
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIZELLY FERNANDES MAIA DOS REIS SOARES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A DESCRIÇÃO PROSÓDICA DE ENUNCIADOS ASSERTIVOS NEUTROS E 

INTERROGATIVOS TOTAIS MARANHENSES: as toadas de um povo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rio de Janeiro 

2016 



 

A DESCRIÇÃO PROSÓDICA DE ENUNCIADOS ASSERTIVOS NEUTROS E 

INTERROGATIVOS TOTAIS MARANHENSES: as toadas de um povo  

 

 

  

 

 

 

 

 

GIZELLY FERNANDES MAIA DOS REIS SOARES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dissertação de Mestrado apresentada ao Programa de Pós-

Graduação em Letras Vernáculas da Universidade Federal 

do Rio de Janeiro como quesito para a obtenção do Título 

de Mestre em Letras Vernáculas (Língua Portuguesa). 

 

Orientador: Profª. Drª. Cláudia de Souza Cunha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rio de Janeiro 

Fevereiro de 2016 



A DESCRIÇÃO PROSÓDICA DE ENUNCIADOS ASSERTIVOS NEUTROS E 

INTERROGATIVOS TOTAIS MARANHENSES: as toadas de um povo  

 

 

GIZELLY FERNANDES MAIA DOS REIS SOARES 

ORIENTADORA: Profª. Drª. Cláudia de Souza Cunha 

 

 

 

Dissertação de Mestrado submetida ao Programa de Pós-Graduação em Letras Vernáculas da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ, como parte dos requisitos necessários para a 

obtenção do título de Mestre em Letras Vernáculas (Língua Portuguesa). 

 

Examinada por: 

 

 

 

 

________________________________________________________________________ 

Orientadora: Profª. Drª. Cláudia de Souza Cunha (UFRJ) 

 

 

 

 

________________________________________________________________________ 

 Profª. Drª. Maristela da Silva Pinto (UFRRJ) 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________ 

 Profº. Drº. João Antônio de Morais (UFRJ) 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________ 

Profª. Drª. Letícia Rebollo Couto (UFRJ) – suplente 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________ 

 Profª. Drª. Carolina Ribeiro Serra (UFRJ) – suplente 

  

 

 

 

 

 

Rio de Janeiro 

Fevereiro de 2016. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Soares, Gizelly Fernandes Maia dos Reis. 

SO676        A descrição prosódica de enunciados assertivos neutros e interrogativos

 totais maranhenses: as toadas de um povo. / Gizelly Fernandes Maia dos                           

 Reis Soares.- Rio de Janeiro: UFRJ, 2016. 

                          xxi, 123 f. 30 cm. 

    

       Orientadora: Cláudia de Souza Cunha. 

       Banca: João Antônio de Moraes. 

       Banca: Maristela da Silva Pinto. 

       Dissertação (Mestrado) Universidade Federal do Rio de Janeiro,      

  Faculdade de Letras, Programa de Pós-Graduação em Letras Vernáculas,  

  2016. 

       Bibliografia: f. 105-109. 

       1. Língua portuguesa – Variação – Maranhão. 2. Língua portuguesa –  

  Análise prosódica. 3. Língua portuguesa – Entonação. 4. Língua   

           Portuguesa – Português falado. 5. Língua portuguesa – Dialectologia.  

            I. Cunha, Cláudia de Souza. II. Universidade Federal do Rio de Janeiro,     

           Faculdade de Letras. III. Título.   

         CDD 469.79853  

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico este trabalho ao Atlas Linguístico 

do Brasil e ao Atlas Linguístico do 

Maranhão.  



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antes, crescei na graça e no 

conhecimento de nosso 

Senhor Jesus Cristo. A Ele 

seja a glória, agora e no dia 

eterno. Amém! 2 Pedro 3:18 

 

Seja bendito o nome de 

Deus para todo o sempre, 

porque a sabedoria e a força 

a Ele pertencem. Daniel 

2:20-23. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao Tom da minha vida, meu 

eterno namorado, todo o meu 

amor e o meu mais sincero 

agradecimento pela extrema 

compreensão e força em 

todos os momentos. 

 

Aos meus pilares, Denise, 

Alexandre e Kethelyn o meu 

reconhecimento de que, sem 

vocês, o abstrato não se 

tornaria concreto.  

 

Amo muito vocês! 

 

 



AGRADECIMENTOS 

 

No decorrer da jornada, tenho muito a agradecer. A começar por quem me susteve e me susterá 

enquanto houver vida em mim, ao meu Deus. Ao único que é digno de receber honras e glórias 

para todo o sempre. 

 

A quem me abriu as portas do mundo da pesquisa e sempre será o meu exemplo dentro e fora de 

sala de aula, minha eterna Profe Conceição Ramos. Além dela, não posso deixar de agradecer a 

toda equipe do Atlas Linguístico do Maranhão (ALiMA). Devo muito a vocês e esse trabalho é 

só mais uma pequena parcela do pagamento. 

 

À Cláudia Cunha, minha orientadora, que me confiou fazer parte do ALiB-RJ e acolheu de 

braços abertos a bolsista “importada” do Maranhão. 

 

À Silvia Brandão, minha tão querida e marcante professora, desde a graduação. Eu 

simplesmente tenho um apreço e admiração sem fim por você e sua postura profissional e 

pessoal. Obrigada por tudo sempre. 

 

À Eliete Silveira, por todo encorajamento e cumplicidade na minha preparação para o Mestrado 

e também para sair dele. Devo muito dessa conquista a você. 

 

À Maristela Pinto, pessoa de uma aura incrível, daquelas que a gente quer sempre ter por perto. 

Obrigada por aceitar compor a banca. Sinto-me honrada. 

 

Ao Professor João Moraes, sempre tão generoso em suas considerações e também muito bem 

humorado. Obrigada por fazer meus estudos prosódicos mais leves.  

 

À Letícia Rebollo, pelo carinho e pelo grande encorajamento na parte perceptiva deste trabalho.  

 

À Carolina Serra, por ser exemplo em comprometimento e seriedade nos trabalhos. 

 

A quem integra junto a mim a nossa imensa família de dois, meu esposo, Tom da minha vida, 

que sempre está ao meu lado, sendo o meu confidente, o meu porto seguro nos momentos 

desesperadores. Obrigada por sempre se mostrar interessado em assuntos prosódicos e 

linguísticos (risos). Obrigada por compreender os livros espalhados comigo pelo sofá; por 

compreender também meus desesperos e por dominar a arte de me fazer sair deles com tanto 

bom humor. Você realmente me faz muito bem. Te amo! 

 



Às minhas bases, afinal, um edifício resistente necessita de bons alicerces, e os meus atendem 

aos nomes de: Denise e Alexandre.  

 

Aos meus familiares maternos, em especial à minha tia Rosângela [dziodzandzela], a quem 

devo meu primeiro contato com as letras; e aos meus familiares paternos, em especial à minha 

avó Sueli, exemplo de garra e generosidade. Estas duas pessoas estão em um momento não tão 

fácil de suas vidas, mas ambas mantêm a FÉ! Eu as amo até o infinito. 

   

À minha irmã Kethelyn, que depois de meus 13 anos de existência brotou em minha vida. Você 

é a flor mais especial do meu jardim. 

  

À Claudinha pelos 11 anos de grande amizade. Você, sem dúvidas, é a minha best! Obrigada 

por tudo. 

 

À minha rimã, Aline Silvestre, com quem aprendi muito sobre prosódia, vida e 

companheirismo. Parabéns por todo trabalho que fez e por ser uma das pessoas mais citadas 

nessa dissertação e em muitos outros trabalhos de prosódia dialetal. Além disso, como não 

agradecer a quem mesmo longe não esquece de suas raízes? Eu realmente tenho um carinho 

imenso por você e te dedico muito disso aqui.    

 

À Joelma Castelo, pelo cuidadoso trabalho prosódico desenvolvido e por me ensinar muito 

sobre questão total.  

 

À família Mendonça de Barros Lima, pela confiança e pelas orientações de vida. 

 

À amiga Rayana Deccache, por mesmo longe se mostrar tão perto.  

 

Às mestrandetes, Karisssslene e Prissscila. O que seria de nós se não tivéssemos umas as outras 

para compartilhar as angústias, os nervosismos de pré-apresentação em congressos, entre tantas 

coisas? Nem acredito que conseguimos meninas!  

 

Ao CNPq, pela concessão de bolsa durante todo o Mestrado. 

 

Aos queridos maranhenses, informantes e participantes do teste de percepção.  

 

Aos leitores desta dissertação, pela paciência e compreensão.  

 

Aos obstáculos, por sempre parecerem intransponíveis. Contudo, se cheguei até aqui, acho 

mesmo que eles estavam equivocados! 



