

As características supracitadas podem ser visualizadas no quadro abaixo: 

 

Esquema 2: Comportamento estilizado do contorno melódico da questão total. Fonte: Lira 2009. 

 

4.2.3 Caracterização prosódica dos falares brasileiros: as orações interrogativas totais 

 

Silva (2011) objetiva em sua pesquisa realizar uma descrição da entoação regional das 

orações interrogativas do tipo questão total no falar das capitais brasileiras. Além disso, a 

autora propõe como meta final a criação de um mapa composto de linhas demarcadoras 

preliminares de macro diferenças entoacionais existente entre os falares brasileiros. A tarefa 

cumprirá o objetivo de rever a divisão dialetal proposta por Nascentes (1953) que, baseado em 

suas observações pessoais, classifica os dialetos brasileiros em dois grupos: o do Norte e o do 

Sul. 

O corpus utilizado é formado por 200 enunciados interrogativos, do tipo questão total, 

retirados das gravações digitalizadas feitas para o ALiB. Os informantes – homens e mulheres 

distribuídos equitativamente – possuem o ensino fundamental incompleto e são naturais das 

localidades onde foram feitas as análises.  

Silva esclarece em sua análise que, com o intuito de homogeneizar o padrão acentual, 

escolheu apenas os dados que continham o acento na penúltima sílaba do enunciado. Essa 

característica, segundo a autora, propicia a informação acerca das sílabas átonas adjacentes, 

além de favorecer um número maior de enunciados analisados, visto que o padrão paroxítono 

é o mais comum nas palavras da língua portuguesa. 

A análise instrumental dos dados foi feita através do programa computacional Praat. 

Essa ferramenta possibilitou a segmentação e a transcrição de todas as sílabas dos enunciados 

coletados. 
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No que se refere ao acento pré-nuclear, os resultados da autora revelaram, na maioria 

das capitais analisadas, uma proeminência inicial recaída na primeira sílaba tônica, o que 

gerou uma configuração circunflexa final. No entanto, algumas regiões, com exceção do Sul, 

apresentaram maiores valores de F0 nas pretônicas iniciais, formando, assim, um movimento 

descendente inicial, comportamento observado na fala feminina de Fortaleza, Natal, Recife e 

Rio de Janeiro. 

O acento nuclear, por sua vez, apresentou, na maior parte dos casos e em todas as 

capitais estudadas, uma configuração circunflexa composta por pico alinhado à direita da 

última tônica e frequências mais baixas relacionadas às átonas adjacentes. As regiões sudeste 

e centro-oeste foram as únicas localidades que manifestaram apenas esse padrão melódico, o 

que, segundo a autora, reforça o fato de a sílaba tônica ser a posição preferencial da questão 

total no Português do Brasil.  Embora o movimento ascendente-descendente seja o  mais 

recorrente, foram encontrados outros dois tipos de comportamentos entoacionais. 

O primeiro, observado na fala das capitais nortistas Manaus e Porto Velho e na 

maioria das capitais nordestinas, com exceção de Fortaleza e Teresina, consiste em uma 

subida que se inicia na tônica e se espraia até a sílaba postônica. Já o segundo apresenta uma 

subida que começa em um nível mais baixo da última tônica e finda na postônica. Na fala de 

Recife, Maceió e Aracaju, esse último comportamento revelou uma pequena particularidade: a 

sua subida ocorre somente na sílaba postônica. Na região Sul, além do movimento 

ascendente-descendente, também foi encontrada uma variação da configuração circunflexa.  

Nesse caso, movimento ascendente aparece com um pequeno apêndice descendente 

hospedado ao longo das sílabas tônica e postônica final dos enunciados da informante da 

primeira faixa etária de Florianópolis (Silva, p.119). 

Os gráficos abaixo, retirados de Silva (2011), representam a distribuição regional da 

proeminência do acento pré-nuclear e nuclear.  
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Gráfico 3:  A distribuição regional da proeminência no acento pré-nuclear. Fonte: Silva, 2011. 

 

 
Gráfico 4: A distribuição regional da proeminência no acento nuclear. Fonte: Silva, 2011. 

 

A autora conclui que houve homogeneidade no comportamento melódico da maior 

parte dos dados observados, uma vez que a proeminência final está, geralmente, localizada na 

última sílaba tônica. Todavia a região nordeste foi a única localidade em que o pico final 

também se localizou na sílaba postônica em, praticamente, metade dos enunciados. 

Os resultados supracitados podem ser visualizados na carta prosódica dos enunciados 

interrogativos, que integra o primeiro volume do Atlas Linguístico do Brasil (2014): 
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Figura 2: Carta prosódica da entoação dos enunciados interrogativos totais. Fonte: Cardoso et al., 2014. 

 

4.2.4 Análise da entoação do português do Brasil segundo o modelo IPO 

 

Miranda (2015) realizou um estudo fonético-experimental da entoação do Português 

do Brasil cujo objetivo era descrever um grupo de contornos melódicos em termos de 

movimentos melódicos relevantes perceptivamente que se combinam para formar os padrões 

melódicos estilizados (MIRANDA, 2015, p.7). 

Os enunciados foram descritos através da abordagem IPO, criada pelos pesquisadores 

do Instituto para Pesquisa da Percepção. Segundo a autora, a escolha desse modelo como base 

da pesquisa está fundamentada em sua principal característica: a percepção da entoação. 

O corpus utilizado nesse estudo é composto pelos seguintes contornos melódicos: 

asserção, questão total, ordem, desafio, pedido, sugestão, questão parcial e exclamação. Os 

enunciados analisados são formados por seis sílabas que obedecem à sequência pretônica-
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tônica-postônica, o que permite a observação do comportamento da F0 no acento inicial e 

final. A exceção ficou com as frases representativas da questão parcial e da exclamação, que 

não apresentam sílaba pretônica inicial. Para evitar a interferência do conteúdo verbal do 

enunciado, para o estudo criou-se um corpus controlado que pudesse contemplar variados 

contornos melódicos do PB. Dessa forma, um mesmo enunciado foi proferido pelos 

informantes de diversas maneiras, o que contemplou diferentes atos de fala. A gravação dos 

dados foi realizada por quatro informantes brasileiros, dois homens e duas mulheres, com 

idade que varia entre 20-59 anos, todos com ensino superior completo. Cada um deles gravou 

oito enunciados.   

Baseada na metodologia do modelo IPO, a autora realiza em seu estudo os seguintes 

procedimentos: i) estilização da curva melódica; ii) seleção dos movimentos relevantes para a 

percepção; iii) seleção e definição das configurações possíveis e de sua combinatória; iv) 

avaliação e análise da relação existente entre os padrões já definidos e a mensagem linguística 

transmitida. 

O processo que equivale à estilização da curva melódica é realizado em duas etapas. A 

primeira recebe o nome de close copy e tem, como principal objetivo, encontrar o padrão 

melódico cuja forma seja a mais simples possível em relação aos pontos de inflexão. Já a 

segunda etapa, intitulada equivalent copy, consiste na elaboração de cópias da curva original, 

porém com o mínimo de variação fonética. Dessa maneira, o contorno que sofreu a estilização 

conserva o mesmo sentido presente do contorno original. 

No que concerne especificamente às características observadas na close copy 

produzida para o ato ilocutório representativo da questão total, os resultados encontrados por 

Miranda revelaram um contorno melódico portador de dois movimentos ascendentes-

descendentes .  

Na maior parte dos dados, a subida melódica começa na primeira consoante do 

enunciado. Outra característica desse contorno é a variabilidade atrelada ao seu primeiro pico, 

que aparece, no informante 1, à esquerda da segunda vogal do enunciado, no informante 2, à 

direita da segunda vogal e, nos informantes 3 e 4, no final e no início das primeiras 

consoantes, respectivamente. Em seguida, a curva melódica decresce até a quarta vogal, nos 

informantes 1, 2 e 3 ou até o início da quinta consoante, no informante 4. 

O segundo movimento ascendente mostrou um pico alinhado à direita da vogal 

número 5 nas realizações dos quatro informantes. Esse movimento começa a decrescer no 

final da quinta vogal e se estende até a sexta. 
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Figura 3: Close copies da questão total “Marina Cantava”– Informante1(preto); 2 (vermelho); 3 (azul) e 4 

(vermelho). Fonte: Miranda, 2015. 
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Figura 4: Contornos originais da questão total “Marina cantava?” em semitom tomando como referência o nível 

de 100 Hz. Informante 1: canto esquerdo superior; informante 2: canto direito superior; informante 3: canto 

esquerdo inferior e informante 4: canto direito inferior. Fonte: Miranda, 2015. 

 

Para a fase denominada equivalent copy, cujo propósito é delimitar os limites da 

tolerância perceptiva, foram selecionados quatro parâmetros acústicos propostos pelo modelo 

IPO, são eles: a direção do movimento, a extensão do movimento, o alinhamento e o campo 

tonal. O uso desses referenciais é extremamente importante para que se possa chegar a uma 

estandardização dos movimentos melódicos descritos, isto é, uma curva padrão dos contornos 

analisados. Além disso, a autora, através da superposição das close copies dos contornos 

melódicos de cada informante, observou tanto os níveis de variação, quanto os pontos de 

convergência entre eles. 

Em relação à modificação realizada gradativamente no contorno original, é necessário 

avaliar se, mesmo diante dessas alterações, ele ainda pode ser aceito como representativo de 

determinado ato de fala. Sendo assim,  

 

[...] a aceitabilidade do estímulo está relacionada a um alto grau de proximidade com 

a produção natural de um contorno melódico em termos de reconhecimento do seu 

valor funcional, mas também à qualidade do som; por isso, a naturalidade do 
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estímulo gerado no processo de ressíntese também é um critério importante para a 

avaliação dos ouvintes. (MIRANDA, 2015, p.55). 

 

No contorno melódico da questão total, as variáveis manipuladas na fase equivalent 

copy foram: o alinhamento da tônica final, a curva melódica das sílabas pretônica e postônica 

finais, as duas subidas melódicas observadas nos contornos analisados, campo tonal e o  

registro. 

Miranda ressalta que as close copies da questão total são muito semelhantes não só em 

termos globais, mas também quanto ao alinhamento do pico localizado na primeira e na 

última sílaba tônica dos enunciados. O segundo pico, no entanto, apresenta menos variação se 

comparado ao primeiro devido ao fato de estar localizado à margem direita da última sílaba 

tônica de todos os enunciados. 

Os resultados da pesquisa buscam revelar quais efeitos perceptivos oriundos das 

modificações realizadas no contorno melódico exercem papel fundamental para o 

reconhecimento do valor funcional dos contornos segundo o teste de significância estatística. 

Vale lembrar que o estímulo que serviu como base para as alterações propostas foi o 

1.3 que apresenta um ponto a menos de inflexão antes da primeira subida. Além disso, o pico 

do movimento ascendente encontra-se localizado na fronteira exata da sílaba tônica final. 

Em suma, a autora salienta que o contorno original e a close copy da questão total 

foram, na maior parte dos casos, bem avaliados, com notas médias similares. Diante disso, 

não houve diferenças significativas entre eles no teste estatístico realizado na pesquisa. 

 

4.3 A ENTOAÇÃO REGIONAL EM DUAS VARIEDADES DO PORTUGUÊS 

 

4.3.1 Melodia ou texto? Estratégias de acomodação entre melodia e texto no Português 

 

Frota et al. (2015) objetivaram investigar as diferentes formas de ajuste existentes 

entre melodia e texto na língua portuguesa, uma vez que as estratégias de acomodação 

utilizadas pela referida língua carecem, segundo as autoras, de um estudo sistemático.   

A pesquisa se baseia em dados de leitura e discurso semiespontâneo, todos recolhidos 

do Atlas Interativo da Prosódia do Português. O corpus é composto por: i)enunciados 

compostos por melodias denominadas complexas, isto é, aquelas formadas por dois ou mais 

tons, além de movimentos tonais em sentidos divergentes; e  ii) enunciados formados por 

palavras nucleares oxítonas, já que esse é um contexto que favorece a observação de aspectos 
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relativos aos ajustes entre melodia e texto. As autoras destacam que comparar 

simultaneamente dados provenientes de duas variantes de uma mesma língua (PB e PE) e os 

diferentes tipos de melodia é uma dinâmica que favorecerá o esclarecimento de algumas 

questões. A primeira delas gira em torno das estratégias de acomodação predominantes nas 

duas variedades em foco: são tendencialmente uniformes ou variáveis entre si? A segunda 

está associada aos diferentes tipos de melodia: será que conduzem a ajustamentos diversos? 

As sentenças utilizadas são provenientes da atividade de leitura e da atividade 

semiespontânea, Discouse Completion Task (DCT-FÉLIX-BRASDEFER, 2010). A 

justificativa para a escolha de enunciados interrogativos e vocativos reside no fato de ambos 

já terem sido investigados em estudos anteriores, o que permite conhecer o padrão entoacional 

característico de cada região abarcada pela pesquisa. Além disso, torna possível observar 

como esse contorno se realiza quando o texto permite a realização completa da melodia, 

conforme ocorre nos casos em que a palavra nuclear é paroxítona ou proparoxítona. Vale 

mencionar que foram construídas, para o PB e para o PE, versões distintas para os dados de 

leitura e de DCT. 

O estudo contemplou dez localidades brasileiras: Paraíba, Pernambuco, Sergipe, 

Bahia, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul e 

11 portuguesas: Bragança, Braga, Porto, Coimbra, Castelo Branco, Lisboa, Évora, Beja, Faro, 

Funchal (Madeira) e Ponta Delgada (Açores). 

Os informantes são do sexo feminino, com idade que varia entre os 20 e 45 anos. Em 

relação à escolaridade, possuem o ensino médio ou o ensino superior completo. Foram 

ouvidas três informantes nativas da região investigada, que, obrigatoriamente, deveriam ter 

vivido nela a maior parte do tempo.   

A recolha dos dados ocorreu de duas formas diferentes. Na leitura, o enunciado e o seu 

respectivo contexto foram apresentados, em uma tela de computador, a cada informante de 

forma individual. A leitura do contexto deveria ser silenciosa, seguida da produção do 

enunciado exibido. Na DCT, os informantes interagem com um entrevistador, responsável por 

lhes apresentar oralmente uma situação concreta que pode ser complementada com o uso de 

imagens. Caso o falante cometa algum engano, apresente disfluência ou julgue o seu 

enunciado pouco natural, é permitida a reprodução da frase. O entrevistador, no caso da DCT, 

tem autonomia para solicitar, no momento mais oportuno, a repetição do enunciado. 