 

RESUMO 
 

O presente trabalho objetiva descrever a variação regional da entoação em 

enunciados assertivos neutros e em enunciados interrogativos do tipo questão total nos 

falares de sete municípios do Estado do Maranhão. A fim de conhecer as realizações 

melódicas das questões totais e das assertivas, fez-se uma descrição melódica de 350 

assertivas e 140 interrogativas do tipo questão total, selecionados do corpus do projeto 

Atlas Linguístico do Brasil (projeto ALiB) que esboçam tais modalidades. Foram 

ouvidos quatro informantes por município, distribuídos equitativamente por duas faixas 

etárias - 18 a 30 anos e 50 a 65 anos. Optou-se por investigar as marcas regionais 

apresentadas por meio da variação da frequência fundamental, especialmente nos 

acentos pré-nuclear e nuclear. Para tanto, observou-se o comportamento da frequência 

fundamental no domínio do sintagma entoacional (I), nas sílabas indiscutivelmente 

relevantes no enunciado. Para a descrição entoacional dos diferentes municípios 

maranhenses, utilizamos os preceitos teóricos presentes no modelo autossegmental 

métrico, para a interpretação fonológica. Para análise acústica, empregaremos o 

programa computacional PRAAT, onde segmentamos e transcrevemos todas as sílabas 

dos enunciados coletados. Os comportamentos melódicos encontrados para os 

municípios do interior em nossa pesquisa dialogam com os comportamentos melódicos 

ocorrentes na capital, postulados por Cunha, Silva e Silvestre (2014) e concorrem para 

uma ampliação na descrição dos estudos prosódicos. Para acrescentar aos resultados 

encontrados, ainda investigamos o alinhamento do pico da F0 e elaboramos um teste de 

percepção com maranhenses. A partir de nossa análise, tanto para as assertivas quanto 

para as interrogativas, parece que descrever apenas a F0 não é o suficiente para mostrar 

as particularidades da capital e do interior. Por isso recorremos ao alinhamento e ao 

teste de percepção. No que diz respeito aos resultados, observamos que (i) a variação 

melódica entre as localidades analisadas, nas assertivas, ocorreu na diferença da sílaba 

em que começa a ocorrer a queda melódica em direção à última pós-tônica de I; (ii)  

para descrição do acento pré-nuclear das assertivas foi considerável observar a altura 

melódica das sílabas-chaves, onde ora encontramos o descrito por Silvestre (2011) para 

o Nordeste – H* –, ora encontramos - !H* -; (iii) para as interrogativas, o acento nuclear 

se mostrou mais passível de variação, pois ocorre o movimento ascendente final e 

também o movimento ascendente-descendente; (iv) o pico da F0 nas assertivas está 

mais comumente localizado na pré-tônica do acento nuclear com pico majoritariamente 

alinhado à esquerda, já nas interrogativas, à direita da tônica final; (v) pelos resultados 

de alinhamento do pico nas interrogativas, Imperatriz e São João dos Patos seriam as 

cidades do interior que possuiriam a prosódia mais parecida com a da capital; (vi) o 

teste de percepção reforçou a facilidade de reconhecimento por meio das interrogativas; 

os maranhenses reconhecem com muita facilidade a fala de São Luís, mas não 

apresentam a mesma facilidade para reconhecer oitivamente os municípios do interior. 

Com este estudo podemos concluir que a questão total é a modalidade que agrupa mais 

marcas de diferenciação prosódica entre os municípios. Contudo, não há tantas 

diferenças prosódicas entre interior e capital, pois os comportamentos de F0 que 

encontramos na capital também encontramos nos municípios do interior. O que há são 

características que ocorrem em determinado município que o aproximam da prosódia da 

capital, mas não é algo exclusivo de um município, pois ora em uma modalidade se 

aproximam da prosódia da capital e em outra se afastam.   

 

Palavras-chave: prosódia, entoação regional, assertivas, questão total. 

 

 



 

RESUMEN 
 

Este trabajo pretende descrever la variación regional de la entonación en 

enunciados asertivos neutros y en enunciados interrogativos totales en muestra de habla 

de siete municipios del Estado de Maranhão. A fines de conocer las realizaciones 

melódicas de los interrogativos totales y de las asertivas, hicimos una descripción 

melódica de 350 asertivas e 140 interrogativos totales, seleccionados del corpus del 

proyecto Atlas Linguístico do Brasil (projeto ALiB) que explotan esas modalidades. 

Escuchamos cuatro informantes por município, racionados por dos grupos de edad - 18 

a 30 años y 50 a 65 años. Decidimos investigar las marcas regionales presentadas a 

través de la variación de la frecüencia fundamental, especialmente en los acentos 

prenuclear y nuclear. Para eso, observamos el comportamento de la frecüencia 

fundamental en el ámbito de la frase de entonación (I), en las sílabas pertinentes del 

enunciado. Para la descripción entonacional de los diferentes municipios maranhenses, 

utilizamos los preceptos teoricos del modelo métrico autosegmental, para la 

interpretación fonológica. Para análisis acústica, utilizaremos el programa 

computacional PRAAT, donde hicimos el segmentado y el transcrito de todas las sílabas 

de los enunciados recogidos. Los comportamientos melódicos encontrados para los 

municipios del interior en nuestra análisis dialogan con los comportamientos melódicos 

que ocurren en la capital, postulados por Cunha, Silva y Silvestre (2014) y concorrem 

para una ampliación en la descripción de los estudios prosódicos. Para añadir a los 

resultados encontrados, aún investigamos la posición del pico de F0 y elaboramos un 

test de percepción con maranhenses. A partir de nuestra análisis, tanto para las asertivas 

como para las interrogativas, nos pareció que describir solo la F0 no es suficiente para 

exponer las particularidades entre capital e interior. Por eso investigamos también la 

posición del pico de F0 y el test de percepción. Con respecto a los resultados, se 

describe (i) la variación melódica entre las localidades analizadas, en las asertivas, se 

produjo en la diferencia de sílaba en lo que comienza a ocurrir la caída melódica hacia 

la postónica final de I; (ii) para la descripción del acento prenuclear de las asertivas fue 

considerable observar la altura melódica de sílabas clave donde ora encontramos lo que 

está descrito por Silvestre (2011) por el noreste - H * - ora encontramos -! H * -; (iii) 

para las interrogativas, el acento nuclear fue más susceptible a la variación, ya que 

tenemos el movimiento ascendente final y también el contorno final circunflejo; (iv) el 

pico deF0 en las afirmaciones se encuentran más comúnmente en la pre-apertura del 

acento nuclear con su mayoría alineados con el pico izquierdo, ya en las interrogativas 

a, a la derecha de la tónica final; (v) por  los resultados de la localización del pico en las 

interrogativas, Imperatriz y São João dos Patos serían las ciudades del interior que 

poseen la prosodia más cercana con la capital; (vi) el test de percepción reforza la 

facilidad de reconocimiento a través de las interrogativas, los maranhenses reconocen 

muy fácilmente el habla de São Luís, pero no tienen la misma facilidad para reconocer 

de escucha a los municipios de interior. Con este estudio se puede concluir que la 

cuestión total es la modalidad que reúne más rasgos de diferenciación prosódica entre 

los municipios. Sin embargo, no hay tantas diferencias prosódicas entre interior y 

capital, debido a que el comportamiento de F0 encontrado en la capital también se 

reunió dentro de los municipios. Lo que existe son características que se dan en un 

municipio que le hace acercarse a la prosodia de la capital, pero no es algo único para 

un municipio, pues ora en una modalidad se acercan a la prosodia de la capital y otra se 

alejan. 

 

Palabras clave: prosodia, entonación regional, asertivas, interrogación total. 
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INTRODUÇÃO 

 

O Brasil é, sem dúvidas, um país de grande diversidade étnica, cultural, religiosa 

e linguística. Contudo, dentre os possíveis questionamentos relativos à diversidade 

linguística, poder-se-ia perguntar “– Mas não falamos todos português? Então, onde está 

a diversidade?”. Para esse e outros questionamentos, temos inúmeras pesquisas que 

apresentam o cunho diversificado de nossa língua e o presente trabalho pretende 

contribuir para o relato e descrição da pluralidade do português. 

Por sua extensão territorial de 8.515.767,049 km2 e seus aproximadamente 

204.450.649 habitantes1, seria muita pretensão de nossa parte imaginarmos todos, de 

Norte a Sul do Brasil, com as mesmas particularidades linguísticas: fonéticas, 

morfossintáticas e prosódicas. Tal diversidade linguística dialoga com os diferentes 

processos de colonização por que os povos passaram e, também, com suas diferentes 

configurações etnolinguísticas que resultaram diferentes vozes as quais hoje ecoam por 

todo nosso Brasil. 

A situação geográfica do Brasil, o contacto com o índio e com o negro 

africano, num meio em condições favoráveis ao intercâmbio de valores 

sociais; invasões holandesas, francesas e até inglesas; um pouco de 

colonização espanhola; a imigração dos povos mais diferentes, falando os 

mais diferentes idiomas, das mais diferentes famílias; o progresso moderno, 

a industrialização, as intercomunicações rápidas pelo avião e pelo rádio, o 

cinema falado, condições climatológicas, sociais e até biológicas e, por fim, 

a criação de uma literatura inteiramente sua, deram ao Brasil esse outro fator 

característico de sua formação: a transformação que se opera mais ou menos 

rápida da língua portuguesa aqui falada.  (AMARAL, 1920, p. 12) 

 

 Cada uma dessas vozes desperta a curiosidade dos sociolinguistas e dialetólogos 

desde 1920, com a pesquisa dialetológica de Amadeu Amaral, pois qualquer falante 

nativo do Português do Brasil consegue reconhecer, oitivamente, diferenças entre os 

falares das regiões do país. No entanto, como descrever essas diferenças e que 

diferenças são estas? 

 Da tentativa de se fazer uma descrição não-científica, ouvimos relatos como os 

de que o baiano fala “arrastado”, o carioca fala “cantando”, o paulista “puxa” muito o 

“s”. Surgem, então, entre os não-especialistas, levantamentos de observações 

suprassegmentais e segmentais. Para confirmar e acrescentar às descrições oitivas que 

deram início aos estudos dialetais, nós, especialistas da linguagem, contamos hoje com 

programas computacionais e análises mais precisas de gravações de fala, sejam elas em 

contexto espontâneo, semi-espontâneo ou leitura. 

                                                 
1 Segundo a projeção do IBGE, em 2015. 
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1. DESDOBRAMENTOS DA PESQUISA 

 

1.1. Tema 

 

Nossa proposta, vinculada à linha de pesquisa Língua e Acústica do Programa de 

Pós-Graduação em Letras Vernáculas, situa-se no âmbito dos estudos de prosódia 

dialetal do Português do Brasil e terá por objetivo descrever os comportamentos 

entoacionais possíveis em enunciados assertivos e em enunciados interrogativos neutros 

do tipo questão total (cf. item 6) realizados por informantes maranhenses. Para tanto, 

pretende-se observar o comportamento da frequência fundamental no domínio do 

sintagma entoacional (I), enfocando também a questão do alinhamento da frequência 

fundamental (F0) nas sílabas que compõem os acentos pré-nuclear e nuclear.  