Abordaremos, nesta seção, apenas os resultados referentes aos enunciados 

interrogativos, objeto de estudo da presente dissertação.  
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A análise das estratégias de acomodação entre melodia e texto no PB, no que concerne 

aos enunciados interrogativos, foi direcionada às regiões cujo padrão característico, 

comprovado em estudos anteriores, é o contorno complexo HLH: Minas Gerais, Rio de 

Janeiro, São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná. Nessas localidades, a 

estratégia predominante, com ocorrência percentual variando entre 70% e 100%, é o 

truncamento do tom final L%. O referido comportamento ratifica observações de pesquisas 

anteriores. Na figura abaixo, é possível visualizar a estratégia supracitada. 

 

 
Figura5: Contornos melódicos de enunciados interrogativos produzidos como perguntas sim/não por um 

falante oriundo do Rio Grande do Sul, ilustrando o truncamento do tom L final (L%).  

Fonte: Frota et al.,2015. 

 

O alongamento vocálico foi uma estratégia pouco frequente nas regiões analisadas, 

sendo registrada, por exemplo, em dados de Minas Gerais. Em linhas gerais, constatou-se que, 

no PB, a melodia tende a sofrer alterações para se ajustar ao texto. 

Quanto aos resultados dos enunciados interrogativos do PE, as autoras mencionam 

embasadas em estudos anteriores, que todas as regiões observadas podem apresentar melodias 

complexas, à exceção do Algarve, cuja melodia é simples ascendente, e de Ponta Delgada, 

que apresenta uma melodia simples descendente. Nos dados do PE, as estratégias de 

acomodação variam de acordo com a região analisada. Ao norte, mais especificamente em 

Braga, prevalece o truncamento em 75% dos casos. No centro, encontram-se tanto os 

ajustamentos de melodia (truncamento), quanto os ajustamento do texto (epêntese, por 

exemplo). As palavras nucleares proparoxítonas apresentaram o contorno pleno ascendente-

descendente, como podemos visualizar abaixo: 
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Figura 6: Contorno melódico interrogativo produzido como perguntas sim/não pelos falantes de Braga.  

Exemplo de melodia complexa na palavra nuclear proparoxítona (‘lâminas’). Fonte: Frota et al., 2015. 

 

Nos dados de Lisboa para o Sul e também na Madeira, a média geral de ajustamentos 

de texto é de 90%. 

Em suma, tanto a melodia como o texto podem sofrer ajustamentos no PE. No entanto, 

registrou-se uma predominância de estratégias de ajustamento do texto à melodia. 

As autoras concluem que, em relação às estratégias de acomodação do texto à 

melodia, o PB e o PE apresentaram diferenças bem evidentes. No PB, o alongamento 

vocálico, embora pouco frequente, ocorre em muitas regiões, o que pode ser um indício de 

que esta estratégia se relaciona com um ajuste da melodia ao texto por meio da compressão. 

Além da referida estratégia, apenas o redobro vocálico foi registrado marginalmente em 

regiões do Sul. 

No que tange aos resultados encontrados para o PE, os ajustamentos do texto à 

melodia foram predominantes e diversos. Em todas as regiões registrou-se o bloqueio da 

elisão vocálica. A epêntese é uma estratégia de ajustamento alternativa, predominante apenas 

em Coimbra.  

Por fim, as diferenças encontradas entre o PB e o PE residem nas formas de 

acomodação entre melodia e texto nos enunciados interrogativos. O primeiro ajusta a melodia 

ao texto e o último, o texto à melodia (com exceção da região Norte). Além disso, no PB, os 

tipos de ajustamento são pouco diversificados e limitados. Em contrapartida, no PE 

encontram-se tipos de ajustamentos mais generalizados e diversificados. 
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5. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

5.1 O modelo Autossegmental e métrico 

 

O modelo Autossegmental e Métrico (doravante AM) é fruto da tese de doutorado de 

Pierrehumbert (1980) sobre a entoação do inglês. O objetivo desse sistema de notação é 

propor uma análise fonológica da entoação, através da identificação dos elementos 

contrastivos pertencentes ao sistema entoacional de uma língua. 

O aspecto autossegmental do modelo AM se refere ao fato de a melodia dos 

enunciados constituírem um nível separado e, de certa forma, independente dos demais traços 

fonológicos. Sendo assim, a melodia é caracterizada por tons (autossegmentos) que estão 

atrelados ao texto (segmentos) através de regras universais e específicas próprias de cada 

língua. Já o aspecto métrico da teoria está associado à chamada proeminência relativa entre as 

sílabas no interior de uma unidade prosódica. Diante disso, cabe ressaltar que o tom nem 

sempre está ligado a todas as sílabas do enunciado, como ocorre nas línguas tonais, mas sim 

àquelas que apresentam proeminência lexical ou discursiva, posicionadas mais à direita do 

sintagma. 

A entoação é representada, nesse modelo, através da altura dos tons. Sendo assim, o 

tom alto ou H (High) e o tom baixo ou L (Low) são utilizados para a descrição do repertório 

de eventos tonais de uma língua. As regras de implementação fonética intermedeiam a 

associação desses tons à camada segmental do enunciado. 

Uma característica que distingue o modelo AM dos outros modelos da entoação é o 

tratamento dado à sílaba tônica. Na teoria, ela assume um importante papel dentro da análise 

melódica e isso faz com que ela funcione como um elemento âncora na realização dos eventos 

tonais. Representativamente, o sinal * localizado à direita do tom indica a sua associação à 

sílaba acentuada da palavra. Cabe salientar que ser portadora de acento lexical não é um fator 

decisivo para que a sílaba receba o acento tonal. Em outras palavras, o falante possui 

autonomia pragmática para destacar as sílabas que julgar necessárias a sua comunicação.  

De acordo com a teoria AM, os tons podem estar associados não só a sílabas 

portadoras de acento lexical, mas também ao final de certas frases. No primeiro caso, são 

chamados de acentos tonais, isto é, um tom ou uma sequência de tons atrelados a uma sílaba 

acentuada. O tipo de contorno tonal associado a essas sílabas dependerá de fatores como o 
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tipo de enunciado, posição e relevância pragmática da palavra dentro do mesmo enunciado. 

Além disso, os acentos tonais são variáveis a depender da língua a que se referem, podendo 

ser monotonais, formados por um único tom, ou bitonais, formados por dois tons. A tabela a 

seguir sistematiza os acentos abarcados pelo modelo:  

 

Tipo de acento Descrição 

H*  Pico localizado na sílaba tônica 

L* Vale localizado na sílaba tônica 

L+H* Vale seguido por um pico localizado na sílaba tônica 

L*+H Vale localizado na sílaba tônica, seguida por um pico 

H+L* Pico seguido de vale localizado na sílaba tônica 

H*+L Pico localizado na sílaba tônica, seguido por um vale 

Tabela 2: acentos monotonais e bitonais componentes do modelo AM 

 

Os tons associados aos limites de frases são os chamados tons de fronteira. Existem 

apenas dois tipos deles: H% para o final ascendente e o L% para o final descendente. Além 

das notações supracitadas, há, em determinadas línguas, outras possibilidades de 

representação tonal como o H+H*, utilizado em estudos sobre o inglês, ou a adoção de M%, 

sinalizando um tom final médio que se opõe a uma subida ou a uma descida final. Essas 

inclusões mostram que apenas dois tons podem não dar conta da descrição de diferenças 

fonológicas encontradas nas línguas. 

Outro fenômeno descrito pelo modelo AM é o do escalonamento descendente, 

conhecido também como downstep. Nesse caso, os picos tonais são mais baixos em relação ao 

pico anterior, o que é representado pelo diacrítico “!”. A ausência desse símbolo junto ao tom 

H significa que os picos tonais estão em um nível semelhante. Já para o escalonamento 

ascendente (ou upstep) proposto para a língua espanhola, o uso do símbolo “¡”, sinaliza que 

este pico se apresenta em um nível maior do que o imediatamente anterior. 
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5.2 Teoria da Fonologia prosódica 

 

A teoria da Fonologia Prosódica postula que a representação mental da fala está 

dividida em fragmentos hierarquicamente organizados. Esses fragmentos, caracterizados por 

regras de projeção, são conhecidos como constituintes prosódicos e podem ser identificados 

através de modificações segmentais ou mudanças fonéticas mais discretas. De acordo com 

Nespor e Vogel (1994), os constituintes prosódicos são: enunciado fonológico (U), sintagma 

entoacional (I), sintagma fonológico (φ), grupo clítico (C), palavra fonológica (w), pé (S) e 

sílaba(s). Todos eles seguem representados no esquema abaixo: 

 

Esquema 3: Hierarquia dos constituintes prosódicos. Fonte: Moraes, 2000. 

 

Os constituintes são formados a partir de informações morfológicas e sintáticas, porém 

não há necessariamente uma relação biunívoca entre os constituintes prosódicos e qualquer 

constituinte da morfologia ou da sintaxe. Isso pode ser observado através do modo como os 

constituintes são separados de uma sequência ou através da diferença existente em relação à 

profundidade desses dois níveis: nas regras referentes à hierarquia fonológica, por exemplo, 

não há a atuação do fenômeno da recursividade o qual se faz presente quando estão em jogo 

as regras que caracterizam a hierarquia sintática. 
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O sintagma entoacional, domínio sobre o qual se baseia a nossa análise, reúne um ou 

mais sintagmas fonológicos (φs) a partir de informação sintática. No entanto, a natureza da 

definição de I é mais geral do que aquela empregada na definição de φ e disso depreende-se 

que quanto mais alto é um constituinte na hierarquia prosódica, mais genérica será a natureza 

de sua designação. 

Como argumentos da existência e da importância do sintagma entoacional, são 

utilizadas as noções de que é o âmbito de um contorno de entoação e de que os finais de I 

coincidem com as posições, dentro da oração, em que podemos inserir pausas. No que 

respeita a essa asserção, Serra (2009) – que trabalhou com dados de leitura e de fala 

espontânea do PB – comprova, em sua pesquisa acerca da realização e percepção de fronteiras 

prosódicas, ser a pausa o principal indicador de fronteira de I.  

É interessante observar que algumas regras fonológicas aplicam-se no domínio de I, o 

que de fato comprova a sua existência. No italiano, por exemplo, a Gorgia Toscana (GT), uma 

regra da variedade toscana do italiano, é caracterizada por transformar as oclusivas surdas nas 

fricativas correspondentes quando aparecem entre dois segmentos sonoros, dentro ou entre 

palavras. Nos dados analisados por Nespor e Vogel, mais de 900 orações lidas por falantes de 

italiano toscano, a GT se aplicou em todos os ambientes abarcados pelo sintagma entoacional, 

o que demonstra a relevância desse domínio para a aplicação da regra. 

Ressaltamos, contudo, que a nossa menção ao sintagma entoacional faz-se por ser esse 

o domínio mais relevante para a observação dos contornos melódicos e que, em nosso 

trabalho, as frases analisadas equivalem a um I. 
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6. O ATLAS LINGUÍSTICO DO BRASIL 

  

6.1 Descrição do corpus utilizado 

 

Os dados analisados neste estudo foram retirados de gravações digitalizadas feitas para 

o projeto ALiB cujo objetivo maior é cartografar e descrever, com base em dados empíricos, a 

diversidade linguística atualizada do português brasileiro. Formado por um grupo de 

pesquisadores oriundos de diferentes estados do país, o ALiB foi responsável por entrevistar 

1.104 informantes em 250 localidades abarcadas pelo território brasileiro. Vale lembrar que a 

maioria das capitais do país integra o conjunto de pontos de inquérito do projeto, exceto 

Palmas e Distrito Federal. 

Figura 7: Atlas Linguístico do Brasil, rede de pontos de inquérito. Fonte: CARDOSO et al., 2014, p.5 

 

A ideia de construir um atlas linguístico de cunho nacional surgiu na primeira metade do 

século XX encabeçada por Antenor Nascentes, Celso Cunha, Serafim da Silva Neto e Nelson 
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Rossi. Todavia, a escassez de investimentos para despesas essenciais relativas à feitura da 

pesquisa tornou-se um grande entrave no cumprimento do estudo. Diante de diversos 

problemas como os de ordem financeira, a proposta original foi interrompida até o ano de 

1996, quando no Seminário Caminhos e Perspectivas para o Brasil, ocorrido na Universidade 

Federal da Bahia, renasce, nos geolinguistas presentes, o desejo de elaborar um atlas 

linguístico do português falado. Após a criação de um Comitê Nacional, formado por autores 

de atlas regionais que tinham como tarefa estruturar o projeto e implantar a pesquisa, o 

trabalho foi organizado com base nas seguintes etapas: 

1) Elaboração do projeto e definição da metodologia; 

2) Composição do corpus; 

3) Transcrição e análise de dados; 

4) Editoração de dados e posterior publicação de resultados. 

O intuito da última etapa é, além de divulgar os resultados, apresentar um mapeamento 

linguístico do Brasil juntamente com as cartas comentadas e a possibilidade dos informantes 

seres ouvidos. 

 

6.2 A importância histórica da localidade 

 

É interessante ressaltar que o critério “importância histórica da localidade” conduziu a 

seleção das cidades que apresentavam significativa expressão em cada estado do Brasil. Nesse 

sentido, a rede de pontos do ALiB é formada pela capital carioca e pelas cidades fluminenses 

de projeção histórica no contexto do estado. 

Abaixo, segue uma breve descrição da história do estado do Rio de Janeiro. 

 

6.2.1 O Estado do Rio de Janeiro 

 

Caracterizado como um dos menores do Brasil em extensão territorial, o Rio de 

Janeiro está situado na região Sudeste do país e faz divisas com o Espírito Santo, a nordeste; 

com Minas Gerais, ao Norte e ao Noroeste; e São Paulo, a oeste. Toda a sua costa leste é 

banhada pelo Oceano Atlântico, fator que contribui para um elevado número de praias e 

pontos turísticos, além de favorecer atividades como o comércio marítimo.  

Os primeiros séculos de colonização, segundo aponta o estudo da evolução dos 

municípios, revela que as primeiras vilas foram instaladas predominantemente no litoral, que 
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era utilizado para controlar vastas áreas interioranas. Novos territórios, à medida que eram 

conquistados e ocupados, passaram a fazer parte das jurisdições das vilas, o que resultou na 

formação de grandes blocos territoriais cujas sedes eram a Vila de Cabo Frio, Campos dos 

Goytacazes, Angra dos Reis, Rio de Janeiro e Resende. O desmembramento das referidas 

localidades resultou na origem dos 92 municípios fluminenses. 

Já a origem do estado do Rio de Janeiro se deve à fusão de dois estados: Guanabara e 

Rio de Janeiro, união determinada pela Lei Complementar nº 20, de 01/07/1974, e 

concretizada a 15/03/1975, quando tomou posse seu primeiro governador. Diante dessa fusão, 

a cidade do Rio de Janeiro tornou-se a capital do Novo Estado e o Estado da Guanabara, por 

sua vez, foi transformado em município, ficando Niterói, capital do antigo Estado do Rio de 

Janeiro, na condição de sede municipal. A referida mudança reintegrou a unidade territorial 

existente em 1834, fragmentada devido à criação do Município Neutro cuja autonomia 

administrativa refletia a importância de sua função: abrigar a capital do Brasil Império. Em 

1960, o local transformou-se no Estado da Guanabara, integrante da Federação, por causa da 

transferência da capital para Brasília. 