 

1.2. Motivações para a pesquisa: O Projeto ALiB e o Projeto ALiMA 

 

O corpus que serviu de base a presente dissertação é fruto de um intenso 

trabalho de recolha de dados feita por diversos pesquisadores, dentre eles professores de 

universidades públicas e particulares e alunos de iniciação científica. Tais dados foram 

provenientes da audição das entrevistas de fala realizadas pelo projeto ALiB (Atlas 

Linguístico do Brasil).  

Tal projeto vem complementar e refinar os estudos de Dialetologia e 

Sociolinguística no Brasil. Estudos de nossos primeiros dialectólogos, como Amadeu 

Amaral (1920), Antenor Nascentes (1922), Mário Marroquim (1934), já dedicados a 

descrever os falares do Brasil, continham comentários acerca de fenômenos linguísticos, 

geolinguísticos e prosódicos, baseados, via de regra, em impressões auditivas. Antenor 

Nascentes já previa em seus escritos a investigação de aspectos linguísticos e 

prosódicos para elaboração de um Atlas Nacional. 

Assim, em 1996, pesquisadores do campo da Dialetologia e autores de Atlas 

Linguísticos Regionais já publicados – os atlas da  Bahia  (Atlas  Prévio  dos  Falares  

Baianos  -  APFB,  1963), Minas Gerais (Esboço de um Atlas Linguístico de Minas 

Gerais – EALMG, 1977), Paraíba (Atlas Linguístico da Paraíba - ALPB, 1984), Sergipe 

(Atlas Linguístico de Sergipe – ALS, 1987) e Paraná (Atlas Linguístico do Paraná-

ALPR, 1994) – se reuniram e firmaram o compromisso da elaboração de um Atlas 

Nacional. O Projeto é dirigido por um Comitê Nacional, constituído de alguns 
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membros, representantes de algumas das Universidades participantes do ALiB: Suzana 

Alice Marcelino da  Silva  Cardoso  (UFBA)-Diretora-Presidente;  Jacyra  Andrade  

Mota (UFBA)-Diretora Executiva; e os Diretores Científicos Abdelhak Razky (UFPA),  

Aparecida  Negri  Isquerdo  (UFMS), Ana Paula Antunes Rocha (UFOP) e Felício 

Wessling Margotti (UFSC),  Maria  do  Socorro  Silva  de  Aragão  (UFC), Vanderci  de  

Andrade  Aguilera  (UEL), Mário  Roberto Lobuglio  Zágari  (UFJF) e Walter  Koch  

(UFRGS)2. 

Os pesquisadores participantes do Projeto desenvolvem, em suas localidades, o 

trabalho de inquirir os informantes. A soma deste trabalho resulta na documentação de 

uma rede de 250 localidades distribuídas por todo o território nacional, com exceção de 

Palmas e do Distrito Federal, por serem municípios relativamente novos. Dentro da rede 

de pontos total, registrou-se o falar de 1.100 informantes, distribuídos por ambos os 

sexos, por duas faixas etárias – 18 a 30 anos (faixa I) e de 50 a 65 anos (faixa II) – e de 

dois níveis de escolaridade – ensino fundamental e ensino superior –. A recolha de 

dados acontece a partir da aplicação do questionário do ALiB, que é composto da 

seguinte forma: 

- Questionário  Fonético-Fonológico-QFF  (perguntas  1  a  159),  

- Questionário Semântico-Lexical-QSL (perguntas 1 a 202),  

- Questionário Morfossintático-QSM (perguntas 1 a 49) 

- Questionário de prosódia e de pragmática, de temas para discursos 

semidirigidos, perguntas metalinguísticas e um texto para leitura. 

Após a gravação da entrevista, os dados são submetidos à transcrição e, após 

isso, cada pesquisador participante do Projeto, aprofunda os estudos sobre determinado 

fenômeno linguístico. No ano de 2014, os pesquisadores foram presenteados com a 

publicação de dois volumes, sendo um introdutório às cartas e um de cartas linguísticas, 

que nos oferecem um belo panorama de mapeamento linguístico do Brasil.  

Atualmente, o Projeto tem sua sede na Universidade Federal da Bahia (UFBA) e 

conta com a participação de outras catorze instituições: Universidade Federal da 

Paraíba, Universidade Federal de Juiz de Fora, Universidade Federal de Mato Grosso do 

Sul, Universidade Federal do Ceará, Universidade Federal do Maranhão, Universidade 

Federal do Pará, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Universidade Estadual de 

Campinas, Universidade Estadual de Londrina, Universidade Estadual do Ceará, União  

                                                 
2 Os dois últimos não fazem mais parte do projeto por motivo de falecimento. 
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Metropolitana  de  Educação  e  Cultura,  Universidade Potiguar, Centro Federal de 

Educação Tecnológica da Paraíba e Fundação Casa de José Américo. Das instituições 

citadas, voltamos nossas atenções para a Universidade Federal do Maranhão, que sedia 

o Atlas Linguístico do Maranhão (ALiMA), coordenado pela Prof. Drª Conceição 

Ramos. O projeto ALiMA está fundamentado na área dos estudos da língua portuguesa 

e possui como principal objetivo descrever o português falado no Maranhão, mapeando 

questões concernentes à morfossintaxe, à semântica, ao léxico e à fonética do falar 

maranhense, se valendo da metodologia do ALiB. 

Apesar dos diversos estudos já desenvolvidos pelo projeto ALiMA, não há 

estudos prosódicos para a caracterização do falar maranhense, abrangendo as 

localidades investigadas pelo projeto. Sendo assim, lançamo-nos nesta empreitada a fim 

de que este seja o primeiro passo de muitos outros no terreno da prosódia maranhense. 

 

1.3 Justificativas e problemas  

  

Apesar de a prosódia dialetal ser uma área de estudos em ascensão, mesmo nos 

países com uma grande tradição de estudos prosódicos só recentemente estão sendo 

implementadas pesquisas de base acústica. Nesse contexto, nosso trabalho sobre a 

descrição prosódica de enunciados assertivos e interrogativos maranhenses justifica-se 

por ser um novo acréscimo ao crescente conhecimento na área e por contribuir para o 

Atlas Linguístico do Brasil. 

Esta dissertação soma-se à dissertação de Silva (2011) e Silvestre (2012), que 

descreveram brilhantemente enunciados interrogativos e assertivos, respectivamente, 

das capitais do Brasil, incluindo a capital maranhense. Além destes trabalhos, nossa 

dissertação também soma ao trabalho de Lira (2009), que descreve as diferenças 

melódicas entre os enunciados interrogativos falados em cinco capitais do nordeste: 

Recife, Fortaleza, Salvador, João Pessoa e São Luís. Destacamos estes estudos, pois 

revisitaremos as descrições neles contidas para capital maranhense e desbravaremos os 

municípios do interior do Maranhão, buscando, então, mapeá-los prosodicamente. 

Dos Reis (2012), apresenta resultados comparativos entre as cidades de São Luís 

e Brejo que indicam diferenças prosódicas passíveis de estudos mais minuciosos 

relativos à prosódia do Maranhão. Com base nisso, pretende-se analisar os inquéritos 

coletados para o Projeto Atlas Linguístico do Brasil nas cidades do interior maranhense 
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a fim de que se preencha uma lacuna nos estudos prosódicos referentes a estas cidades 

que impede que se verifique a variação inter-e-intra-dialetal.  

 Apresentadas as justificativas, expõem-se os problemas que nortearão o 

desenvolvimento da pesquisa: 

1) O município mais distante da capital, Alto Parnaíba, apresentaria a 

realização de contornos melódicos diferentes da capital maranhense e, por 

outro lado, se aproximaria do contorno melódico presente no Piauí? 

2) Há diferenças marcadamente prosódicas entre a fala de indivíduos da capital 

e do interior? Tais diferenças, caso existam, seriam perceptíveis ao ouvido 

para os falantes oriundos do Estado? 

3) A questão do alinhamento vem se mostrando importante para a 

caracterização de alguns dialetos brasileiros, como afirmam Silva (2011) e 

Silvestre (2012). Em nosso estudo, pode ser um aspecto relevante na 

distinção de falares locais?  

 

1.4 Objetivos 

 

1.4.1 Gerais 

 

Constituem os fins gerais deste estudo: a) concorrer para o conhecimento do 

Português do Brasil; b) colaborar com novos dados para a caracterização da prosódia 

maranhense; c) contribuir para discussões de questões de caráter teórico-metodológico. 

 

1.4.2 Específicos 

   

De forma específica, a pesquisa se propõe a: 1) dar continuidade à descrição 

prosódica dos dialetos brasileiros; 2) investigar, particularmente, o comportamento de 

enunciados assertivos e interrogativos no estado do Maranhão; 3) verificar se fatores 

de ordem social influenciam nas diferenças prosódicas; 4) observar o contato 

linguístico do Maranhão com Estados vizinhos; e 5) comparar os padrões encontrados 

nas cidades do interior com os dos Estados fronteiriços.  

 

 

 



 24 

1.5 Aparato teórico-metodológico 

 

Nesta pesquisa, o corpus é constituído por dados coletados pelo Projeto Atlas 

Linguístico do Brasil (ALiB). Para a interpretação fonológica dos dados, seguiremos os 

preceitos teóricos da teoria Autossegmental e Métrica (AM) da Fonologia Entoacional, 

encontrados em Pierrehumbert (1980) e Ladd (2008), valendo-se ainda, para análise 

acústica, do aparato metodológico oferecido pela Fonética Experimental, com o apoio 

dos instrumentos computacionais: Audacity e PRAAT. 

 

 

1.6 Divisão dos capítulos 

  

Esta dissertação conta com sete capítulos. O primeiro abrange um resumo dos 

desdobramentos da pesquisa, envolvendo tema, motivações para a pesquisa, 

justificativas e problemas, objetivos, aparato teórico-metodológico e este breve resumo 

do que encontraremos daqui para frente.  

 No capítulo 2, discorreremos um pouco sobre prosódia dialetal, sotaques 

maranhenses, o papel da prosódia no reconhecimento de um falar e explicações sobre os 

termos prosódia e entoação, amplamente utilizados nesta dissertação. No capítulo 3, 

apresentamos o aparato teórico utilizado aqui, valendo-nos da Fonologia Prosódica, 

para delimitação do sintagma entoacional (I), e da Fonologia Entoacional, que é o 

modelo norteador da pesquisa, para análise da entoação em torno de I. Ainda no 

capítulo 3, apresentamos as modalidades de frases por nós trabalhadas, a saber: 

asserções neutras e interrogativas do tipo questão total. 

 No capítulo que segue, apresentamos breves resenhas de trabalhos pioneiros na 

prosódia dialetal do português do Brasil, que servem como constantes referências em 

nossa análise. Já no capítulo 5, delimitamos o corpus e a metodologia aplicada no 

tratamento dos dados. Em 6, expomos os resultados da pesquisa para as assertivas e 

para as interrogativas maranhenses e, no capítulo 7, chegamos às conclusões e às 

considerações finais, seguidas das referências utilizadas e dos materiais por nós 

elaborados para o teste de percepção.  
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2 PROSÓDIA DIALETAL  

 

2.1. Estudos dialectológicos 

 

Os estudos dialetológicos no Brasil foram marcados por Amadeu Amaral, em 

1920, com a publicação de “O Dialeto Caipira”. No entanto, se pensarmos em uma 

dialetologia da entoação, perceberemos que, desde a publicação da primeira Gramática 

da Língua Portuguesa, em 1536, já temos descritas as percepções oitivas dos sons da 

Língua.  

Em “O Dialeto Caipira”, Amaral (1920, p.9) descreve o falar caipira como 

“lento, plano e igual, sem a variedade de inflexões, de andamentos e esfumaturas que 

enriquecem a expressão das emoções na pronunciação portuguesa”, atribuindo um tom 

geral a essa variedade do Português. O autor emprega, em sua obra, o termo prosódia 

como “uma acepção lata, que também abranja o ritmo e a musicalidade da linguagem” 

(p. 45), afirmando, ainda, que “A prosódia portuguesa é mais musical, porque comporta 

muito maior variabilidade de  ritmos,  de  inflexões  e  modulações, destinados, já a pôr 

em relevo todo o valor dos termos empregados, já a dar à fala o colorido das emoções 

que a acompanham”. (p.45) 

Marroquim (1934, p.32), observa o falar nordestino e o falar sulista contrapondo 

a prosódia dessas duas regiões, por meio de pautas musicais. Assim, conclui que: 

 

Em confronto com a  prosódia  do  sul  do  Brasil,  o  falar  do nordestino 

goza da fama particular de ser cantado. Examinemos uma mesma palavra 

pronunciada por um carioca e por um alagoano. Seja mamãe em tom de 

chamamento.  A  entonação  forma  uma  terça  diminuída,  característica  do  

falar  carioca  nesses  casos.  Há  mais  musicalidade  na  entonação  carioca;  

a  alagoana, entretanto,  deixa  maior  impressão  de  fala  cantada,  porque  

as  duas sílabas são pronunciadas mais vagarosamente, e têm o mesmo 

valor, são  duas  semínimas  com  acento  ligeiramente  descendente  ou 

ascendente em terça com um portamento da voz. 

 

Nascentes (1953), propondo uma análise da cadência da fala, divide o território 

brasileiro em duas grandes áreas dialetais, a do Norte e a do Sul, que contêm, em sua 

totalidade, cinco subfalares: ao  Norte,  estão  os  subfalares  amazônico e  nordestino;  

ao  Sul,  estão  os subfalares  baiano (intermediário  entre  as  duas  áreas),  o  

fluminense,  o  mineiro e  o sulista. Tais delimitações linguísticas das áreas regionais do 

Brasil seguem no mapa reproduzido da obra de Nascentes, intitulada O linguajar 

carioca: 
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Figura 1: Divisão dialetal do Brasil proposta por Antenor Nascentes (1953). 

 

Atualmente, as descrições dialectológicas da entoação ficam por conta do 

desenvolvimento dos Atlas, dentre os quais podemos citar o ALiB (Atlas Linguístico do 

Brasil) e o AMPER (Atlas Prosódico Multimédia das Variedades Românicas). Além 

disso, também podemos contar com o desenvolvimento de projetos sobre variação 

regional da entoação, tais como: o Interactive Atlas of the Prosody of Portuguese 

(InAPoP), coordenado por Sônia Frota e Marisa Cruz, em Portugal, que apresenta 

análises do Português Europeu, variedades do Português do Brasil em torno de capitais 

da costa litorânea, como também as variedades do Português falado na África; o projeto 

sobre A entoação do inglês nas Ilhas  Britânicas  (GRABE,  NOLAN,  POST,  1997-

2002  apud  GILLES  e  PETERS, 2004); o projeto  intitulado  Estudos  sobre  a 
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estrutura  e  função  do  contorno  entoacional  regional  em  alemão  (AUER,  

SLTING,  GILLES, KOESER e  PETERS, 1998-2004 apud  GILLES  e PETERS, 

2004), que foi desenvolvido em oito variedades  urbanas  da  Alemanha  (Hamburg,  

Berlin,  Dresden,  Duisburg,  Cologne,  Mannheim, Freiburg e Munich). Também é 

possível contar com os trabalhos de variação regional da entoação em diferentes 

línguas, desenvolvidos por pesquisadores como: Cunha (2000, 2006), Lira (2009), Silva 

(2011), Silvestre (2012), para o PB; Sosa (1999), Rebollo Couto (1999), Pinto (2009), 

Figueiredo (2011) e Gomes da Silva (2014), para o Espanhol.   

Tais estudos contribuem para as descrições de prosódia dialetal de falares 

específicos. Os trabalhos desenvolvidos pelos pesquisadores apontam para as tendências 

linguísticas, nos dando pistas que levam a uma caracterização prosódica de determinada 

área geográfica.   

Quanto ao Maranhão, localidade alvo da nossa análise, no que diz respeito à 

variação regional da entoação, há os trabalhos de Silva (2011) e Silvestre (2012), que se 

limitam à análise da capital. O Estado conta com o desenvolvimento de um atlas 

lingüístico maranhense (ALiMA), que vem elaborando uma minuciosa investigação 

acerca do seu falar. No entanto, até o momento, os pesquisadores locais não se voltaram 

para a descrição das questões prosódicas. Devido a isto e ao fato de ter participado da 

equipe do ALiMA, resolvemos nos dedicar a tal descrição a fim de somar para o 

conhecimento da realidade linguística do Maranhão e, também, aprofundar o 

conhecimento acerca do falar maranhense, partindo das abordagens já existentes. 

Os trabalhos sobre a dialetologia maranhense contam com pesquisadores como 

Azevedo (1973 e 1983), Meireles (2001), Maranhão (1946), Vieira Filho (1979) e 

Ramos et alii (2005). Nos estudos de Meireles (2001), constam, no período de 1756-

1777 (Companhia Geral do Comércio do Grão-Pará e Maranhão), aproximadamente 

78.860 habitantes dos quais 40,28% eram negros, 23,53% eram reconhecidos como 

mestiços, e 36,19% eram brancos. Sem dúvidas, essa formação histórico-social do povo 

Maranhense aponta para resultados na formação interna e externa do português falado 

no Maranhão.  

Recorremos, então, ao argumento do Frei Francisco de Nossa Senhora dos 

Prazeres Maranhão que, a partir de observações da língua falada no Estado, registra em 

sua obra Poranduba Maranhense (1946): 
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Prezentemente a língua corrente no paiz é a portugueza, os instruídos a 

falam muito bem; porém entre os rústicos ainda corre um certo dialecto, que 

emquanto a mim, é o resultado da mistura de línguas das diversas nações, 

que tem abitado no Maranhão; elles a falam com um certo metal de voz, que 

o faz muito agradavel ao ouvido. (MARANHÃO, 1946, p. 148) 

 

A configuração dialetológica do Estado percebida pelo Frei Francisco de Nossa 

Senhora dos Prazeres Maranhão ratifica a importância da dimensão social, da formação 

dos povos sobre a língua.  

Para o falar de São Luís, nos apoiamos no estudo de Azevedo (1973), intitulado 

O falar são-luisense. Nesse estudo, o autor caracteriza os dialetismos da Ilha, 

vinculando-os ao aumento populacional, ao baixo grau de escolaridade e à imersão de 

camponeses e nordestinos provenientes, em sua maioria, de Pernambuco e do Ceará. 

Por suas impressões oitivas, Azevedo registra o fato de o falar são-luisense ter mantido, 

há décadas, “notável força centrípeta [por ser] uma comunidade pequena e fortemente 

lusitana [e por seu] isolamento ‘sui-generis’ com alto padrão literário.” (AZEVEDO, 

1973, p. 276). 

Nesses trabalhos, como em outros também importantes (VIEIRA FILHO, 1979; 

RAMOS et alii, 2005), verificamos contribuições significativas para o conhecimento 

linguístico, social e cultural a respeito do Português falado no Maranhão. Contudo, 

ainda há carência, principalmente no que tange às questões prosódicas. Por isso, não nos 

ateremos apenas às impressões oitivas, pois, apesar de levantarem hipóteses, não 

consistem em uma análise segura por abarcarem questões subjetivas de quem se dispõe 

a ouvir e a analisar os dados.   

 

 

2.2. As toadas de um povo: sotaque(s) maranhense 

 

3Sotaque é um termo da linguagem corrente que se refere a um objeto difícil de 

definir, afinal cada um tem sua maneira de falar. Todos têm algo a dizer sobre sua 

linguagem. No entanto, cada um imprime, em seu modo de falar, características de 

pronúncias que estão ligadas a uma origem linguística, geográfica ou social. Quanto 

mais familiar um sotaque é para nós, mais fácil este é para nossa percepção.  

                                                 
3 As definições de sotaque e dialeto aqui utilizadas são provenientes de uma palestra ofertada por 

Boula de Mareüil (2015), na UFRJ.  
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Muitos acabam por confundir os termos dialeto e sotaque. O primeiro é 

discernido pelo vocabulário e pela gramática. Assim, temos, no dialeto carioca, o 

vocábulo “pernilongo” que contrasta com o vocábulo “muriçoca” no dialeto 

maranhense. Já os sotaques só envolvem diferença de pronúncia. Para distinção entre 

sotaques, percebemos que o ouvinte se centra mais nas diferenças do que nas 

semelhanças, nos traços sutis e pontuais que sobressaem aos ouvidos e acabam por 

marcar o falar paulista, carioca, mineiro, maranhense, entre outros. 