Com base na Lei n° 1.227/87, que aprovou o Plano de Desenvolvimento Econômico e 

Social 1988/1991, o Rio de Janeiro encontra-se dividido em oito Regiões de Governo. São 

elas: Metropolitana, Noroeste Fluminense, Norte Fluminense, Baixadas Litorâneas, Serrana, 

Centro-Sul Fluminense, Médio Paraíba e Costa Verde. 

O quadro a seguir
2
 apresenta, à direita, as características de cada uma das oito regiões 

do Estado e, à esquerda, os seus respectivos municípios. As cidades destacadas são aquelas 

pertencentes à rede de pontos do ALiB e, portanto, investigadas nesta pesquisa com exceção 

da capital Rio de Janeiro. 

 

REGIÕES DO ESTADO 

 
MUNICÍPIOS INTEGRANTES 

Região Metropolitana 

 

Abarca a maior parte das indústrias do estado, 

além de abrigar a capital Rio de Janeiro. 

Destaca-se também por oferecer serviços 

altamente especializados no setor financeiro, 

comercial, educacional e de saúde, assim como 

órgãos e instituições públicas, entre outros. O 

Rio de Janeiro, juntamente com Niterói, é o 

Região Metropolitana 

 

Belford Roxo, Cachoeiras de Macacu, 

Duque de Caxias, Guapimirim, Itaboraí, 

Itaguaí, Japeri, Magé, Maricá, Mesquita, 

Nilópolis, Niterói, Nova Iguaçu, 

Paracambi, Queimados, Rio Bonito, Rio 

de Janeiro, São Gonçalo, São João de 

Meriti, Seropédica, Tanguá.   

                                                           
2
 Todas as informações apresentadas acerca das características do Estado do Rio de Janeiro e seus municípios 

se baseiam no site http://www.cidades.ibge.gov.br/xtras/home.php.  

http://www.cidades.ibge.gov.br/xtras/home.php
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município que mais atrai novos investimentos. 

Em relação aos problemas sociais, a região é 

marcada por ser um espaço onde o crescimento 

econômico, contraditoriamente, não caminha 

junto com o atendimento das necessidades 

básicas da população. 

 

Região Noroeste Fluminense 

 

A região marcada pelo apogeu da cafeicultura 

não conseguiu evitar os impactos econômicos e 

demográficos causados pelo fim da cultura 

cafeeira. Até os dias atuais, observa-se que a 

agropecuária não conseguiu atingir o sucesso da 

atividade antecessora, o que contribui para o 

êxodo rural e influencia negativamente a geração 

de empregos e renda. Destaca-se na área, devido 

à sua evolução história e a implantação de uma 

rede viária, o município de Itaperuna, um centro 

regional que influencia parte do Noroeste 

Fluminense. 

 

Região Noroeste Fluminense 

 

Aperibé, Bom Jesus do Itabapoana, 

Cambuci, Italva, Itaocara, Itaperuna, 

Laje do Muriaé, Miracema, Natividade, 

Porciúncula, Santo Antônio de Pádua, 

São José de Ubá, Varre-Sai. 

Norte Fluminense 

 

A Região Norte Fluminense é caracterizada 

tradicionalmente pela agroindústria açucareira. 

Todavia, o petróleo e o gás natural foram dois 

produtos que atingiram grande destaque nas 

últimas décadas, provocando um notável 

crescimento no PIB do Estado do Rio de Janeiro, 

devido às extrações ocorridas na Bacia de 

Campos dos Goytacazes. As duas cidades de 

maior destaque na região são Campos, por 

abrigar um grande número de estabelecimentos 

industriais, e Macaé, por concentrar diversas 

atividades associadas à extração de Petróleo e de 

gás natural da Bacia de Campos. 

 

Norte Fluminense 

 

Campos dos Goytacazes, Carapebus, 

Cardoso Moreira, Conceição de Macabu, 

Macaé, Quissamã, São Fidelis, São 

João da Barra, São Francisco do 

Itabapoana. 

Região Serrana 

 

A região serrana pode ser dividida em dois 

grupos. O primeiro é caracterizado pelo 

dinamismo resultante de atividades industriais e 

turísticas, engloba os municípios de Teresópolis, 

Petrópolis e Nova Friburgo, sendo os dois 

últimos considerados os principais polos 

regionais. O segundo grupo, composto pelas 

demais cidades, apresenta um fraco 

desenvolvimento econômico, resquício da 

substituição da atividade cafeeira pela pecuária 

Região Serrana 

 

Bom Jardim, Cantagalo, Carmo, 

Cordeiro, Duas Barras, Macuco, Nova 

Friburgo, Santa Maria Madalena, 

Petrópolis, São José do Vale do Rio 

Preto, São Sebastião do Alto, 

Sumidouro, Teresópolis, Trajano de 

Morais.  
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extensiva, que tem registrado baixa 

produtividade e, consequentemente, contribuído 

para o êxodo rural.  

 

Baixadas Litorâneas 

 

A exploração de sal, a pesca, a criação de gado e 

a plantação de laranja eram as atividades 

econômicas mais influentes da região. 

 O turismo, nas últimas décadas, tornou-se uma 

atividade economicamente relevante. Em 

contrapartida, percebem-se os impactos 

negativos da especulação imobiliária, como o 

aumento de despejos de esgotos "in natura" e a 

proliferação de moradias em áreas de proteção 

ambiental. 

Por apresentar atividades comerciais e serviços 

diversificados, Cabo Frio é considerado o 

principal centro regional da localidade. 

 

Baixadas Litorâneas 

 

Araruama, Armação de Búzios, Arraial 

do Cabo, Cabo Frio, Casimiro de Abreu, 

Iguaba Grande, Rio das Ostras, São 

Pedro da Aldeia, Saquarema, Silva 

Jardim. 

 

Médio Paraíba 

 

 É considerada a segunda região com maior 

atividade industrial do Estado com destaque para 

o eixo Volta Redonda-Barra Mansa-Resende.  

As duas primeiras exercem influência direta 

sobre grande parte da região do Médio Paraíba e 

sobre a porção meridional do Centro-Sul 

Fluminense. Essa vantagem é o reflexo da 

implantação da CSN, uma das maiores 

companhias siderúrgicas do país, responsável 

pelo surgimento de inúmeros empregos na 

localidade. Além disso, a presença de algumas 

rodovias, como a Presidente Dutra e a BR-393 

facilitam a comunicação não só entre 

municípios, mas também entre estados 

fluminenses. 

Médio Paraíba 

 

Barra do Piraí, Barra Mansa, Itatiaia, 

Pinheiral, Piraí, Porto Real, Quatis, 

Resende, Rio Claro, Rio das Flores, 

Valença, Volta Redonda. 

Região Centro-Sul Fluminense 

 

Após os anos do  apogeu da cafeicultura, a 

região viveu o declínio da referida atividade, 

voltando a sua economia atual para a criação de 

gado, olericultura e turismo. Os municípios 

próximos à Região Metropolitana sofrem com 

parcelamento do solo, enquanto observa-se a 

transformação de grandes propriedades em 

hotéis fazenda e sítio de lazer. A cidade de Três 

Rios é considerada o centro regional, ainda que 

não tenha atingido o dinamismo da economia 

passada. 

Região Centro-Sul Fluminense 

 

Areal, Comendador Levy Gasparian, 

Engenheiro Paulo de Frontin, Mendes, 

Miguel Pereira, Paraíba do Sul, Paty do 

Alferes, Sapucaia, Três Rios, Vassouras. 
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Região da Costa Verde 

 

As atividades referentes ao turismo são muito 

comuns nessa região marcada por suas belezas 

naturais. A cultura da banana caracterizava as 

cidades de Parati e Angra dos Reis. No entanto, 

nos últimos anos, a implantação da indústria de 

construção naval e a abertura da rodovia Rio-

Santos imprimiram à localidade modificações no 

plano econômico e ambiental. 

 

Região da Costa Verde 

 

Angra dos Reis, Paraty e Mangaratiba. 

Quadro 2: Características das regiões do Estado do Rio de Janeiro 

 

A fim de complementar as descrições regionais, segue um pouco da história
3
 de 

formação dos municípios contemplados por este estudo. 

 

6.2.1.1 Paraty – Região da Costa Verde 

 

O município foi fundado em 1667 ao redor da Igreja de Nossa Senhora dos Remédios, 

padroeira da cidade. Os engenhos de açúcar foram os responsáveis pela relevância econômica 

do território, que se tornou sinônimo de boa aguardente. 

Por sem um importante porto por onde se escoava das Minas Gerais o ouro e as pedras 

preciosas que embarcavam para Portugal, ganhou destaque no século XVIII. No entanto, teve 

a sua economia abalada após a construção de um novo caminho da Estrada Real, 

desembocando diretamente no Rio de Janeiro. 

 

6.2.1.2 Barra Mansa – Região do Médio Paraíba 

 

O município tem a sua origem vinculada à construção de uma capela nas proximidades 

da foz do rio Barra Mansa. A cidade estava no centro do roteiro de muitas tropas que 

demandavam o interior do país, o que fez com que atuasse durante algum tempo como base de 

abastecimento dos fluxos migratórios desencadeados pela mineração, atividade que acelerou o 

desenvolvimento local. 

                                                           
3
 Todas as informações apresentadas acerca das características do Estado do Rio de Janeiro e seus municípios 

se baseiam no site http://www.cidades.ibge.gov.br/xtras/home.php. 

http://www.cidades.ibge.gov.br/xtras/home.php
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No entanto, após algum tempo, o intenso afluxo de mercadorias que transitavam em 

suas estradas e a notável fertilidade das terras barra-mansenses tornaram-se atraentes para o 

estabelecimento do comércio e para os colonos em busca de atividades agrícolas. Esses 

últimos fizeram com que o café despontasse como o principal produto da região. Todos esses 

fatos contribuíram não só para a perda do caráter primitivo de pousada, mas também para a 

expansão de funções comerciais. 

O governo decretou a criação do município em 1832, com desmembramento de terras 

de Resende e, em 1857, a Vila de Barra Mansa foi elevada à categoria de cidade.  

A inauguração , em 1871, do trecho da Estrada de Ferro D. Pedro II marcou 

positivamente o desenvolvimento do município. Porém a construção de um trecho ferroviário 

pertencente à Estrada de Ferro Oeste de Minas contribuiu diretamente para a retomada 

econômica do município, atingida pela exaustão dos solos mais férteis e pela promulgação da 

Lei Áurea. 

O município substituiu a lavoura pela pecuária extensiva, que requeria menor número 

de braços, desfrutando assim da sua situação privilegiada como centro ferroviário.  

 

6.2.1.3 Valença – Região do Médio Paraíba 

 

Na época do seu devassamento, o território do atual Município de Marquês de Valença 

era habitado pelos índios Coroados, habitantes de toda a zona compreendida entre os Rios 

Paraíba e Preto.  

D. Luís de Vasconcelos e Souza, vice-rei do Brasil e descendente da tradicional 

família portuguesa dos Marqueses de Valença, ordenou que fosse iniciada a catequese de 

vários indígenas, incluindo os Coroados, que eram temidos pelas povoações circunvizinhas 

devido a sua ferocidade. Para cumprir tal objetivo, iniciou-se a construção de uma capela, 

dedicada a Nossa Senhora da Glória de Valença, em homenagem ao vice-rei. A obra foi 

responsável pelo início da povoação. 

Por meio de Carta Régia, o governo conferiu à povoação o predicamento de freguesia 

em 1807. O fato de Valença ser passagem obrigatória das tropas mineiras que demandavam a 

Corte do Rio de Janeiro contribuiu positivamente para o seu desenvolvimento. 

Em 1823 os governantes concederam à população do referido território a categoria de 

Vila e, em 1857, a categoria de Cidade. 
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Um grande desenvolvimento econômico se iniciou em 1871, momento em que os 

trilhos da União Valenciana chegam à cidade. A lavoura cafeeira impulsionou 

consideravelmente o mercado atacadista. Todavia, a Lei Áurea de 1888 abalou a economia 

valenciana, pois grande parte dos trabalhadores das lavouras eram escravos. 

O ano de 1909 marca o início de uma nova era de desenvolvimento com o ciclo 

industrial e pecuário. 

 

6.2.1.4 Nova Iguaçu – Região Metropolitana 

 

As terras que hoje constituem o município de Nova Iguaçu passaram, após o ano de 

1566, por um gradativo processo de colonização em torno de rios, como o rio Iguaçu. A 

freguesia de Nossa Senhora da Piedade de Iguaçu destacou-se no território devido ao aumento 

da população. 

A concessão das primeiras sesmarias marca a fase de prosperidade agrícola da região, 

uma vez que os cursos fluviais existentes não só fertilizavam as terras, mas também serviam 

de via de comunicação com a cidade do Rio de Janeiro, para onde se escoava a produção. 

O progresso relacionado às atividades agrícolas, alcançado pela Vila, fez com que o 

governo lhe concedesse autonomia em 15 de janeiro de 1833. 

A segunda metade do século XIX foi um período de decadência para a localidade, 

regresso fruto das inovações progressistas introduzidas no território fluminense. 

Com a construção da Estrada de Ferro D. Pedro II, verificou-se o abandono da via 

fluvial, o que determinou o desvio da zona da influência comercial e agrícola para as bordas 

orientais do município. 

Contribuiu para o progresso da cidade a realização de grandes obras de saneamento na 

Baixada Fluminense. Além disso, devido a uma maior facilidade na comunicação com a 

Guanabara, o que deu celeridade ao escoamento dos produtos agrícolas, verificou-se um 

ressurgimento da localidade. 

 

6.2.1.5 Niterói – Região Metropolitana 

 

A aldeia fundada por Araribóia, cacique Temiminó, marca o início da história 

niteroiense no século XVI. Com a morte do indígena (1587), registrou-se um processo de 
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declínio do aldeamento, justamente por localizar-se distante da considerada “povoação 

maior”, o Rio de Janeiro. 

Após a chegada da corte portuguesa de D. João VI à colônia brasileira, foi observado 

um notável progresso no território devido a fatores como o aumento do número de visitantes. 

Outro evento determinante para o desenvolvimento da região foi a elevação da cidade à 

capital do Rio de Janeiro, o que trouxe benefícios com a implantação de serviços básicos, 

como a barca a vapor (1837). 

Em 1893, houve a eclosão da revolta da armada, responsável pela destruição de 

diversos prédios situados na zona urbana e litorânea e pela paralisação das atividades 

produtivas da cidade. Além disso, as divergências políticas internas causaram uma 

interiorização da cidade-sede, ação que resultou na transferência da capital para Petrópolis. 