Há muitos mitos, no que diz respeito a sotaques. Alguns dizem não ter sotaque; 

outros dizem que o sotaque mais bonito é o paulista; outros classificam sotaques como 

enjoados ou agradáveis. Os meios de comunicação, sem dúvidas, imprimem forte 

influência em tais julgamentos feitos pelos indivíduos. Para muitos, os repórteres de 

telejornais a nível nacional apresentam um sotaque “neutro”. No entanto, é preciso 

perceber que uma coisa é tentar neutralizar marcas e outra é a afirmação categórica da 

não existência de um sotaque em determinada fala. Todos temos sotaques. E como seria 

a adjetivação mais adequada atribuída a um modo de falar? 

Primeiramente, para adjetivação de um sotaque, precisamos deixar de lado todo 

preconceito que as palavras maquiam. Com isso, abandonamos adjetivações como: feio, 

bonito, enjoado ou agradável, e passamos a falar em mais ou menos marcado, mais ou 

menos mascarado, reivindicado ou estigmatizado. A atribuição desses adjetivos está 

intimamente ligada à: 

Afirmação de uma identidade                                  Sotaques mais marcados e 

Marcação de um lugar social                                            menos mascarados. 

 

 

Repulsão e hipercorreção                                              Sotaques menos marcados,                     

Mais maquiados e                   

estigmatizados. 

Na maioria das vezes, os atributos associados aos sotaques são apreciações 

estéticas de um traço de pronúncia ditados pelo status social a ele associado. Assim, o 

que geralmente leva ao julgamento popular de um sotaque como “bonito” ou “feio” são 

critérios sociais. Logo, os sotaques das grandes metrópoles são considerados mais 

“bonitos”, ao passo que sotaques de municípios do interior são mais estigmatizados por 

razões sociais. Cunha (2000, p. 3) afirma que “qualquer falante, além de ser capaz de 
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reconhecer e descrever um falar, terá sobre ele uma impressão, baseada num julgamento 

de valor individual, coletivo/cultural..., que pode advir ou da qual se podem formar, 

gerando um ciclo, estereótipos”. 

No plano linguístico, um sotaque seria caracterizado por clichês melódicos, 

registro tonal, níveis de altura nas fronteiras prosódicas, posição do acento lexical, 

duração, alongamento, nasalidade, entre outros. Para descrição dos sotaques, além da 

contribuição dos aspectos segmentais, temos a contribuição da prosódia, outro termo 

que será definido nas próximas páginas.  

 

2.3. Papel da prosódia no construto da melodia da fala 

 

 

A capacidade de falar distingue, de modo particular, seres humanos dos outros 

animais. Tal capacidade inicia-se nos humanos naturalmente antes do desenvolvimento 

da escrita. A fala provém da produção de sons compostos por vibrações com duração, 

frequência e intensidade, emitidos por meio da passagem de ar no aparelho fonador. 

Dentre tais eventos fonético-acústicos, os mais estudados em nível prosódico são a 

frequência fundamental (F0)4 e a duração 

 Segundo Callou & Leite (2000, p.15),  
 

a produção dos sons é estudada de três ângulos diversos: 1) partindo-se do 

falante (da fonte) e examinando-se o que se passa no aparelho fonador; 2) 

focalizando-se os efeitos acústicos da onda sonora produzida pela corrente 

de ar em sua passagem pelo aparelho fonador, ou, então, 3) examinando-se a 

percepção da onda sonora pelo ouvinte, isto é, o estudo das impressões 

acústicas e de suas interpretações no processo de decodificação.  

 

Notamos, prosodicamente, que a fala é capaz de expressar muito mais que 

estruturas que estão organizadas no plano sintático, abarcando também fenômenos que 

podem revelar as atitudes e emoções do falante. Segundo Carvalho (1910, p.63), “Falar 

é tocar um instrumento de música, o mais perfeito de quantos harmónios têm sido 

inventados”. O poeta Mario de Andrade (1980) reitera a associação entre fala e 

musicalidade para descrever os falares brasileiros: 

"[...] 

Que importa que uns falem mole descansado 

                                                 
4 O parâmetro acústico mais importante da entoação é a frequência fundamental, termo que designa o 

número de repetições de ciclos de uma onda periódica. (MADUREIRA, 1999, p. 55) 
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Que os cariocas arranhem os erres na garganta 

Que os capixabas e paroaras escancarem as vogais? 

Que tem se o quinhentos réis meridional 

Vira cinco tostões do Rio pro Norte? 

Juntos formamos este assombro de misérias e grandezas, 

Brasil, nome de vegetal..." 

(Mário de Andrade) 

  

À prosódia, então, é atribuída a responsabilidade da melodia da fala. Tal melodia 

é que dá vida aos segmentos. Coelho de Carvalho (apud MIRA MATEUS, 2004, p. 1) 

afirma que:  

Distingue-se, na sílaba, e consequentemente na palavra, não somente o som, 

que é como que o corpo, mas ainda o que a esse corpo dá vida, a sua 

prosódia, as necessárias condições movimentais da sua exteriorização, ou 

sejam, as inflexões, e a medida do tempo da pronunciação e o acento que 

tonaliza a voz. 

 

E, a partir da afirmação do autor, Mira Mateus (2004, p. 2) defende que: 

  

Nesta explicação o autor introduz os principais traços prosódicos: a medida 

do tempo, ou seja, a duração, as inflexões, quer dizer, o tom e o acento que 

“tonaliza a voz”. Além disso, também faz referência a dois constituintes 

prosódicos: a sílaba e a palavra.  

 

 Na mesma linha de explicação de Mira Mateus (2004), temos Moraes (2008), 

explicando a manifestação de alguns fenômenos linguísticos por meio dos 

suprassegmentos: 

[...] a entoação e o tom, que se manifestam basicamente pelas modulações 

da altura melódica; a quantidade,  expressa  pela  duração;  o  acento,  cuja  

substância  sonora pode  ser  qualquer  dos  três  parâmetros  citados  (ou  a  

combinação  de  mais  de  um deles)  e  o  ritmo,  que  corresponde  a  uma  

categoria  complexa  [...]  que  pode igualmente ser expressa por qualquer 

dos parâmetros suprassegmentais. (p. 8) 

 

 A citação nos permite verificar que as grandezas físicas vinculadas aos 

suprassegmentos são tempo, amplitude e frequência. Em nível de palavra, temos a 

duração, o acento e o tom. Já em nível de frase, temos velocidade, ritmo e entoação, 

como postulado por Lehiste (1970, p.4). Sendo assim, a formação da melodia da fala 

está na associação dos elementos fônicos segmentais com os elementos prosódicos.   

 

 

2.4 Sobre os termos “prosódia” e “entoação” 

 

2.4.1 Prosódia  
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No século XVI, em 1540, João de Barros nos apresenta, na Gramática da 

Língua Portuguesa, o termo prosódia. O autor diz que os latinos “partem a sua 

gramática em quatro partes”. Dentre as partes referidas está a prosódia “que trata de 

sílaba” (p.60). O termo “prosódia” provém do grego προσωδία e é tomado de 

empréstimo ao latim prosodia, entrando no português por via culta. No grego, o termo 

se refere ao “canto para acompanhar a lira”, vindo a adquirir, ainda em grego, acepção 

metalinguística de meios fônicos usados para acentuação na linguagem. Com o tempo, o 

termo passou a ter acepção referente a sinais gráficos, que na escrita marcavam as 

características fônicas. Já no latim, o vocábulo se refere ao acento tônico e à quantidade. 

 Notamos que o termo preservou um sentindo ligado às características da 

linguagem versificada. Há uma relação entre as acepções encontradas no grego e no 

latim; ambas estão ligadas à música, à melodia.  

Em gramáticas normativas, como a de Rocha Lima (2006), a prosódia é um 

termo tratado dentro da Fonologia e derivado da ortoépia (estudo da pronuncia correta 

dos fonemas) e adquire a ideia de parte da ortoépia que determina a sílaba tônica de 

palavras, auxiliando na correção de pronúncias como: recorde [xe’kxdI] e não 

recorde [‘xEkordI]; rubrica [xu’bika] e não rubrica [‘xubika], etc. Na Moderna 

Gramática Portuguesa, de Bechara (2009), prosódia “é a parte da fonética que trata da 

correta acentuação e entonação dos fonemas”. O autor ainda acrescenta que a 

preocupação maior da prosódia é a sílaba predominante, chamada tônica.  

 Na linguística atual, o termo prosódia, em seu uso básico, continua relacionado à 

sua etimologia, preservando sua ligação com elementos comuns à música.  

a prosódia está, no cenário de pesquisa atual, associada a fatores linguísticos 

como acento, fronteira de constituinte, ênfase, entoação e ritmo, a fatores 

paralinguísticos como marcadores discursivos (e.g., “né”, “entendo”, “an-

han”) e atitudes proposicionais (e.g., “confiante” e “duvidoso”) e sociais 

(e.g., “hostil” e “solidário”), além de tratar de fatores extralinguísticos como 

as emoções. Todos esses fatores se combinam com aspectos sociais e 

biológicos indiciais como gênero, faixa etária, classe social, nível de 

escolaridade, entre outros. (BARBOSA, 2012, p. 13) 

 

 

A prosódia é vista dentro das ciências chamadas Fonética e Fonologia. Estas se 

ocupam de investigar, descrever e explicar aspectos sonoros da fala. Contudo, durante 

um bom tempo, estudos nessas subáreas estiveram voltados ao nível do segmento 

sonoro. Entendemos, porém, que o fluxo normal da fala não se constitui apenas por 

meio de uma sequência hierárquica de segmentos, sílabas e palavras.  De acordo com 

Nooteboom (1999 apud NUNES 2011, p. 39), no discurso normal, ouvimos, por 
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exemplo, que o pitch se move para cima e para baixo, de alguma forma não aleatória, 

proporcionando uma fala com propriedades melódicas reconhecíveis. 

Tais fatores ocorrentes no discurso normal são os suprassegmentos e, desse 

modo, a prosódia não pode ser contemplada num modelo que só abranja os segmentos, 

afinal ela está para além deles, de tal modo que as características que incidem sobre um 

fone na cadeia de fala são chamadas segmentais; já aquelas que englobam vários grupos 

de segmentos são chamados de suprassegmentais.   

 Moraes, 5 em suas considerações a respeito dos suprassegmentos, cita Rossi 

(1980) para mostrar as diferentes implicações e os matizes que o termo suprassegmento 

adquire, segundo alguns autores: 

a) todo elemento cuja extensão ultrapasse a do segmento (Hockett, 

Dubois); 

b) toda unidade que não se possa decompor em unidades discretas 

irredutíveis, mas que, ao contrário, se caracterize por um continuum 

(Mounin); 

c) toda unidade que não participe da dupla articulação da linguagem 

(Martinet, Ducrot & Todorov); 

d) traços que se superponham à sucessão das vogais e das consoantes 

(Trager, Martinet); 

e) traços que não sejam identificados por oposição paradigmática, mas sim 

por comparação com um outro traço, precedente ou subsequente, isto é, 

por contraste sintagmático (Lehiste, 1970). 

 

Tais definições, como lembram Moraes, parecem pouco esclarecedoras. Não 

basta ir por um viés negativo para se explicar o que é prosódia/suprassegmentos. Não 

basta dizer que prosódia é tudo aquilo que não é segmental nem fazer mera menção à 

substância (F0, dB, ms).  

Lehiste (1970), diferencia segmento de suprassegmento tomando por base as 

relações combinatórias. Assim, leva em consideração dois aspectos para considerar um    

fenômeno suprassegmental: 

1- aumento dos parâmetros de base; 

2- comparação sintagmática.  

Para Lehiste (1970), então, “é suprassegmental um elemento que não é 

identificado por oposição paradigmática, mas somente por comparação com outro que o 

preceda e o siga, por contraste sintagmático”. (ROSSI, 1980, p. 9). 

No quadro que segue, expõem-se três parâmetros prosódicos – duração, 

intensidade e frequência – , as unidades de medida de cada um dos parâmetros, a 

                                                 
5 As considerações de Moraes aqui descritas foram feitas em aula, por ele ministrada, em curso de Pós-

graduação na UFRJ, no ano de 2015. 
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definição geral, o correlato fonético sob o aspecto perceptivo e as funções sistêmicas 

que tais parâmetros podem assumir: 

 
 Quadro 1: Parâmetros prosódicos: correlatos físicos e funções. Fonte: Cunha (2000, p. 15) 

  

2.4.2 Entoação 

 

Como vimos, a terminologia prosódica, na linguística atual, refere-se à parte da 

fonética e da fonologia que engloba três elementos: duração, intensidade e altura 

melódica, os quais, juntamente com os fonemas, constituem o fluxo sonoro da 

linguagem (MADUREIRA, 1999; MORAES, 1998 e CUNHA, 2000). 

Ao nos determos na leitura de trabalhos mais recentes como os de Moraes 

(1998) e Cunha (2000), podemos inferir que o termo prosódia se refere à parte da 

fonética e da fonologia que abrange padrões de acentuação, ritmo e entoação. Dentre 

tais parâmetros prosódicos, cabe à entoação 

 
o posto de “elemento prosódico por excelência”, pois, ao contrário de 

categorias prosódicas  como  acento,  tom e  quantidade  −que são típicos  de  
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determinados  conjuntos  de  línguas  −,  a  entoação  é  um  universal  

fonético fonológico. Assim, a entoação tem atraído para si o maior número de 

pesquisas, pelo fato de corresponder ao parâmetro acústico mais facilmente 

identificável em termos distintivos − no nível não-experimental, 

apresentando inclusive maior riqueza em termos de padrões fonético-

fonológicos e ser a característica suprassegmental mais importante no 

estabelecimento de contrastes, quer no âmbito da fonologia propriamente 

dita, quer em sua interface com a sintaxe e o discurso. (CUNHA, 2000, p. 20) 

 

Além disso, Mira Mateus (2004), afirma que 

A sucessão de tons (ou seja, a entoação) pode permitir, também, interpretar 

o significado de uma frase que possui um foco prosódico, distinguindo-a de 

uma frase neutra. Por outro lado, e no que respeita à frase globalmente 

considerada, a diferença entre os tons de fronteira é, por vezes, a única 

possibilidade de distinção entre uma afirmação e uma interrogação. (p.22) 

 

A partir de mudanças na entoação, podemos dizer determinado ato de fala de 

diferentes maneiras. Rizzo (1981) afirma que o valor de um enunciado é dado, muitas 

vezes, apenas a partir da entoação, o que equivale a dar à entoação um estatuto 

gramatical bem claro e definido. Com isso, ao modificarmos a entoação de uma 

sentença, mudamos também seu sentido. Desse modo, “a entoação é um dos muitos 

tipos de recursos que estão disponíveis na linguagem e que nos permitem fazer uma 

distinção de significados”. (HALLIDAY, 1970). 

 Hirst & Di Cristo (1998 apud ANTUNES 2007), em um estudo sobre entoação 

de vinte línguas, apontam que o conceito do termo entoação pode ser tomado de duas 

diferentes formas. Na primeira, o termo entoação, por vezes é utilizado como sinônimo 

de prosódia, abrangendo características suprassegmentais e características lexicais. Na 

segunda, a entoação seria referente apenas à melodia.  

Na primeira forma de conceituação do termo, percebemos a entoação de forma 

ampla. Tal conceituação foi utilizada em trabalhos como os de Moraes (1984), Reis 

(1995), Antunes (2007), Cunha (2000), entre outros. Tais autores trabalharam 

fenômenos supra-segmentais, vislumbrando a prosódia não como restrita à melodia das 

frases, mas também abrangendo questões de ritmo, duração de sílabas/segmentos e 

tempo/localização de pausas, os movimentos melódicos e a intensidade. 

 A fim de clarificar o enquadramento de nossa análise entoacional, faremos, na 

seção a seguir, considerações a respeito da entoação como um dos meios pelos quais a 

hierarquia prosódica se manifesta, valendo-nos dos postulados da teoria da Hierarquia 

Prosódica, encontrados em Nespor &Vogel (1986) e outros autores. Para realização da 

análise da estrutura entoacional dos enunciados, utilizaremos os postulados da teoria 
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Autossegmental e Métrica da Fonologia Entoacional, estudados por Pierrehumbert 

(1980), Ladd (1996, 2008), entre outros autores. 

 

3. FONOLOGIA PROSÓDICA 

 

 

3.1 Domínios prosódicos e entoação 

 

 

O trabalho de Frota & Vigário (2000), embasado no trabalho de Frota (1998), 

apresenta o estudo da entoação do português brasileiro, a partir da teoria gerativa, 

associando a Fonética da Entoação, postulada por Pierrehumbert (1980) e Ladd (1996), 

à Fonologia Prosódica encontrada em Nespor e Vogel (1986).  

 A Fonologia Prosódica parte da premissa de que a corrente fônica é organizada 

hierarquicamente em domínios que estão em relação de dependência. Desse modo, de 

acordo com a teoria prosódica, os constituintes prosódicos, distribuídos de forma 

decrescente na hierarquia, são: enunciado fonológico (U), sintagma entoacional (I), 

sintagma fonológico (), grupo clítico (C), palavra fonológica (w), pé (S) e sílaba (s). 

 

 

 

Esquema 1: Escala prosódica presente em Nespor & Vogel 1994. 

 

Para comprovar a existência desses domínios hierárquicos, contamos com o 

suporte tradicional de aplicações de certos processos fonológicos segmentais, como o 

sândi. Outrossim, a entoação também tem sido atestada como existência desses 

domínios. 
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Para o Português Europeu (PE), o domínio da entoação é o sintagma entoacional 

(I), segundo afirmações de Frota. Para o Português do Brasil (PB), Frota & Vigário 

(2000) afirmam que o domínio da entoação é o sintagma fonológico (). Para as autoras, 

há pelo menos um tom atribuído ao elemento principal do () no PB, o que não ocorre 

no PE.  

As pesquisadoras chegaram a essa conclusão a partir de dados altamente 

controlados, o que difere bastante do perfil dos dados que utilizaremos nesta 

dissertação. Tais dados serão esboçados na metodologia. Em nosso trabalho, a fonologia 

prosódica será utilizada apenas para delimitar o domínio de base para estudo da 

entoação. Aqui, este domínio é o sintagma entoacional (I)6. Ele é a unidade base que 

equivale sintaticamente a uma frase, a uma oração. 

A teoria da fonologia prosódica postula que, para a boa formação de I, temos as 

seguintes regras:  

Toda sequência não estruturalmente anexada à oração raiz ou todas as 

sequências de Φs em uma oração raiz são mapeadas dentro de I (Nespor & 

Vogel 1986, Frota 2000). A formação de I está sujeita a condições de 

tamanho prosódico: sintagmas longos (em número de sílabas e de palavras 

prosódicas) tendem a ser divididos, da mesma forma que sintagmas pequenos 

tendem a formar um único I com um I adjacente, o que leva à formação de 

sintagmas com tamanhos equilibrados. (SERRA, 2009, p. 70) 

 

Além disso: 
O I agrupa uma ou mais a partir de uma informação sintática, porém como 

veremos depois, a natureza desta informação é mais geral que a empregada 

para a definição da  Isto nos mostra que quanto mais alto é um constituinte 

na hierarquia prosódica, mais geral é a natureza de sua definição. Além dos 

outros fatores sintáticos básicos que interferem na formação de sintagmas 

entoacionais, há também fatores semânticos relacionados com as 

propriedades de proeminência e atuação, tais como a velocidade de fala e o 

estilo, que podem afetar no número de contornos entoacionais de um 

enunciado. (NESPOR & VOGEL, 1994, p. 217 – Tradução nossa7.) 