O retorno de Niterói a condição de capital ocorreu em 1903. Dentre os motivos estava 

a proximidade com o Rio de Janeiro, importante cidade da rede nacional. Grandes 

intervenções urbanas foram feitas durante o referido período, a fim de tornar a vida urbana 

niteroiense condizente com o seu papel dentro do estado. 

No final da década de 60, a cidade deixa de ser a capital devido a uma lei 

complementar que efetivou a fusão dos estados da Guanabara e do Rio de Janeiro. Essa 

mudança impactou a economia local, situação que se modificou com a conclusão da Ponte 

Rio-Niterói, iniciada no final da década de 60.  

 

6.2.1.6 Três Rios – Região Centro-Sul Fluminense 

 

O território do atual Distrito constituía apenas uma colônia subordinada à Fazenda de 

Cantagalo, cujo proprietário chamava-se Antônio Barroso Pereira, 1º Barão de Entre Rios. 

Ao adquirir do referido barão 81.840 braças quadradas de terra, Mariano Procópio 

construiu a suntuosa Estação de Entre Rios que, em 1858, recebeu a comitiva imperial durante 

a inauguração do trecho nas terras do município. 

Os melhoramentos introduzidos pela concessionária da rodovia e a chegada dos trilhos 

da Estrada de Ferro D. Pedro II ocasionaram o desenvolvimento de Entre Rios. Tal progresso 

se deve, principalmente, pelo surgimento das fazendas em que o negro escravizado contribuía 

para a geração de riquezas dos proprietários. 
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Em 1890, Entre Rios foi elevada à categoria de Distrito quando Nossa Senhora da 

Conceição Bemposta e Nossa Senhora do Monte Serrat (atual Afonso Arinos) receberam 

predicativos de paróquias ou freguesias em 1855 e 1884, respectivamente. 

O município, denominado Entre Rios, se emancipou em 1938 devido às condições que 

propiciaram o seu desenvolvimento. Em 1943 foi nomeado Três Rios, conforme é conhecido 

nos adias atuais. 

 

6.2.1.7 Petrópolis – Região Serrana 

 

Um paredão montanhoso de mais de 1.000m de altura e a presença de índios  foram 

alguns dos fatores que fizeram com que a Serra da Estrela, onde está situada a cidade de 

Petrópolis, fosse praticamente desconhecida pelos portugueses nos primeiros 200 anos de 

colonização. Em 1704, a abertura do Caminho Novo, cuja finalidade era facilitar a viagem até 

as vilas mineradoras, beneficiou o desenvolvimento econômico da região. Alguns anos 

depois, com a fundação de Petrópolis, foram surgindo um grande número de fazendas e 

algumas atividades industriais. Consequentemente, o trânsito pelo Caminho Novo tornava-se 

mais intenso. 

Encontram-se intimamente ligados à fundação de Petrópolis o imperador D. Pedro I e 

o Pe. Correia. Quando esteve de passagem na casa do referido padre, o imperador demonstrou 

um encantamento com a região e com o seu clima tipicamente ameno. Com o intuito de 

construir um Palácio de Verão, D. Pedro adquiriu algumas propriedades na região, no entanto 

teve que adiar os seus planos no momento em que precisou abdicar do trono e retornar a 

Portugal. 

D. Pedro II, com a abdicação e morte de seu pai em 1834, herda as terras 

mencionadas, que passam por vários arrendamentos até que Paulo Barbosa da Silva decide 

retomar os planos de D. Pedro I de construir um Palácio de Verão no alto da Serra da Estrela.  

Paulo Barbosa e Júlio Frederico Köeler, engenheiro alemão, elaboraram um plano para 

incentivar a povoação da região. A estratégia compreendia a doação de terras de fazenda 

imperial a colonos livres, ou seja, não só levantariam a população, como também exerceriam 

atividades agrícolas.   

A cidade nasceu de um curato em 1845 à semelhança dos povoados coloniais. Em 

1857, foi elevada a município e cidade, sem passar pela condição de vila.  
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6.2.1.8 Nova Friburgo – Região Serrana 

 

O território onde hoje se situa o município de Nova Friburgo foi inicialmente uma área 

indígena. Posteriormente, atraídos pelo cultivo do café, chegaram os portugueses, 

acompanhados de escravos africanos que trabalhavam na lavoura e nos serviços caseiros. 

Interessado em intensificar a colonização no interior do Brasil, D. João VI baixou um 

decreto autorizando o agente do Cantão de Friburgo, situado na suíça, a estabelecer uma 

colônia composta por cem famílias suíças no Distrito de Cantagalo, no Rio de Janeiro. Muitos 

suíços morreram durante a viagem até a colônia, denominada Nova Friburgo, devido à origem 

dos colonizadores. 

Em maio de 1824, chegaram à região alemães protestantes. Anos mais tarde, chegaram 

também os italianos e os sírios, o que acentuou o progresso da localidade. 

A inauguração da estrada de ferro Leopoldina Railway, que transportava o café de 

Cantagalo para o porto do Rio, proporcionou o surgimento de estabelecimentos comerciais, 

hotéis e escolas. As oportunidades advindas da vida no campo também foram um fator 

atrativo para muitas pessoas. 

O presidente da República, Dr. Nilo Peçanha, em 1910, inaugurou na cidade um 

sanatório naval cujo intuito era tratar vítimas de diversas doenças, o que fez com que muitos 

visitantes, em busca de tratamentos, estabelecessem residência no local. 

Em 1935, foi construída a primeira estação de passageiros do trem que passava pelas 

ruas da cidade ao lado de ônibus e automóveis. 

Com a instalação de uma fábrica de ferragens ainda na década de 30, Nova Friburgo se 

transforma em um polo industrial e comercial.  

 

6.2.1.9 Arraial do Cabo – Região das Baixadas Litorâneas 

 

Pelo fato de Arraial do Cabo ter sido vinculada a Cabo Frio até recentemente, as duas 

histórias se encontram muito ligadas. A região de Cabo Frio passou por um grande aumento 

populacional devido à chegada dos portugueses.  

Com a fundação da cidade de Santa Helena, em 1615, a cidade passou a se chamar 

Nossa Senhora da Assunção de Cabo Frio.  
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A fundação da cidade de Cabo Frio acelerou o processo de colonização e 

desenvolvimento da região, no entanto o território onde está situado viveu esquecido durante 

muito tempo; isolamento acentuado pela falta de acesso a outros povoados. 

Até fins do século XIX, o núcleo urbano de Cabo Frio prosperou lentamente, tendo 

como principal base da economia a agricultura com mão de obra escrava, atividades que 

entraram em crise com a Abolição da Escravatura. 

A economia cabista só veio a se reestabelecer mais tarde com a implantação da 

rodovia e da estrada de ferro, dentre outros fatores. 

A região foi elevada à categoria de cidade denominada Arraial do Cabo apenas em 

1985. 

 

6.2.1.10 Macaé – Região Norte Fluminense 

 

O interesse no povoamento de Macaé, território habitado pelos índios Goitacás do 

Norte, surgiu devido a uma ameaça de pirataria na região. Durante o domínio da Espanha 

sobre Portugal, Gondomar – o ministro espanhol que estava em Londres – advertiu o governo 

madrilenho acerca da suposta invasão de aventureiros ingleses. A ocupação não ocorreu, mas 

o governo espanhol ordenou ao governador-geral Gaspar de Souza que alojasse por volta de 

200 índios em uma aldeia localizada sobre o rio Macaé, protegendo, dessa forma, todo o 

território. Outro povoamento foi iniciado sobre o rio Leripe, local onde os inimigos cortavam 

o principal produto do contrabando: a madeira colorante de pau-brasil. 

O povoado que hoje corresponde à Macaé foi liderado por Amador Bueno, filho de 

Araribóia. No entanto, a colonização oficial jesuítica se iniciou no momento em que 

começaram a construção da Capela de Santana, um engenho e um colégio na Fazenda Jesuítas 

de Macaé. Os índios que viviam na região e os locais por eles controlados foram dominados 

por jesuítas que trabalharam conjuntamente, dentre eles João de Almeida. 

Os esforços para colonizar a região até o final do século XVII não impediram que 

Macaé continuasse desprotegida. Em 1795, com a expulsão dos jesuítas, novos imigrantes 

oriundos de Cabo Frio e Campos chegam ao território para ocupar as terras já apaziguadas, o 

que resultou no progresso do povoado. 

Em 1813, a região foi elevada à categoria de vila denomina São João de Macaé. Após 

os desmembramentos dos territórios de Cabo Frio e Campos, Macaé torna-se município em 

1824. Com uma localização favorável, Macaé era passagem terrestre obrigatória entre o Rio 
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de Janeiro e Campos, o que a tornou sede do registro criado pelos viscondes de Asseca, com a 

função de cobrar impostos e fiscalizar tudo o que saía do Paraíba do Sul, mantendo o território 

sob opressão. Em 15 de abril de 1846, a lei provincial nº 364 eleva a Vila São João de Macaé 

à categoria de cidade. 

 

6.2.1.11 Campos dos Goytacazes – Região Norte Fluminense 

 

Os campos dos índios Goytacazes, conforme consta na carta de doação de 1536, 

integravam a capitania de Pero de Gois da Silveira. O município tornou-se, em 1837, o maior 

centro ferroviário da região devido à facilidade de circulação proporcionada pelo surgimento 

da rodovia. Outro fator que influenciou o progresso da região foi a expansão da produção 

açucareira no século XIX, o que resultou na multiplicação de engenhos de açúcar e na 

construção, em 1879, da Usina Central do Limão. Ao longo dos anos, muitas usinas deixaram 

de funcionar, ficando a produção concentrada em um número menor de estabelecimentos. 

A pecuária e o café ocupam lugar de destaque na economia da região. A primeira 

ainda se mantém e o último propiciou o progresso de antigos municípios que hoje não 

pertencem ao território de Campos. 

Recentemente, a extração do petróleo e de gás natural na Bacia de Campos tem 

propiciado um significativo aumento na receita municipal por meio do recebimento de 

royalties excedentes e participações especiais. 

 

6.2.1.12 São João da Barra – Região Norte Fluminense 

 

No século XVII, mais exatamente em 1676, o povoado foi elevado à categoria de vila. 

A economia da região era movimentada pela criação de gado, a pesca e cultura de cana. 

O escoamento da produção açucareira para a capital baiana marca e impulsiona o 

transporte fluvial no século XVIII. Devido ao crescimento do porto, a vila se desenvolve 

urbanisticamente, o que traz também um aumento da população local. 

Com a chegada da família real ao Brasil, São João passa a suprir as necessidades da 

Corte, o que beneficiou o desenvolvimento do comércio e elevou as condições financeiras de 

seus moradores. 



.............................................................................................................................................SANTOS, P. F. 

68 
 

Todas essas melhorias fizeram com que, em 17 de junho de 1850, o imperador D. 

Pedro II elevasse a Vila de São Pedro da Praia à categoria de Cidade e passou a se chamar São 

João da Barra. 

 

6.2.1.13 Itaperuna – Região Noroeste Fluminense 

 

O início da colonização das terras que hoje equivalem ao município de Itaperuna se 

deu no século XIX. O sargento da Milícia de D. João VI, José Lannes, foi o grande 

desbravador da região. Após passar por Porto Alegre e pelo Vale do Carangola, Lannes cedeu 

as terras da margem do rio Carangola aos seus irmãos, Antônio e Francisco. Anos depois, foi 

a vez dos pais dos posseiros, capitão João F. Dantas Brandão, instalar-se na Fazenda da 

Conceição, o que contribuiu para o povoamento do Vale do Carangola. Outros territórios 

foram habitados posteriormente até que, em 1885, o governo cria um Município na região. 

Com isso, a freguesia de Nossa Senhora da Natividade foi elevada à categoria de Vila 

denominada Itaperuna, cujo significado é pedra preta ou tapir preto. A escolha do nome está 

associada aos índios Puris que o aplicavam à região circunvizinha da chamada “Pedra do 

Elefante”, localizada em Porciúncula. 

Na imagem seguinte, é possível visualizar a localização de todas as cidades 

supracitadas dentro do estado do Rio de Janeiro. 
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Figura 8: Mapa oficial do Estado do Rio de Janeiro. Fonte: Fundação Ceperj, 2014. 

 

6.3 Breves considerações acerca dos questionários  

 

O corpus do ALiB é constituído pelos Questionários Fonético-Fonológico (QFF), 

Semântico-Lexical (QSL) e Morfossintático (QMS). Além disso, encontram-se contempladas 
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as questões de pragmática, alguns temas para discursos semidirigidos, questões 

metalinguísticas e um pequeno texto para leitura (Parábola dos Sete Vimes), aplicado no final 

da entrevista. 

O QFF, mais particularmente, é acompanhado de 11 questões de prosódia cujo 

objetivo principal é levantar as diferenças entoacionais presentes nas cinco regiões brasileiras.  

O referido questionário contempla frases interrogativas, afirmativas e imperativas que são 

obtidas a partir do fornecimento ao informante de uma dada situação. As questões totais, 

objeto do nosso estudo, presentes no questionário de prosódia são as seguintes: 

 

Pergunta feita pelo inquiridor: 

 Se você/o(a) senhor(a) quer saber se alguém vai sair hoje, como é que você/o(a) senhor(a) 

pergunta?  

Resposta esperada: 

  Você vai sair hoje?  

 

Pergunta feita pelo inquiridor: 

 Uma pessoa está internada em um hospital e quer saber do médico se vai sair naquele dia. 

Como é que pergunta? 

 Resposta esperada: 

 Eu vou sair hoje, doutor?  

 

É importante mencionar que as duas questões totais retiradas do questionário de 

prosódia não foram numericamente suficientes para a pesquisa. Além disso, o grau de tensão 

e formalidade da entrevista, aliados a não compreensão da pergunta feita pelo inquiridor, 

fizeram com que os informantes, muitas vezes, produzissem uma interrogativa sem uma 

entoação característica, o que resultou no descarte da sentença ainda que a mesma fizesse 

parte de um questionário acerca de fenômenos entoacionais.  

No entanto, as elocuções espontâneas e coloquiais feitas pelos informantes ao longo 

das gravações tornaram-se uma alternativa para recolha das interrogativas utilizadas neste 

estudo. Nesses enunciados, o falante costuma, em muitos momentos, realizar uma elocução 

interrogativa com o intuito de confirmar a resposta da questão feita pelo inquiridor. É 

importante mencionar que não foram encontradas diferenças melódicas entre os enunciados 
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interrogativos totais e os confirmativos, o que permitiu a análise desses dois tipos de questão 

nesta pesquisa. 
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7. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

7.1 A seleção dos dados 

 

A seleção dos enunciados utilizados nesta dissertação foi feita com base no julgamento 

de dois profissionais da área. Dessa maneira, foram descartadas as sentenças que 

apresentavam as seguintes características: (i) Qualidade acústica desfavorável – ocorre devido 

às condições do local onde a gravação foi realizada e (ii) Vozes sobrepostas –  consequência 

dos casos em que há, no ambiente de gravação, outras pessoas além do inquiridor e do 

informante ou ainda dos momentos em que o informante e o inquiridor falam ao mesmo 

tempo. 

 

7.2 Descrição e critérios para análise do corpus 

 

O corpus utilizado nesta dissertação é formado por 364 questões totais, 

aproximadamente 32 enunciados por cidade, ou seja, 8 por informante
4
. Todas essas frases 

estão distribuídas entre os municípios que são pontos de inquérito do ALiB no estado do Rio 

de Janeiro. São eles: Paraty, Nova Iguaçu, Niterói, Barra Mansa, Resende, Valença, Três 

Rios, Petrópolis, Nova Friburgo, Arraial do Cabo, Macaé, Campos dos Goytacazes e 

Itaperuna. Apenas os dados da capital do Rio de Janeiro não foram analisados porque, como 

já mencionado anteriormente, Silva (2011) os descreve em sua pesquisa sobre a entoação das 

capitais brasileiras. Além disso, um dos objetivos desta dissertação é observar se a entoação 

varia à medida que o município analisado se afasta da capital. Logo, tal comparação será feita 

com a análise já disponibilizada pela autora. 

Os informantes são todos naturais da região linguística investigada, da qual não se 

afastaram por mais de um terço de suas vidas. Distribuem-se igualmente pelos dois sexos, 

perfazendo um total de 26 homens e 26 mulheres, dois informantes do sexo masculino e dois 

do sexo feminino em cada município. É exigido que seus pais sejam brasileiros, de 

preferência da mesma região linguística que seus filhos. No que tange à escolaridade, todos 

possuem ensino fundamental incompleto, conforme determina o projeto. Além disso, devem 

                                                           
4
 A qualidade acústica de algumas gravações foi o fator que mais prejudicou a recolha dos dados. Sendo assim, 

em alguns municípios, analisaram-se menos de 32 enunciados interrogativos totais. 
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estar, preferencialmente, inseridos no contexto social da localidade com endereço e profissão 

definidos. Cabe ressaltar que, nos alinhando às metodologias adotadas por Silva (2011) e 

Silvestre (2012), as diferenças sociolinguísticas não serão discutidas nesta pesquisa, até 

porque os autores que anteriormente fizeram essa abordagem (SOSA, 1999, p. 186; 

FLETCHER, 2005, p. 335) não encontraram marcas entoacionais que indexicassem as 

variáveis sociais. A separação por gêneros feita na apresentação dos gráficos que contêm a 

média dos valores de F0 ocorreu devido à diferença de tessitura entre a voz do homem e da 

mulher. 

 

7.3 Descrição dos padrões 1 e 2 

 

Ao longo da análise dos dados, observaram-se dois padrões distintos baseados na 

tendência apresentada pelas curvas melódicas de rebaixar o seu nível tonal ao longo de sua 

evolução no tempo (GARRIDO, 2003, p. 99). O primeiro, que denominaremos padrão 1, está 

associado a uma descida contínua, iniciada após o primeiro pico de I e encerrada na última 

pretônica do enunciado. O padrão 2, por sua vez, é caracterizado por uma descida não 

contínua, iniciada no primeiro pico de I e finalizada na última pretônica; em outras palavras, 

ao longo desse tipo de enunciado, é possível encontrar pequenas proeminências melódicas que 

podem ou não estar relacionas a sílabas tônicas existentes na porção medial do enunciado. 

 

7.4 Descrição dos acentos nucleares 

 

No que se refere ao padrão acentual do último vocábulo dos enunciados, 

selecionaram-se aqueles que apresentavam o acento na penúltima sílaba de I, pois isso 

favorece não só a análise da sílaba tônica final, mas também das átonas adjacentes. No 

entanto, um dos principais entraves para a seleção dos dados foi o ensurdecimento da última 

postônica do sintagma entoacional, fenômeno já mencionado anteriormente. A solução para 

esse problema, diante do número reduzido de sentenças, foi utilizá-las mesmo diante da 

ausência da F0. Essas elocuções foram analisadas de forma particularizada para que a 

condição delas não influenciasse os resultados. Os enunciados terminados por palavras 

oxítonas, à semelhança daqueles que sofreram o ensurdecimento da postônica, também não 

foram descartados da análise, compuseram um terceiro grupo de dados. Em suma, a 
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configuração final foi observada nos seguintes grupos: (i) palavras paroxítonas plenas
5
; (ii) 

palavras paroxítonas com ensurdecimento da postônica final; e (iii) palavras oxítonas.  

Observaram-se, além dos grupos de enunciados mencionados, um total de sete 

enunciados monossílabos, o que nos permitiu investigar, mais detalhadamente, como o padrão 

melódico observado em palavras paroxítonas plenas irá se comportar dentro de uma única 

sílaba. De posse desses resultados, ainda que baseados em um pequeno número de dados, 

poderemos tecer novas hipóteses acerca da forma de ajuste entre melodia e texto mais 

produtiva no PB. 

É importante ainda mencionar que a natureza do nosso corpus não permite um maior 

controle dos dados, o que parece não influenciar os resultados. Estudos anteriores, como o de 

Lira (2009) e Nunes (2011), com dados controlados no que diz respeito ao número de sílabas, 

acento e estrutura sintática, revelaram traçados semelhantes para todas as realizações dos 

informantes dos falares nordestino e catarinense, respectivamente. Sendo assim, as diferenças 

entoacionais encontradas em alguns dialetos, embora existissem, não puderam ser associadas 

à estrutura sintática. Diante disso, nossos critérios e ponto de vista estão atrelados aos de 

Silvestre (2012): 

 

[...] com exceção de Serra (2009), a qual analisou também enunciados não-

controlados em sua investigação sobre a percepção de fronteiras prosódicas, e de 

Silva (2011), que também trabalhou com o corpus ALIB, a grande maioria dos 

estudos prosódicos feitos para o PB, inclusive os que investigaram diferenças 

dialetais, fizeram uso de corpus controlado, lido, com frases semelhantes para todos 

os informantes. Lembramos isto, pois, como elucidado anteriormente, nossa pesquisa 

é pautada apenas na análise de enunciados que não foram por nós pré-categorizados, 

pensados ou selecionados, o que pode gerar discussão sobre a falta de 

comparabilidade entre os mesmos, uma vez que suas diferentes estruturas sintáticas, 

provenientes das escolhas próprias dos falantes, poderiam gerar resultados 

enviesados. Todavia, lembramos também que, de acordo com a teoria AM, na qual a 

análise vindoura se baseia, a camada suprassegmental é autônoma em relação à 

camada segmental (SILVESTRE, 2012, p. 61). 

 

Por fim, eliminaram-se os enunciados que não apresentavam uma elocução neutra, isto 

é, aqueles que continham manifestações de foco ou ainda expressões de sentimento ou 

atitude
6
.  

Posteriormente à escolha dos dados, o programa computacional Praat foi utilizado para 

a análise de voz. Essa ferramenta possibilita, através da criação de níveis de segmentação, a 

                                                           
5
  O termo paroxítona plena está sendo empregado neste estudo para se referir às palavras cujas postônicas finais 

não sofreram o processo de ensurdecimento.  
6
 Nesta pesquisa estamos adotando as definições de Fónagy (1993) para as  palavras atitude e emoção. A 

primeira, segundo o autor, representa um comportamento consciente e controlado enquanto a última seria o 

resultado de descargas espontâneas de uma tensão psíquica. 
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divisão do enunciado em sílabas, palavras ou fones, o que facilita o registro dos valores de F0. 

É importante mencionar que a frequência fundamental foi mensurada em três pontos distintos 

da vogal: no início, no pico e no final do movimento. No entanto, para compor as médias, 

foram utilizados apenas os valores referentes ao pico silábico. Além disso, para contribuir 

com a precisão, todos os valores de F0 foram comparados àqueles obtidos automaticamente 

pelo programa. De modo semelhante, o referido programa também gerou todas as imagens 

dos padrões melódicos observados em cada localidade. O programa Excel, por sua vez, foi 

responsável por gerar os gráficos utilizados neste estudo. 

A imagem abaixo ilustra os níveis de segmentação criados com o auxílio do programa 

Praat, sendo o primeiro para as sílabas e o último para os valores da frequência fundamental. 

Além disso, é possível visualizar, na janela superior, o oscilograma, e, na janela inferior, o 

espectrograma, na cor cinza, e dois tipos de traçados sobrepostos: i) a curva da F0, em azul; e 

a curva da intensidade, em amarelo.  

 

Figura9: Níveis de segmentação do programa Praat, enunciado “Você vai sair hoje?”, dito pela informante da 

primeira faixa etária de Niterói. 
 

7.5 Instrumental para a descrição dos dados 

 

A análise dos dados será feita com o intuito de contribuir com os estudos de prosódia 

dialetal e, ao mesmo tempo, dialogar com as demais pesquisas referentes à prosódia dos 

municípios fluminenses. Todavia, a comparação com descrições de localidades não 

pertencentes ao estado do Rio também serão feitas sempre que possível a fim de mostrar as 
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semelhanças e diferenças existentes entre os falares brasileiros. Nessa perspectiva, o capítulo 

seguinte se ocupará de descrever: i) os contornos mais comuns de cada região investigada, 

sempre com o auxílio de imagens de curvas melódicas, extraídas do Praat; e ii) o acento pré-

nuclear e nuclear, de forma generalizante, com especial destaque a fatores  fonéticos, como: 

1) âmbito da proeminência inicial e final de I; 

2) descrição do movimento descendente compreendido entre o primeiro e o último pico;  

3) alinhamento do último pico de I: à direita, à esquerda ou no meio da vogal; 

4) valor da F0 alcançado pelos picos do sintagma entoacional. 

A justificativa para a investigação dos aspectos supracitados reside na orientação 

puramente fonológica da escola americana, que serviu de base para o modelo autossegmental 

e métrico. Por não considerar a estrutura interna do enunciado, prioriza a tarefa de traçar um 

repertório de elementos fonológicos responsáveis pelos contrastes melódicos de uma língua 

em detrimento do estudo de seus aspectos fonéticos e semânticos. Sobre essa característica, 

Martínez (2003), referindo-se a teoria autossegmental e métrica, menciona que: “a verdadeira 

desvantagem da análise dos clássicos é a de não partir da curva melódica para estabelecer os 

níveis a partir do quais hão de adotar algumas medidas que são convencionais [...]” 

(MARTÍNEZ, 2003, p. 86, tradução nossa)
7
. 

Como o intuito maior do nosso trabalho é realizar uma descrição dos falares 

fluminenses, julgamos necessário lançar um olhar mais atento às características fonéticas das 

curvas, uma vez que, em análises estritamente fonológicas, alguns traços de regionalidade 

podem não ser percebidos. 

  

                                                           
7
 “la verdadera desventaja de los análisis de los clásicos es la de no partir de la curva melódica para establecer 

los niveles, con lo cual han de adoptar algunas medidas que son convencionales […].” 
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8. RESULTADOS 

 

8.1 Descrição e análise dos resultados 

 

Nas seções subsequentes, a apresentação dos padrões encontrados nas localidades 

analisadas obedecerá à seguinte organização: i) descrição sistemática dos contornos 

melódicos encontrados em cada município com especial destaque aos comportamentos mais 

frequentes. Vale lembrar que todas as caracterizações dar-se-ão no âmbito do sintagma 

entoacional (I); ii) exemplificação dos padrões descritos através da apresentação de dados do 

corpus; e iii) descrição do comportamento dos acentos pré-nuclear e nuclear; e iv)  

interpretação fonológica dos resultados. 

 

8.1.1 Região da Costa Verde 

 

8.1.1.1 Paraty 

 

O município da Região da Costa Verde apresentou, no que se refere ao acento pré-

nuclear, o padrão melódico 1, descida contínua iniciada no primeiro pico do sintagma 

entoacional e finalizada na última pretônica, em  60% dos casos. A proeminência inicial da F0 

encontra-se mais comumente na sílaba tônica, de onde decresce, continuamente, até a 

pretônica final da frase. A partir dessa sílaba, a frequência fundamental começa uma nova 

subida cujo pico está, em geral, à direita da última tônica e a postônica final recebe um tom 

baixo. Nos sintagmas entoacionais terminados por palavras paroxítonas plenas, o único 

contorno melódico observado foi o ascendente-descendente. Em contrapartida, nas frases 

terminadas por palavras oxítonas, apenas o movimento ascendente foi encontrado. 

Na frase “Vai viajar?” (fig.10), produzida pela informante da faixa etária 2 de Paraty, 

observam-se os traços acima mencionados. O pico inicial do sintagma está situado na 

primeira sílaba tônica cujo valor de F0 é de 165Hz. Após essa primeira proeminência, a 

frequência fundamental decresce 7% até a sílaba anterior à última tônica, a partir da qual a F0 

realiza uma configuração ascendente, 25% maior do que a sílaba anterior. 
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Figura10: Frase “Vai viajar?”, pronunciada pela informante da faixa etária 2 de Paraty. 

 

8.1.2 Região do Médio Paraíba 

 

8.1.2.1 Barra Mansa 

 

Em Barra Mansa, a F0 da questão total apresentou, no geral, uma proeminência inicial 

na sílaba tônica e, em 58% dos dados, uma declinação contínua da F0 ao longo das sílabas 

que antecedem a última tônica.   

O acento nuclear é caracterizado pelo movimento ascendente-descendente com pico 

localizado à direita da sílaba acentuada em 89% dos casos e postônica final em nível baixo. 

Esse foi o único comportamento melódico constatado em frases terminadas em palavras 

paroxítonas plenas. No caso das paroxítonas com postônicas ensurdecidas, o movimento 

circunflexo ocorreu em 40% dos casos e o ascendente, em 60% das frases. 

Na frase “Você vai casar?” (Fig.11), emitida pela informante da segunda faixa etária, é 

possível visualizar o padrão melódico inicial 2, isto é, uma descida não contínua, partindo da 

primeira proeminência de I até a sílaba que antecede a tônica final,  pouco comum nos dados 

investigados, e um movimento final levemente ascendente, característico das sentenças 

terminadas em sílabas acentuadas. O pico inicial está localizado na primeira sílaba tônica do 

enunciado. A partir desse ponto, a F0 empreende uma subida de 30% até a última sílaba de I. 
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Figura11: Frase “Você vai casar?”, pronunciada pela informante da faixa etária 2 de Barra Mansa. 