 

Nos estudos de Fonologia do Português, a teoria autossegmental e métrica e o 

modelo da hierarquia prosódica têm norteado várias pesquisas como as de Cunha 

                                                 
6 O domínio de I foi amplamente estudado por Frota e Vigário (2000) e Tenani (2002). Esta reforça a 

importância da teoria dos constituintes prosódicos para análise da entoação e evidencia os domínios de I e  

organização de informações entoacionais no PB; o mesmo que Frota e Vigário (2000), fizeram em análise 

comparativa entre as variedades do PE e do PB. 
7
La E agrupa una o más  a partir de información sintáctica, pero, como se verá después, la naturaleza de 

esta información es más general que la empleada para la definición del ámbito . Esto pone de manifiesto 

claramente que cuanto más alto es un constituyente en la jerarquía prosódica, más general es la naturaleza 

de su definición. Además de los fatores sintácticos básicos que intervienen en la formación de frases de 

entonación, existen también factores semánticos relacionados con las propiedades de prominencia y 

actuación, tales como la velocidad de habla y el estilo, pueden afectar al número de contornos de 

entonación de un enunciado.  
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(2000), Tenani (2002), Serra (2009), Silva (2011), e Silvestre (2012), tendo, todas elas, 

“a análise dos movimentos melódicos em torno do sintagma entoacional como fator 

importante para a descrição da entoação do PB”. (SILVESTRE, 2012, p. 29). 

3.2 Fonologia entoacional 

 

3.2.1  A teoria autossegmental-métrica 

  

 

A Fonologia Entoacional assume que a melodia dos enunciados constitui um 

nível separado e, de certa forma, independente dos demais fenômenos fonológicos, o 

que suporta a afirmação de que, para a Fonologia Entoacional, a entoação apresenta 

uma organização fonológica própria. O objetivo do modelo é, de um lado, a 

identificação dos elementos contrastivos da estrutura entoacional, cuja combinação dá 

origem aos contornos melódicos encontrados nos enunciados possíveis da língua – 

Gramática da Entoação (PIERREHUMBERT, 1980), fornecendo, por outro lado, um 

aparato descritivo potencialmente universal para a entoação. Apesar de ter por objetivo 

fazer uma análise de fenômenos contrastivos, denotando orientação claramente 

fonológica, utiliza como base a realização concreta da curva em valores de F0 

fornecidos por programas computacionais, o que facilita sua adaptação a uma análise de 

cunho fonético. 

Os modelos entoacionais, atualmente, abarcam dois componentes para o estudo 

da entoação: um componente fonológico e um componente fonético. O primeiro 

caracteriza as curvas a partir de unidades contrastivas. Já o segundo descreve o vínculo 

entre a forma subjacente das curvas e o continuum melódico.  

O modelo autossegmental-métrico (AM) é um dos que representa tais 

componentes, assim como o modelo IPO desenvolvido pela escola holandesa e o 

modelo Aix-en-Provence. O modelo AM iniciou-se na tese de Janet Pierrehumbert 

(1980). A autora explicita, nas primeiras páginas de seu trabalho, que os objetivos 

centrais são: propor um sistema de representação fonológica capaz de descrever os 

possíveis contrastes da língua inglesa e também expor as regras do componente fonético 

que transformem a representação fonológica subjacente em um continuum tonal. 

Silva (2011, p. 34) nos ajuda a entender o porquê do nome autossegmental e 

métrico: 

Os autossegmentos são os tons, que recebem esse nome por formarem uma 

camada independente da camada dos segmentos, cujas fronteiras não 

coincidem com as dos fonemas. Essa camada apresenta regras próprias que, 
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além de organizar níveis superiores aos do fonema (a sílaba, a palavra e a 

frase) também condicionam fenômenos ocorridos no nível segmental, tais o 

apagamento e o sândi.  Isso ocorre porque os autossegmentos “flutuam” 

sobre os segmentos, formando níveis superiores a eles nos quais o falante se 

baseia para entender as sequências superficialmente lineares com que os 

segmentos são produzidos no continuum sonoro.    

A métrica diz respeito à proeminência relativa entre as sílabas no interior de 

uma unidade prosódica. Isso significa que, apesar da palavra possuir acento 

lexical, a combinação entre dois ou mais itens lexicais reorganiza as relações 

prosódicas: não é mais o acento lexical o mais destacado do grupo 

entoacional, mas aquele que se encontra associado à sílaba tônica do 

vocábulo mais à direita do sintagma. 

  

Atualmente, o modelo AM é bastante aplicado nos trabalhos de descrição 

entoacional, talvez por ser econômico e conseguir dar conta da descrição de todo um 

conjunto de melodias possíveis em uma língua, por meio de apenas dois níveis de tons 

primitivos, alto (H) e baixo (L), que compõem os acentos tonais e os tons relacionados a 

fronteiras. Tais tons são os componentes básicos do modelo, ou seja, os elementos 

contrastivos do sistema entoacional que representam os contornos melódicos. Os 

eventos tonais formam, do ponto de vista fonológico, uma sequência de unidades 

discretas e a representação fonética dessa sequência concretiza-se na formação do 

contorno de frequência fundamental (F0). Os eventos tonais que caracterizam a melodia 

da fala encontram-se associados a pontos específicos no nível segmental e são 

estruturados segundo as relações de constituência e de proeminência definidas na 

estrutura prosódica.  

Em línguas como o espanhol, o inglês e o português, os eventos tonais podem se 

associar fonologicamente a sílabas proeminentes (portadoras de acento lexical) -  

acentos tonais (pitch accents) -  ou podem se associar fonologicamente ao limite de uma 

frase - tons relacionados a fronteiras (boundary tones e phrasal accents). Nos trabalhos 

de prosódia, tais tons atuam diretamente na notação fonológica dos enunciados. Esta 

deve acompanhar o desenho da curva melódica. Desse modo, se tivermos um 

movimento entoacional descendente, ou seja, em que há uma F0 alta na sílaba tônica, a 

qual descende a caminho da fronteira, teremos a notação H*L%. 

Os dois tons primitivos podem originar acentos tonais simples, monotonais (L* 

ou H*), ou, mediante sua combinação, formar acentos tonais complexos, bitonais 

(H*+L, H+L*, L*+H ouL+H*). Os tons de fronteira se associam aos limites de 

domínios prosódicos como o sintagma entoacional (L% ou H%), podendo ainda 

constituir os chamados acentos frasais, que são tons de fronteira intermediária (L-  ou 

H-), como postulado em Pierrehumbert (1980). 
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Os tons H ou L são marcados com o diacrítico asterisco * para indicar a 

incidência da tonicidade, e com o diacrítico porcentagem % para indicar o tom de 

fronteira, que marca fonologicamente o limite de uma frase. Inicialmente, a gramática 

admite a livre combinação dos tons, ou seja, o falante pode colocar quantos acentos 

tonais queira numa ordem que lhe pareça pertinente (PIERREHUMBERT, 1980, p. 31). 

No entanto, o contorno melódico obrigatoriamente deverá acabar em um tom de 

fronteira (H– ou L–) seguido de um tom de fronteira entoacional (H% ou L%). Vale 

ressaltar que um sinal negativo, sobrescrito, aponta a presença de um acento frasal que 

antecede a região de fronteira. 

No Brasil, autores como Moraes (2008), Cunha (2000), Silva (2011), Silvestre 

(2012) adotam os postulados de Pierrehumbert, aplicando a notação com tons H e L 

para definir padrões melódicos de atos ilocucionários e de modalidades de frases. 

 

   Quadro 2: Padrões fonológicos e fonéticos propostos por Moraes (2008).  

 

O quadro 2 foi extraído do artigo de Moraes (2008), que analisou sentenças 

declarativas, interrogativas, imperativas e exclamativas, com significados entonacionais 

subjacentes, como ironia, exclamação, asserção neutra, pergunta etc. Após análise dos 

enunciados, observando o acento pré-nuclear e o acento nuclear, o autor propôs as 

representações fonéticas e fonológicas, acima descritas, para os padrões encontrados.  
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3.3 A asserção e a interrogação 

 

3.3.1 O padrão assertivo neutro  

 

Segundo Cunha (2000), o padrão assertivo neutro caracteriza-se acusticamente, 

na maior parte das línguas estudadas, por uma queda da F0, mais particularmente na 

última tônica do enunciado e altura melódica média no início do enunciado. 

A entoação possui função contrastiva, o que nos leva à distinção fonológica 

entre os padrões assertivos e interrogativos. Como característica do padrão assertivo 

neutro, temos um comportamento recorrente no acento pré-nuclear, conhecido como 

declination ou linha de declinação. Tal comportamento consiste na queda da F0 nas 

sílabas átonas, que, em algumas localidades investigadas por Silvestre (2012), é 

interrompida na última sílaba pré-tônica do enunciado. Esse comportamento pode ser 

notado na figura abaixo, retirada da dissertação de Silvestre (2012, p.78). A figura 

mostra o contorno da F0 do enunciado “Hoje você vai ter alta”, produzido pelo 

informante jovem de São Luís: 

 

Figura 2: Contorno melódico da frase assertiva “Hoje você vai ter alta”, produzida por um informante 

jovem de São Luís. 

 

 Este é um enunciado composto por 8 sílabas, caracterizado pela proeminência da 

F0 a partir da primeira sílaba tônica do enunciado que se estende até a última pretônica. 

Observamos, então, um tom alto no acento pré-nuclear. A partir da última sílaba tônica, 

inicia-se um movimento descendente da F0 que se estende até a postônica final.  