 

8.1.2.2 Valença  

 

O acento pré-nuclear da questão total de Valença revelou os seguintes traços: pico da 

F0 localizado na primeira sílaba acentuada, seguido, em 55% dos casos, de um movimento 

descendente não contínuo nas sílabas compreendidas entre a primeira e a última tônica da 

frase. O acento nuclear é caracterizado por um movimento ascendente-descendente cujo pico 

se encontra alinhado à direita da sílaba tônica.  Vale mencionar que todos os enunciados 

finalizados por palavras paroxítonas plenas apresentaram esse comportamento melódico. No 

entanto, diante da ausência da sílaba postônica final, o referido padrão concorre com um 

movimento ascendente, localizado na última tônica da frase. 

Na frase “Vai viajar?” (Fig.12), produzida pela informante da primeira faixa etária, 

constata-se que a proeminência de 199Hz da frequência fundamental, presente no início de I, 

localiza-se na primeira sílaba tônica, sendo seguida por um decréscimo de 25Hz que se 

encerra na última pretônica da frase. A partir dessa sílaba, a frequência fundamental aumenta 

44%. No entanto, na extrema direita da sílaba tônica, após o pico melódico, registra-se uma 

leve queda de 15Hz, o que configura o início de um movimento  descendente final, 

interrompido pela falta de material segmental. 
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Figura 12: Frase Vai viajar?”, pronunciada pela informante da faixa etária 1 de Valença. 

 

8.1.3. Região Metropolitana 

 

8.1.3.1 Nova Iguaçu 

 

O contorno inicial da questão total de Nova Iguaçu é caracterizado por uma 

proeminência localizada, na maior parte dos casos, na primeira sílaba tônica de I. A partir 

desse ponto, a F0 decresce, apresentando pequenas subidas melódicas ao longo do enunciado, 

até a sílaba que precede a última tônica da sentença, o que configura o padrão 2 . 

O acento nuclear, por sua vez, apresentou um contorno circunflexo, formado nas duas 

últimas sílabas, quando o enunciado terminava em palavra paroxítona plena. Nos demais 

dados, constatou-se, em mais de 70% das frases, uma subida ambientada na sílaba tônica. O 

pico melódico encontrou-se à direita da tônica em 78% dos casos analisados. 

A frase “Eu vou sair hoje?” (Fig.13), enunciada pelo informante homem, da faixa 

etária 1, ilustra o comportamento supracitado.  Nessa elocução, observa-se, no acento pré-

nuclear, um pico inicial de 140Hz na sílaba tônica, que sofre um decréscimo de 5%, encerrado 

na pretônica final. Após esse ponto, a F0 empreende um movimento ascendente de 28Hz até a 

porção medial da sílaba tônica de onde inicia uma descida que finda na sílaba postônica. 
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Figura 13: Frase “Eu vou sair hoje?”, pronunciada pelo informante da faixa etária 1 de Nova Iguaçu. 

 

8.1.3.2 Niterói 

 

O padrão menos frequente apresentado por Niterói para o acento pré-nuclear foi o 

número 1, encontrado em 45% dos dados, o qual consiste em um pico melódico inicial 

localizado na primeira sílaba tônica de I, seguido de uma contínua descida melódica até a 

última sílaba pretônica.  

O acento nuclear das frases terminadas por palavras paroxítonas plenas revelou, em 

todos os casos, um contorno final ascendente-descendente. Nos enunciados cuja postônica 

final sofreu ensurdecimento, não apresentando F0, o padrão circunflexo não foi identificado. 

Por fim, 42% das sentenças finalizadas por palavras oxítonas apresentaram um contorno final 

ascendente. 

O enunciado “Com número de viagem?” (Fig.14), dito pela informante da primeira 

faixa etária, ilustra o padrão 2, descida melódica, não contínua, iniciada após o primeiro pico 

de I e finalizada na pretônica final. Observa-se que o pico inicial da F0 ocorre na primeira 

sílaba tônica. Em seguida, a linha da F0 decresce 8% até chegar à última pretônica da frase. O 

segundo pico ocorre à direita da sílaba tônica, com aumento da F0 de 15% em relação ao 

nível da sílaba precedente. Após o último pico, a frequência diminui 10% na postônica final, 

que se encontra em nível baixo. 
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Figura 14: Frase “Com número de viagem?”, pronunciada pela informante da faixa etária 1 de Niterói. 

 

No enunciado “Você vai sair?” (Fig.15), emitido pela informante da faixa etária 2, 

observa-se que o pico da F0, associado à primeira sílaba tônica, decresce 12%, 

continuamente, até a pretônica final. O acento nuclear é marcado por um movimento 

ascendente-descendente localizado nos limites da última sílaba acentuada do domínio. Esse 

comportamento foi identificado em 57% das sentenças finalizadas em palavras oxítonas. 

 

 
Figura 15: Frase “Com número de viagem?”, pronunciada pela informante da faixa etária 2 de Niterói. 

 

8.1.4 Região Centro-Sul Fluminense 

 

8.1.4.1 Três Rios 
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Os dados provenientes dos informantes de Três Rios revelaram um contorno melódico 

inicial cujo primeiro pico se encontra, preferencialmente, na sílaba tônica. A partir disso, a F0 

decresce de forma não contínua em 55% dos casos até a última pretônica do enunciado.  

O acento nuclear é marcado pela configuração circunflexa, presente em 100% dos 

enunciados finalizados por palavras paroxítonas plenas, em 25% dos enunciados com 

postônicas finais ensurdecidas e em 25% daqueles finalizados por palavras oxítonas. O pico 

final, frequentemente o mais alto do sintagma entoacional, encontra-se localizado à direita da 

sílaba tônica em mais de 80% das frases. 

As sentenças abaixo, ambas produzidas pelo informante do sexo masculino da segunda 

faixa etária, exemplificam, no que se refere ao acento pré-nuclear, o padrão 2, descida 

melódica não contínua do primeiro pico até a última pretônica de I,  e o padrão 1, contínua 

descida melódica situada entre o primeiro pico e a última tônica, respectivamente. Além 

disso, visualiza-se também o movimento final ascendente-descendente de enunciados com  

postônicas finais ensurdecidas. 

O enunciado “Cê toma café com leite?” (Fig.16), proferido pelo informante da 

segunda faixa etária, ilustra os comportamentos melódicos observados no município da região 

Centro-Sul. Nota-se o início de uma subida melódica de 17% na primeira sílaba átona em 

direção à primeira sílaba tônica de I.  Logo após esse movimento, a curva melódica decresce, 

subindo novamente devido à influência da sílaba tônica da palavra “café”. A pretônica final, 

além de apresentar o menor valor de F0 do enunciado, é o ponto de partida para a formação de 

um contorno circunflexo cujo pico alcança o valor máximo de 247Hz, o que é 73% superior 

ao  valor atingido pela sílaba precedente.  Por fim, o ensurdecimento da sílaba postônica não 

nos permite descrever o seu comportamento, no entanto, cabe mencionar que a descida de 

42Hz, iniciada no ponto mais alto da sílaba tônica, dá indícios de um tom baixo incompleto, 

em outras palavras, truncado. 
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Figura 16: Frase “Cê toma café com leite?”, pronunciada pelo informante da faixa etária 2 de Três Rios. 

 

O enunciado “Cê vai sair hoje?” (Fig.17), produzido pelo informante homem da 

segunda faixa etária, também demonstra, no acento nuclear, um padrão circunflexo, ainda que 

a sílaba postônica tenha sido ensurdecida. Nesse caso, a F0 da sílaba pretônica, em 119Hz, 

ascende 32% até que alcance seu pico na última sílaba acentuada para, então, decrescer 24% 

nessa mesma sílaba. 

 

 
Figura 17: Frase “Cê vai sair hoje?”, pronunciada pelo informante da faixa etária 2 de Três Rios. 

 

8.1.5 Região Serrana 
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8.1.5.1 Petrópolis 

 

Os contornos melódicos observados na questão total do município da região serrana 

demonstraram, na maior parte dos casos, um contorno inicial cuja característica principal é 

uma descida melódica, não contínua, iniciada após o primeiro pico do sintagma entoacional e 

encerrada na última sílaba pretônica do enunciado. Esse comportamento foi registrado em 

60% das sentenças analisadas. 

O padrão final dos enunciados terminados por vocábulos paroxítonos plenos se apoia 

nas três últimas sílabas, o pico da frequência fundamental alinha-se à direita da tônica e os 

níveis baixos estão associados às átonas adjacentes. Diante do ensurdecimento da postônica 

final em palavras paroxítonas e da sua inexistência em palavras oxítonas, o padrão circunflexo 

não se realizou de forma completa em 47% dos dados, isto é, o tom baixo não se concretizou 

integralmente. 

Na frase “Parece galinha?” (Fig.18), dita pelo informante da faixa etária 2 de 

Petrópolis, visualizam-se as características supracitadas. Observa-se que a primeira 

proeminência da curva melódica, no valor de 144Hz, está localizada na tônica inicial de I. 

Esse valor diminui 4% ao longo das sílabas  integrantes do interior do enunciado, voltando a 

subir 16% na última tônica, com redução posterior de 10% na átona adjacente.  

 

 
Figura 18: Frase “Parece com galinha?”, pronunciada pelo informante da faixa etária 2 de Petrópolis. 

 

8.1.5.2 Nova Friburgo 
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O contorno melódico inicial da questão total de Nova Friburgo apresenta, em grande 

parte dos enunciados, uma proeminência inicial localizada na primeira sílaba acentuada de I. 

Essa proeminência é acompanhada de um declínio constante da F0 em 64% dos dados 

observados. A referida queda se encerra na sílaba que precede a última tônica do sintagma, 

configurando o padrão 1. 

Nos enunciados terminados em palavras paroxítonas, o acento nuclear é marcado por 

um pico melódico à direita da sílaba tônica, seguido, geralmente, por uma descida que pode se 

iniciar na mesma sílaba ou na postônica adjacente. No caso das paroxítonas com postônicas 

ensurdecidas, a sílaba tônica abriga o movimento ascendente-descendente em 45% das 

sentenças. Quando, no entanto, o padrão acentual é o oxítono, o movimento ascendente final 

se torna o único observado no município da região serrana. 

No enunciado “Tem a ver com desobediência?” (Fig.19) , produzido pelo informante 

jovem de Nova Friburgo, observa-se que, a partir do primeiro pico melódico, a F0 decresce 

4% até a última pretônica da frase. O pico da configuração circunflexa final alcança a 

frequência mais alta da frase, 131Hz, valor 11% maior do que o alcançado pelo pico inicial. 

Em contrapartida, a postônica atinge o menor valor melódico da sentença, 107Hz. 

 

 
Figura 19: Frase “Tem a ver com desobediência?”, pronunciada pelo informante da faixa etária 1 de Nova 

Friburgo. 

 

8.1.6 Região das Baixadas Litorâneas  

 

8.1.6.1 Arraial do Cabo 
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Os enunciados interrogativos produzidos pelos informantes de Arraial do Cabo 

apresentaram os dois padrões iniciais em proporções semelhantes. O primeiro é caracterizado 

por um decréscimo não constante da F0 iniciada a partir da proeminência inicial de I até o 

último vale que precede a tônica final.  Esse comportamento, reconhecido em 56% dos dados, 

pode ser representado pelo padrão 2.  

A frequência fundamental, no acento nuclear, empreende, em todos os enunciados 

terminados por palavras paroxítonas plenas, um movimento ascendente-descendente. Nas 

demais sentenças, o movimento ascendente, localizado na sílaba tônica final, foi o único 

observado. O pico, em geral, o mais alto do enunciado, encontra-se alinhado à direita da 

última sílaba acentuada em 78% das sentenças observadas. 

A frase “Forte e demorada?” (Fig.20) realizada pelo informante jovem de Arraial do 

Cabo ilustra, no que tange ao acento pré-nuclear, o padrão 2: decréscimo não contínuo da F0 

após o primeiro pico. No contorno final, uma ascendência se inicia na última pretônica e, após 

alcançar o valor mais alto do sintagma entoacional na sílaba tônica, 172Hz, decresce 9% em 

direção à átona adjacente, confirmando a predominância do padrão circunflexo em 

enunciados com sílaba postônica final. 

 

 
Figura20: Frase “Forte demorada?”, pronunciada pelo informante da faixa etária 1 de Arraial do Cabo. 

 

A segunda frase “Depois de amanhã?”  (Fig.21), enunciada pelo informante homem 

da segunda faixa etária, é representativa, no que tange ao acento pré-nuclear, do padrão 

melódico 1. Observa-se um pico melódico, com valor de 92Hz, localizado na primeira sílaba 

tônica do enunciado. A partir desse ponto, a F0 decresce 17% até a última pretônica de I. O 

contorno final é marcado por um movimento ascendente que culmina na tônica. Os dois picos 
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descritos atingiram os maiores valores do sintagma. Torna-se válido ressaltar que o final 

ascendente foi constatado em todos os casos de enunciados finalizados em palavras oxítonas. 

Figura21: Frase “Depois de amanhã?”, pronunciada pelo informante da faixa etária 2 de Arraial do Cabo. 
  

No enunciado “Como é que eu pergunto?” (Fig.22), realizado pelo informante da 

faixa etária 1, constata-se, no acento nuclear, um movimento ascendente final, presente na 

última sílaba acentuada de I com postônica ensurdecida. 

 

 
Figura 22: Frase “Como é que eu pergunto?”, pronunciada pelo informante da faixa etária 1 de Arraial do Cabo. 

 

8.1.7 Região Norte Fluminense 
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8.1.7.1 Macaé 

 

A questão total de Macaé caracteriza-se geralmente por um pico melódico localizado 

na primeira sílaba tônica do sintagma entoacional, seguido de um movimento descendente que 

se espraia até a última sílaba pretônica. A partir desse ponto, inicia-se um movimento 

ascendente-descendente com pico alinhado à direita da última sílaba acentuada. Esse padrão 

foi o mais frequente em sentenças terminadas em palavras paroxítonas plenas ou oxítonas.  

Cabe mencionar que o último pico é, na maior parte dos dados, mais alto que o primeiro e foi 

encontrado alinhado à direita da tônica em todos os dados da localidade. 

Na sentença, “Vai viajar?” (Fig.23), proferida pela informante da segunda faixa 

etária, observa-se um pico inicial de 212Hz, localizado na primeira átona da frase. Após essa 

sílaba, a F0 decresce 6% até a sílaba pretônica. A partir desse ponto, registra-se uma subida 

melódica de 24% em direção à sílaba tônica, que, após o último pico, empreende um 

movimento descendente. 

 

 
Figura 23: Frase “Vai viajar?”, pronunciada pela informante da faixa etária 2 de Macaé. 

 

8.1.7.2 Campos dos Goytacazes 

 

Nos enunciados interrogativos de Campos, a maior diferença constatada no início do 

contorno diz respeito à descida melódica ocorrida ao longo da frase: 52% das sentenças 

apresentaram uma descida ininterrupta, iniciada no primeiro pico de I e finalizada na última 

pretônica do sintagma, o que caracteriza o padrão 1. Já 48% dos dados apresentaram uma 

descida não contínua, encerrada na última pretônica, ilustrando o padrão 2.  
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O padrão circunflexo final foi observado na maior parte dos enunciados terminados 

em palavras paroxítonas plenas. Em contrapartida, em mais de 80% das sentenças finalizadas 

por palavras paroxítonas, com postônicas ensurdecidas, ou por palavras oxítonas, a F0 

realizou um movimento ascendente na última sílaba do sintagma entoacional. 

No enunciado “Pra não chamar o nome?” (Fig.24) proferido pela informante da faixa 

etária 2, nota-se que o pico inicial da F0 está associado à primeira sílaba tônica de I, 

declinando  apenas 2% a caminho da última pretônica. Na sílaba tônica, ocorre um 

movimento ascendente, com pico alinhado à direita da sílaba. A linha melódica decresce na 

sílaba postônica, formando um contorno circunflexo final. 

 

 
Figura 24: Frase “Pra num chamar o nome?”, pronunciada pela informante da faixa etária 2 de Campos. 

 

O segundo enunciado da Região Norte Fluminense “Vai viajar?” (Fig.25), dito pela 

mulher da segunda faixa etária, apresenta pico da F0 na primeira postônica e declínio de 4% 

até a sílaba seguinte. O nível mais baixo de todo o sintagma está localizado nesta última 

pretônica, que é o ponto inicial de um movimento final ascendente cujo valor é 34% maior do 

que o atingido pela sílaba precedente. Vale destacar que as sentenças cujo movimento 

melódico final foi o ascendente terminam, em geral, em sílaba tônica. 
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Figura 25: Frase “Vai viajar?”, pronunciada pela informante da faixa etária 2 de Campos. 

 

8.1.7.3 São João da Barra 

 

O padrão entoacional mais comum na questão total de São João da Barra é 

caracterizado por uma subida inicial da frequência fundamental na primeira sílaba tônica de I, 

em 60% dos dados. Logo após essa ascensão, a F0 declina, de modo constante, até a sílaba 

pretônica. A partir desse ponto, a linha melódica ascende até a tônica seguinte e, ao atingir o 

seu ponto máximo, dois comportamentos são observados: no caso das frases terminadas por 

palavras oxítonas ou paroxítonas com postônicas ensurdecidas, constata-se no referido ponto 

o final do movimento, em mais de 70% dos enunciados. Já nas frases finalizadas em 

paroxítonas plenas, observa-se, a partir do pico final, um movimento de descida, iniciado 

geralmente na porção medial da sílaba tônica e finalizado na átona adjacente. 

O enunciado “Pra Santo Antônio?” (Fig.26), emitido pela informante da primeira 

faixa etária, exemplifica o comportamento final descrito acima. Nele observa-se um pico 

inicial que atinge o valor de 172Hz. Após essa primeira proeminência, a frequência 

fundamental decresce 4% até a última pretônica. Na tônica, a F0 ascende 37% em relação à 

sílaba anterior e decresce 15% na postônica final. 
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Figura 26: Frase “Pra Santo Antônio?”, pronunciada pela informante da faixa etária 1 de São João da Barra. 

 

O enunciado “Cê vai sair hoje?” (Fig.27), produzido pela informante da segunda 

faixa etária, ilustra o comportamento melódico do acento nuclear quando este é finalizado por 

palavra paroxítona com postônica final ensurdecida. Verifica-se uma ascensão de 14% da 

sílaba pretônica para a tônica final, que é, por sua vez, o ponto de início do movimento 

ascendente. 

 

 
Figura 27: Frase “Cê vai sair hoje?”, pronunciada pela informante da faixa etária 2 de São João da Barra. 

 

Por fim, na sentença “Só o homem que tem?” (Fig.28), proferido pelo informante da 

segunda faixa etária, é possível notar a manifestação do movimento final ascendente em 

enunciados finalizados por palavras acentuadas.  
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Figura28: Frase “Só o homem que tem?”, pronunciada pelo informante da faixa etária 2 de São João da Barra. 

 

8.1.8 Região Noroeste Fluminense 

 

8.1.8.1 Itaperuna 

 

O padrão da questão total em Itaperuna, no que tange ao acento pré-nuclear, apresenta, 

em 56% dos dados, um movimento descendente contínuo, iniciado no primeiro pico do 

sintagma entoacional e finalizado na última pretônica de I, comportamento característico do 

padrão 1. Vale lembrar que, normalmente, essa primeira proeminência está localizada na 

sílaba tônica, sendo a sílaba pretônica a menos favorecida em todos os dados da região. 

O contorno final, diante de diferentes padrões acentuais, sofreu algumas variações. 

Dessa forma, observou-se a configuração circunflexa em 71% dos dados terminados em 

vocábulos paroxítonos plenos. Em relação aos enunciados terminados por palavras oxítonas, o 

movimento ascendente final esteve presente em 75% das frases. Em todas as sentenças, o pico 

se encontra, em geral, alinhado à direita da tônica além de ser, na maioria dos casos, mais alto 

que o primeiro. 

O enunciado “Você vai sair hoje?” (Fig.29), proferido pela informante da faixa etária 

2, exemplifica o padrão 1 referente ao acento pré-nuclear. Nessa frase, observamos um pico 

inicial de 222Hz, localizado na primeira tônica do sintagma. Em seguida, a F0 decresce 48Hz 

ou 7% até pretônica final de I. A partir desse ponto, a frequência ascende 29% em direção à 

tônica final, exemplificando o comportamento mais frequente para os enunciados terminados 

em sílaba acentuada. 
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Figura 29: Frase “Você vai sair?”, pronunciada pela informante da faixa etária 2 de Itaperuna. 

 

A frase “Vou ter alta hoje?” (Fig.30), proferida pela informante da primeira faixa 

etária, ilustra, no que diz respeito ao acento nuclear, o único comportamento observado nos 

enunciados com postônica final ensurdecida: um movimento ascendente final na última sílaba 

acentuada. 

 

 
Figura 30: Frase “Vou ter alta hoje?”, pronunciada pela informante da faixa etária 1 de Itaperuna. 

 

8.2 INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

O objetivo maior deste capítulo é fornecer uma amostra da implementação melódica 

da questão total no Estado do Rio de Janeiro. Para isso, os resultados obtidos por Silva 
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(2011), para os enunciados interrogativos da capital do Rio de Janeiro, servirão de balizadores 

no estabelecimento de padrões variáveis das questões totais nas demais localidades do Estado. 

Cabe ressaltar também que a referida comparação, entre os dados obtidos por Silva e 

os dados obtidos nesta pesquisa, apresenta como vantagem o fato de os dois estudos 

utilizarem o corpus do ALiB. Dessa maneira, é possível garantir uma integração entre os 

enunciados investigados e a metodologia adotada pelas duas pesquisas.  

 

8.2.1 O acento pré-nuclear 

 

O acento pré-nuclear da questão total é caracterizado, segundo Moraes (2008), por 

uma subida melódica na primeira sílaba tônica. Segundo o autor, essa subida inicial se 

encontra em um nível mais elevado em relação àquele observado nos enunciados assertivos. 

Além disso, revela ainda que não há um contraste entre o acento pré-nuclear das assertivas e o 

das interrogativas, o que faz com que ambos sejam representados pela notação / L+H*/. 

Vale mencionar os estudos realizados com a intenção de compreender a relevância do 

acento pré-nuclear para a identificação do sentido entoacional de uma frase. Moraes (2006) ao 

neutralizar, através da ressíntese, as distinções melódicas presentes no acento pré-nuclear de 

cinco sentenças naturais, conclui que as modificações realizadas não impediram que os 

ouvintes associassem o padrão prosódico das frases ressintetizadas ao padrão presente nas 

frases naturais, o que sinaliza pouca relevância significativa. Já Miranda (2015), baseada nos 

resultados de testes de percepção relativos à descrição da questão total, afirma que o 

movimento ascendente-descente está presente no início e no final do contorno. No entanto o 

último é fundamental para a identificação da questão total enquanto o primeiro, se retirado, 

não impede o reconhecimento do contorno.  

A questão total das regiões estudadas apresentou um comportamento homogêneo 

caracterizado por um pico inicial localizado na primeira sílaba tônica. Em alguns casos, essa 

proeminência esteve localizada na sílaba postônica ou na sílaba pretônica. 

Os gráficos a seguir mostram os valores médios da Frequência fundamental nas sílabas 

integrantes do acento pré- nuclear. Para uma melhor visualização dos dados, os resultados 

foram separados segundo o sexo do falante: à direita, encontram-se as médias da fala feminina 

e, à esquerda, as médias relativas à fala masculina. 
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Gráfico 8: Média da F0 no acento pré-nuclear das 

sentenças proferidas pelos homens da Região do 
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Gráfico10: Média da F0 no acento pré-nuclear das 

sentenças proferidas pelos homens da Região 

Metropolitana. 
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Gráfico 12: Média da F0 no acento pré-nuclear das 

sentenças proferidas pelos homens da Região 

Centro-Sul Fluminense. 
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Gráfico 14: Média da F0 no acento pré-nuclear 

das sentenças proferidas pelos homens da Região 

Serrana. 
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As imagens acima nos dão prova de que a subida inicial descrita por Moraes (2008), 

para o PB, e, por Silva (2011), para a capital do Rio de Janeiro, é o comportamento mais 

frequente nos dados analisados neste estudo.  

Sosa (1999), em seu estudo sobre as variedades peninsulares e hispano-americanas do 

espanhol, menciona que todos os dialetos analisados compartilharam o mesmo 

comportamento prosódico no que tange ao acento pré-nuclear das interrogativas absolutas. 

Essa marca exerce a importante função fonológica de distinguir os enunciados assertivos dos 

interrogativos absolutos, uma vez que a subida presente nestes é superior àquela observada 

nas assertivas. Nesta pesquisa, no entanto, algumas pequenas variações foram encontradas em 

relação à altura tonal das sílabas iniciais. 
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Gráfico 20: Média da F0 no acento pré-nuclear 

das sentenças proferidas pelos homens da Região 

Noroeste Fluminense. 

 

Gráfico 17: Média da F0 no acento pré-nuclear das 

sentenças proferidas pelas mulheres da Região 

Norte Fluminense. 

 

Gráfico 18: Média da F0 no acento pré-nuclear 

das sentenças proferidas pelos homens da 

Região da Norte Fluminense. 
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Na fala feminina, os enunciados das informantes de São João da Barra (Norte 

Fluminense) apresentaram uma leve queda  melódica da sílaba pretônica para a sílaba tônica. 

Nesse ponto, o município também revelou em suas frases uma leve subida em direção à sílaba 

postônica, comportamento análogo ao observado na fala paratiense (Costa Verde). 

Na fala masculina de Campos (Norte Fluminense) e Niterói (Região Metropolitana), 

notou-se uma pretônica num nível melódico levemente mais alto que a tônica adjacente. No 

que diz respeito ao comportamento melódico observado entre a sílaba tônica e a postônica, 

notou-se uma pequena subida nos referidos municípios e também na fala macaense (Norte 

Fluminense). 

Segundo Silva (2011, p.113), a sílaba tônica é a principal hospedeira da proeminência 

inicial em mais de 80% dos dados observados em seu estudo e resultados com percentuais 

próximos foram observados em nossa pesquisa. Vale mencionar, porém, alinhando-nos a 

Silvestre (2012:91), que, por mais que haja semelhanças relativas à existência de um tom alto 

no início de I, “o tom H* atribuído às tônicas iniciais é uma abstração e se manifesta de 

formas diferenciadas”. 

O gráfico a seguir ilustra a localização da proeminência inicial por região. Nele 

observamos que a sílaba tônica recebe o primeiro pico do sintagma entoacional em mais de 

70% dos dados na maior parte das regiões. As sílabas postônicas e pretônicas, embora tenham 

sido mais proeminentes em alguns casos, revelaram valores percentuais pouco significativos, 

variando entre 7% e 24%. 

 

 
Gráfico 21: Localização da proeminência inicial do acento pré-nuclear. 

 

0

20

40

60

80

100

Pretônica Tônica Postônica

P
er

ce
n

tu
a

l 

Proeminência inicial do acento pré-nuclear 

C. Verde

R.Metropolitana

R.Serrana

R.B.Litorâneas

Norte Fluminense

Noroeste Fluminense

C.S.Fluminense

M.Paraíba



.............................................................................................................................................SANTOS, P. F. 

100 
 

8.2.2 O acento nuclear 

 

Sosa (1999), em seu estudo sobre as variedades do espanhol, demonstra a importância 

do acento nuclear para a particularização e identificação dialetal. O autor encontrou nesse 

domínio cinco padrões melódicos diferentes para os enunciados interrogativos absolutos 

presentes em seu corpus, o que lhe permitiu descrever de forma mais precisa as características 

entoacionais de cada região estudada.  

Segundo Moraes (2008), o acento nuclear do PB é formado por um movimento 

ascendente-descendente, com pico alinhado à direita da sílaba tônica e sílabas átonas em nível 

baixo. A notação L+<H*L% foi proposta para representar o referido comportamento. 

Para a capital do Rio de Janeiro, Silva (2011), utilizando-se de nomenclaturas 

provenientes da teoria IPO, encontrou uma configuração circunflexa final que se concretizou 

de duas maneiras na última tônica: pico melódico [+ antecipado] seguido de movimento 

descendente e movimento ascendente seguido de pico melódico [+ atrasado] (p.102). Acerca 

da ascendência final, encontrada não só nas sentenças da capital do Rio de Janeiro, mas em 

todas as regiões abrangidas pelo estudo, a autora menciona que: 

 

O português do Brasil é uma língua que não possui outros recursos além da entoação 

para marcar a questão total. Dessa forma, já era esperado que o movimento 

ascendente estivesse presente em 100% das questões totais analisadas de todas as 

regiões brasileiras, uma vez que configura um dos principais correlatos físicos que 

permite expressar a força ilocutória da proposição (SILVA, 2011, p.114). 

 

A subida final que caracteriza os enunciados interrogativos do PB também foi 

mencionada por Grabe (2004) em seu estudo sobre a entoação regional do inglês. A autora 

ressalta que a referida marca esteve presente na maior parte das questões declarativas 

analisadas, ou seja, nos tipos de questão que contam apenas com a entoação para assinalar o 

seu valor ilocutório.  

Nos munícipios abarcados por esse estudo, a configuração circunflexa ficou condicionada 

ao padrão acentual da última palavra do enunciado e ao ensurdecimento da postônica final: 

 As sentenças finalizadas por palavras paroxítonas plenas apresentaram na maior parte 

dos casos um padrão circunflexo; 

 As sentenças finalizadas por palavras paroxítonas cuja postônica final foi ensurdecida 

apresentaram, no geral, um movimento final ascendente localizado na sílaba tônica; 

 As sentenças terminadas em palavras oxítonas também apresentaram um padrão final 

ascendente ambientado na sílaba tônica na maior parte dos casos. 
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Os gráficos seguintes ilustram os resultados supracitados, distribuídos por região, 

tendo no eixo das coordenadas a distribuição percentual dos dados e no eixo das abscissas os 

três grupos de acentos nucleares abarcados por este estudo: i) P.P. - Acentos nucleares 

finalizados por palavras paroxítonas plenas; ii) P.P.E.- Acentos nucleares finalizados por 

palavras paroxítonas com postônicas ensurdecidas; e iii) P.O. - Acentos nucleares finalizados 

por palavras oxítonas 
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Gráfico 22: Padrão melódico do acento nuclear 

na Região da Costa Verde. 

Gráfico 23: Padrão melódico do acento nuclear 

na Região do Médio Paraíba. 

Gráfico 24: Padrão Melódico do acento 

nuclear na Região Metropolitana. 
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Os gráficos evidenciam que, em relação ao primeiro grupo de acento nuclear, o padrão 

circunflexo manifestou-se de forma predominante em todas as regiões. Vale lembrar que o 

padrão ascendente final ocorreu de forma mais significativa na região Noroeste Fluminense 

onde foi registrado em 29% dos enunciados. 

O segundo grupo apresentou a variante ascendente como único padrão na Região das 

Baixadas Litorâneas e no Noroeste Fluminense. Nas demais localidades, registraram-se dois 

comportamentos: movimento ascendente final, o mais frequente, e o movimento ascendente-

descendente.  

Por fim, o último grupo de acento nuclear, finalizado por palavras oxítonas, à 

semelhança do comportamento anterior, revela a variante ascendente final na maior parte dos 
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Gráfico 28: Padrão Melódico do acento nuclear 

na Região Norte Fluminense. 
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Gráfico 29: Padrão Melódico do acento nuclear na 
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Gráfico 26: Padrão Melódico do acento nuclear 

na Região Serrana. 

 

Gráfico 27: Padrão Melódico do acento nuclear 

na Região das Baixadas Litorâneas. 
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casos. A exceção fica com a região da Costa Verde onde o movimento ascendente-

descendente é o único observado. 

Lira (2009), em seu estudo sobre os falares nordestinos, mostra, ao trabalhar com os 

dados do projeto AMPER, que o padrão acentual e o ensurdecimento da sílaba postônica 

podem de fato influenciar o padrão melódico da sentença. Um exemplo disso são os 

resultados obtidos na cidade de Recife, o acento nuclear, finalizado em palavras paroxítonas e 

proparoxítonas, foi marcado por uma tônica final baixa, seguido de postônica alta, enquanto, 

no enunciado finalizado em palavra oxítona, a subida final esteve localizada na sílaba tônica.  

Diante dos resultados expostos, é possível notar um padrão melódico final recorrente, 

o circunflexo, que apresenta variações ligadas a dois fatores: acentuação vocabular e, 

consequentemente, perda de material segmental. O primeiro diz respeito aos enunciados 

terminados em palavras paroxítonas plenas, nesse grupo, o movimento ascendente-

descendente se manifesta na grande maioria dos dados. Ao alterar o padrão acentual da última 

palavra do acento nuclear para oxítono, acabamos perdendo a última postônica final, o que 

pode resultar em dois processos distintos: 

 o tom L recaído comumente sobre a sílaba postônica final, devido a sua não existência 

em vocábulos oxítonos, seria acrescido ao tom H da sílaba tônica final, formando um 

acento bitonal HL*. Em outras palavras, a configuração circunflexa, antes 

concretizada em duas sílabas, seria acomodada em apenas uma, fenômeno conhecido 

como compressão (MORAES; COLAMARCO, 2008); 

 o tom L recaído sobre a sílaba postônica final deixaria de existir por consequência do 

ajuste temporal sofrido. Diante disso, o movimento ascendente-descente acaba 

sofrendo modificações em sua forma, processo denominado de truncamento 

(MORAES; COLAMARCO, 2008). 

O truncamento revelou-se uma estratégia de acomodação produtiva nos dados 

apresentados, uma vez que os grupos de acento nuclear finalizados em sílabas acentuadas 

apresentaram, em suas formas, importantes alterações melódicas devido ao ajustamento da 

melodia ao texto.  

Os resultados supracitados vão ao encontro daqueles encontrados por Frota el 

al.(2015) para os enunciados interrogativos do PB. As autoras mencionam que: 
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Em todas as regiões, a estratégia, claramente dominante é o truncamento do tom L 

final (L%), com percentagens entre 70% e os 100%  e uma média geral de 84% de 

truncamento. Isto é, o juste da melodia ao texto é uma forma de acomodação típica 

do PB, confirmando-se observações anteriores e estendendo esta generalização a 

regiões previamente não analisadas (FROTA et al., 2015). 

 

  

8.2.3 Você conhece cal? O caso dos enunciados monossílabos 

 

Como já mencionado anteriormente, o questionário de prosódia é composto por um 

número pequeno de questões que, muitas vezes, são pronunciadas com uma entoação típica de 

uma asserção ou o informante a realiza como uma pergunta indireta. Todas essas situações 

fazem com que esses enunciados sejam descartados.  

No entanto, existem alguns fatores que beneficiam a recolha das elocuções 

interrogativas. Um exemplo disso é a questão número 4 do Questionário morfossintático 

(QMS) cujo objetivo consiste em investigar o uso do artigo diante da palavra CAL: 

 

 Você conhece, o (a) senhor (a) conhece CAL?  E como é? Como se faz para caiar 

uma casa? 

 

Foi possível observar em muitos inquéritos que o falante produzia uma questão total a 

fim de confirmar o que havia sido pedido, destacando apenas a palavra incompreendida, no 

caso cal. A vantagem dessas frases está na possibilidade de analisar, em palavras idênticas, o 

modo como se comporta o padrão circunflexo em uma única sílaba.  

As sentenças seguintes foram proferidas pelos informantes de Barra Mansa, Valença e 

Macaé.  
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Figura 31: Enunciado “Cal?”, dito pela informante da segunda faixa etária de Barra Mansa (Região do Médio 

Paraíba). Padrão LH*%. 

 

 
Figura 32: Enunciado “Cal?”, dito pelo informante da primeira faixa etária de Valença (Região do Médio 

Paraíba). Padrão LH*% 
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Figura 33: Enunciado “Cal?”, dito pela informante da primeira faixa etária de Três Rios (Centro-Sul 

Fluminense). Padrão HL*% 
 

 
Figura 34: Enunciado “Cal?”, dito pelo informante da segunda faixa etária de Três Rios (Centro-Sul 

Fluminense). Padrão HL*% 
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Figura 35: Enunciado “Cal?”, dito pela informante da segunda faixa etária de Três Rios (Centro-Sul 

Fluminense). Padrão LH*% 

 

 
Figura 36: Enunciado “Cal?”, dito pelo informante da primeira faixa etária de Macaé (Região Norte 

Fluminense). Padrão LH*% 
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Figura 37: Enunciado “Cal?”, dito pelo informante da segunda faixa etária de Macaé (Região Norte 

Fluminense). Padrão HL*% 

  

Os contornos acima demonstraram que a estratégia de acomodação entre melodia e 

texto mais produtiva em enunciados monossílabos também é o truncamento, à semelhança 

dos enunciados cujo acento nuclear é finalizado por sílaba acentuada.  

A fim de oferecer uma visão geral dos valores médios da frequência fundamental das 

sílabas que integram o acento nuclear, seguem os gráficos abaixo, compostos por enunciados 

finalizados por palavras paroxítonas e oxítonas. À esquerda, estão os valores referentes à fala 

feminina, e, à direita, à fala masculina.  
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Gráfico 30: Média da F0 no acento nuclear das 

sentenças proferidas pelas mulheres da Região da 

Costa Verde. 

 

Gráfico 31: Média da F0 no acento nuclear das 

sentenças proferidas pelos homens da Região da 

Costa Verde. 
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Gráfico 32: Média da F0 no acento nuclear das 

sentenças proferidas pelas mulheres da Região do 

Médio Paraíba. 

 

Gráfico 33: Média da F0 no acento nuclear das 

sentenças proferidas pelos homens da Região do 

Médio Paraíba. 
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Gráfico 35: Média da F0 no acento nuclear das 

sentenças proferidas pelos homens da Região 

Metropolitana. 
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Gráfico 36: Média da F0 no acento nuclear das 

sentenças proferidas pelas mulheres da Região 

Centro- Sul Fluminense. 

 

 

Gráfico 37:Média da F0 no acento nuclear das 

sentenças proferidas pelos homens da Região 

Centro-Sul Fluminense. 
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Gráfico 38: Média da F0 no acento nuclear das 

sentenças proferidas pelas mulheres da Região 

Serrana. 

 

 

Gráfico 39: Média da F0 no acento nuclear das 

sentenças proferidas pelos homens da Região 

Serrana. 
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Gráfico 40: Média da F0 no acento nuclear das 

sentenças proferidas pelas mulheres da Região 

das Baixadas Litorâneas. 

Gráfico 41: Média da F0 no acento nuclear das 

sentenças proferidas pelos homens da Região das 

Baixadas Litorâneas. 
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Gráfico 42: Média da F0 no acento nuclear das 

sentenças proferidas pelas mulheres da Região 

Norte Fluminense. 

Gráfico 43: Média da F0 no acento nuclear das 

sentenças proferidas pelos homens da Região 

Norte Fluminense. 

 



.............................................................................................................................................SANTOS, P. F. 

111 
 

 

 

 

 

 

Diante dos resultados expostos, nota-se a homogeneidade da configuração circunflexa 

final nos falares fluminenses. Esse comportamento vai ao encontro do padrão descrito por 

Silva (2011) não só para a capital do Rio de Janeiro, mas para toda a região Sudeste, 

conforme podemos observar nas imagens abaixo: 

 

 
Gráfico 46: Superposição da média da F0 no acento nuclear L+H*L% dos enunciados ditos pelos informantes do 

gênero masculino e feminino das capitais da região sudeste. Fonte: Silva (2011:118). 

 

Em suma, todas as regiões analisadas apresentaram, no geral, um movimento 

ascendente-descendente cujo pico esteve localizado à direita da sílaba tônica, na maior parte 

dos dados, como exemplifica o gráfico abaixo: 
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Gráfico 44: Média da F0 no acento nuclear das 

sentenças proferidas pelas mulheres da Região 

Noroeste Fluminense. 

 

Gráfico 45: Média da F0 no acento nuclear das 

sentenças proferidas pelos homens da Região 

Noroeste Fluminense. 
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8.2.4. Alinhamento do pico 

 

O percentual relativo ao alinhamento do pico é representado no gráfico abaixo: 

Gráfico 47: Alinhamento do pico nas oito Regiões do Estado do Rio de Janeiro. 
 

O pico dos enunciados observados nesta pesquisa esteve alinhado à direita da sílaba 

tônica em mais de 75% dos dados de cada localidade analisada, conforme ilustra o gráfico 

acima. Essa posição preferencial do pico silábico também foi descrita por Moraes (2008), para 

o PB, e por Silva (2011), para a capital do Rio de Janeiro e para a região sudeste. Miranda 

(2015) menciona, com base em resultados de testes de percepção, que 

 

Em relação ao alinhamento, conclui-se que o movimento ascendente na primeira 

vogal tônica é antecipado. Já o segundo movimento ascendente que abarca a tônica 

final possui o alinhamento tardio. É importante ressaltar que o alinhamento é um 

parâmetro que apresenta variação no contorno da questão total. Segundo o teste de 

percepção aplicado, o alinhamento do pico de F0 na tônica final pode ser tanto 

intermediário quanto tardio (EST 1.2/ nota 8,2; EST 1.3/nota 7,7), mas também há a 

possibilidade de ser antecipado (EST 1.1/nota 7,3); apesar de o contorno apresentar 

uma aceitabilidade relativamente menor com este último alinhamento (2015, p. 109). 

 

Embora o alinhamento à direita da tônica seja o comportamento mais frequente nos 

dados desta pesquisa, vale mencionar que, nas regiões Noroeste Fluminense, Médio Paraíba e 

Baixadas Litorâneas, foram encontrados os maiores índices de alinhamento à esquerda do 

corpus, com percentuais variando entre 11% e 17%. Já nas regiões Metropolitana e Serrana, 

encontraram-se os maiores índices de alinhamento ao meio da sílaba.   
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9. CONCLUSÃO 

 

9.1 Breves comentários 

 

A presente pesquisa oferece mais uma contribuição para a caracterização dos falares 

brasileiros, em especial, os fluminenses. Dessa forma, dialoga com os estudos já existentes 

acerca do tema, o que influencia diretamente numa atualização da proposta de divisão dialetal 

feita por Nascentes (1953). Vale mencionar que, embora a nossa descrição seja de menor 

amplitude em comparação aos atlas linguísticos citados ao longo desta dissertação, ainda sim 

pode estabelecer diretrizes para pesquisas vindouras quer tratem de prosódia dialetal ou temas 

de outra natureza. 

A análise dos dados revelou uma homogeneidade entoacional no que respeita aos 

falares atuantes no Estado do Rio de Janeiro. Diante disso, todos os municípios investigados, 

independente da posição que ocupam no Estado  em relação à capital carioca, mais próximos 

ou mais distantes, demonstraram enunciados, prosodicamente semelhantes, cujas principais 

características são:  

 um acento pré-nuclear com proeminência inicial na sílaba tônica. A partir deste ponto, 

observaram-se, em proporções semelhantes: 

 descidas contínuas, iniciadas no primeiro pico de I e finalizadas na última sílaba 

pretônica (padrão 1); e  

 descidas não constantes, interrompidas por pequenas proeminências ao longo do 

enunciado (padrão 2). 

O acento nuclear foi marcado por um movimento ascendente em direção à sílaba 

tônica, com alinhamento do pico à direita. O tom final ficou condicionado aos tipos de acento 

nuclear em questão: 

i) Os acentos nucleares finalizados em palavras paroxítonas plenas apresentaram 

predominantemente um padrão final circunflexo, já descrito por autores Moraes 

(2008) e Silva (2011) como característico do PB e da capital carioca, 

respectivamente; 

ii) Os acentos nucleares finalizados em paroxítonas com postônicas ensurdecidas 

receberam, no geral, um movimento ascendente na última sílaba acentuada, 

comportamento idêntico ao registrado em acentos nucleares terminados em 

palavras oxítonas. 
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Os resultados supracitados, sobretudo os referentes ao acento nuclear, permitiram que 

observássemos um aspecto que tem sido alvo de estudo em muitas línguas: as diversas formas 

de ajuste entre a melodia e o texto. Os enunciados investigados mostraram que os falares 

fluminenses, frequentemente, privilegiam o texto ao modificar a sua estrutura melódica, 

configurando o truncamento.  
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