Normalmente, as sílabas acentuadas sofrem, num nível local, modulações 

melódicas bruscas, resultando na elevação ou diminuição da F0. Moraes (1998 apud 
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Cunha 2006, p.7), explica que a localização e as formas das modulações são 

determinadas por três fenômenos distintos: 

 a) o agrupamento dos vocábulos em unidades sintáticas (função entoacional 

que Crystal 1988 identifica como “demarcativa” e Couper-Kuhlen 1986 

como “textual/discursiva”); b) a modalidade secundária – ou expressiva – da 

frase (que para Couper-Kuhlen expressa emoção, atitude ou força 

ilocucionária e que Crystal chama de “função atitudinal”); c) a organização 

informacional da mensagem (ou o status da informação – se nova ou dada) 

que, atuando também no nível textual/discursivo, pode quebrar o padrão 

melódico canônico. Pode-se acrescentar à lista um 4º fenômeno capaz de 

interferir no padrão assertivo neutro: a função “sinalizadora” ou “indexical”, 

que torna possível identificar os falantes como membros de um grupo social, 

individualizados por sexo, faixa etária, ocupação profissional ou região de 

origem. Assim, a entoação, quando encarregada de expressar a variação 

dialetal, pode também provocar interferências locais na linha de declinação, 

atuando mesmo sobre sílabas não-acentuadas, como se verifica nos estudos 

de Cunha (2000, 2005). 

 

Nas descrições de enunciados que temos do Português do Brasil, Moraes (2008) 

propõe, para a asserção neutra, a notação fonológica /L+H*/ – subida da pré-tônica à 

tônica – para o acento pré-nuclear, e /L*L%/ – tom baixo na tônica que se espraia à 

postônica final – para o acento nuclear. Esta notação fonológica explicita o contorno 

encontrado para as assertivas no Brasil, de modo geral. 

Já Cunha (2005), que visa a descrever os contornos regionais por meio da 

prosódia dialetal, adiciona duas outras propostas de notação fonológica, um relativo à 

fala de Recife e outro à de Porto Alegre, respectivamente: 

H* __________ H + L*L%  

A partir da notação exposta, entende-se que há um tom alto na tônica do acento 

pré-nuclear que se espraia à pretônica do acento nuclear, seguido de uma queda no fim 

do enunciado, que se inicia na última tônica.  

L+H* ________ H+ H*L%  

Entende-se que ocorre um pico na tônica do acento pré-nuclear, precedido por 

um vale, e que, no acento nuclear, ocorre um pico na tônica seguido por um vale. 

Em estudo mais recente sobre a descrição prosódica das orações assertivas nas 

capitais brasileiras – Silvestre (2012) – temos registrado o padrão H*____H+L*L% . A 

autora ressalta que  

  

[...] o tom H* atribuído às tônicas iniciais é uma abstração e se manifesta de 

formas diferenciadas. Se pensarmos regionalmente, podemos dizer que o tom 

H* observado no acento pré-nuclear dos enunciados nortistas e nordestinos é 

globalmente mais alto do que o observado nas demais regiões (p. 73). 
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Percebemos, então, a importância de aprofundar essas formas de manifestações 

diferenciadas. A referida proeminência da F0 no acento pré-nuclear presente nos 

enunciados assertivos nortistas e nordestinos, caso apareça nos municípios do interior, 

nos leva até mesmo a pensar em uma nova proposta de notação fonológica. 

  

3.3.2 O padrão das interrogativas do tipo questão total 

 

Aubert & Hochgreb (1981, p.11), definem por frase interrogativa “[...] todo 

enunciado constituindo uma solicitação de resposta contendo marcas lexicais sintáticas 

e/ou prosódicas de interrogação que denotem o sentido interrogativo do discurso [...]”. 

Tal definição abarca os elementos participantes na caracterização de uma interrogativa. 

Contudo, é passível de objeção por ver o componente prosódico como opcional, já que 

o mesmo é essencial à caracterização das interrogativas.  

As frases interrogativas podem ser classificadas como total, parcial ou 

alternativas. O que as difere é o tipo de resposta esperada. Nesta pesquisa, 

trabalharemos apenas com as interrogativas do tipo questão total. Segundo Silva (2011), 

a questão total mostra a intenção do falante em poder completar uma informação através 

da resposta sim/não de seu interlocutor, o que justifica, semanticamente, concretizar-se 

por meio de uma curva ascendente final, comportamento semelhante ao de frases 

inacabadas. Geralmente, a curva melódica se configura com um ataque em nível médio, 

uma pretônica final alcançando o nível baixo para, então, chegar-se ao nível alto na 

tônica final. 

A figura seguinte ilustra uma questão total – “Cê dá uma volta hoje?”, – presente 

no corpus do projeto ALiB: 
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Figura 3: Contorno melódico da frase interrogativa “Cê dá uma volta hoje?”, produzida pelo informante 

homem da faixa etária II, de São Luís do Maranhão. 

 

Para o português do Brasil, dialeto carioca, Moraes (2008) propõe, para a 

questão total, o padrão circunflexo com a seguinte notação fonológica: 

L*+H__________ L+<H*L% 

Percebemos, assim, que a sílaba tônica do acento nuclear apresenta uma subida 

melódica da F0, atingindo o pico máximo do enunciado para, em seguida, sofrer uma 

queda em direção à postônica final. Esse é o traço que singulariza fonologicamente a 

questão total para muitos autores (GRICE, 2006; FONAGY, 1993; MORAES, 2008; 

HIRST e DI CRISTO,1998; SOSA,1999). 

Cunha (2011) e Silva (2011) descrevem para as regiões Norte e Nordeste o 

seguinte contorno melódico: 

L+H* __________ L+H*H% 

Entende-se que ocorre uma subida melódica da F0 na sílaba tônica do acento 

nuclear, que se estende à pós-tônica final, caracterizando um movimento ascendente. 

De acordo com as notações fonológicas apresentadas nos estudos de Moraes 

(2003), Cunha (2011) e Silva (2011), percebemos que as variações regionais da questão 

total são encontradas no nível inter-silábico do acento nuclear, sendo verificado um tom 

ascendente final, principalmente no que tange à descrição da Região Nordeste. 
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4. ESTUDOS DE PROSÓDIA REGIONAL DO PB 

 

4.1 O trabalho de Cunha (2000) 

 

 Intitulada ENTOAÇÃO REGIONAL NO PORTUGUÊS DO BRASIL, a tese de 

Cunha (2000) constitui-se como um marco dentro dos estudos de variação prosódica 

regional e apresenta análise das diferenças prosódicas de cinco capitais brasileiras, 

sendo elas: Recife, Salvador, Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre. Tal análise foi 

feita a partir da comparação do comportamento entoacional em fala espontânea, leitura 

e fala atuada, com base em  corpus oriundo do Projeto Norma Urbana Culta (NURC).  

 Para descrição dos dados, a autora se apoiou na análise experimental e, como 

aporte teórico, o modelo autossegmental e métrico. A partir destes, concluiu que 

“alguns padrões prosódicos fundamentais ao funcionamento da língua são comuns a 

todas as amostras” (p. 200). Os resultados da tese mostram que os três parâmetros 

acústicos analisados – F0, duração e intensidade – cooperam na diferenciação dialetal 

de três capitais estudadas: Recife, Rio de Janeiro e Porto Alegre. Quanto à relação entre 

sílabas nos enunciados, a tônica junto às pré-tônicas se mostraram essenciais para a 

descrição prosódica dos cinco falares. 

 Por fim, a autora afirma seguramente que: 

1) as falas de Recife e Salvador se opõem às outras por darem mais destaque 

àssílabas pretônicas, marcadas por: maior intensidade, maior freqüência e 

duração pouco inferior a da sílaba tônica (principalmente na fala de 

Salvador); 2) a fala de Porto Alegre se caracteriza pela elevação  da  

Freqüência  Fundamental  na  sílaba  tônica,  a  qual  recebe  também  a  

maior intensidade  e  a  maior  duração  (bastante  expressiva,  chegando  a  

quase  o  dobro  das demais sílabas); 3) as falas do Rio de Janeiro e de São 

Paulo apresentam características das outras cidades, ora se assemelhando às 

cidades do nordeste, ora  se assemelhando a Porto Alegre. (p.186 e 187) 

 

A partir dos estudos de Cunha, os estudos de prosódia dialetal no Brasil vêm 

tomando força, contando com os trabalhos de Silva (2011), Silvestre (2012) e também 

com o presente trabalho, que complementa os anteriormente citados. 

 

4.2 A tese de Lira (2009) 

 

 A ENTOAÇÃO MODAL EM CINCO FALARES DO NORDESTE 

BRASILEIRO , é o título da tese de Lira. Esta descreve o comportamento da F0, em 

frases assertivas e interrogativas, observando os falares de informantes de Salvador, 

Recife, João Pessoa, Fortaleza e São Luís.  
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 A metodologia adotada no trabalho de Lira (2009) esteve baseada nos 

procedimentos metodológicos do Projeto Internacional do Atlas Multimídia Prosódico 

do Espaço Românico (AMPER). O corpus foi constituído por frases assertivas, 

interrogativas do tipo questão total, interrogativas parciais e disjuntivas. Participaram da 

entrevista para gravação do corpus quatro informantes de ambos os sexos, oriundos de 

cada capital investigada, com idade acima de 30 anos e divididos quanto à escolaridade, 

básica ou superior. 

 Para análise acústica instrumental dos contornos melódicos, foi utilizado o 

programa computacional Praat. Os resultados confirmam a importância da questão total 

como marcadora de variação notável entre as cidades, apresentando dois padrões: um 

com elevação na tônica final e outro com elevação na postônica final. Na caracterização 

prosódica das questões disjuntivas, a autora encontrou três padrões que diferiram as 

áreas de “São Luís – Fortaleza” e “João Pessoa – Recife” da área de Salvador. No que 

diz respeito à questão parcial, foram identificados quatro padrões, um para cada cidade, 

com exceção de Recife e João Pessoa que apresentaram o mesmo padrão melódico. 

 

4.3 A dissertação de Silva (2011) 

 

Intitulada CARACTERIZAÇÃO PROSÓDICA DOS FALARES 

BRASILEIROS: AS ORAÇÕES INTERROGATIVAS TOTAIS, a dissertação de Silva 

(2011) é um dos frutos da tese de Cunha (2000). Desse modo, apresenta a descrição 

regional da entoação de enunciados interrogativos do tipo questão total. Para tanto, 

observou-se, a partir dos dados do ALiB, os falares de 25 capitais brasileiras. A análise 

foi feita com base no comportamento da F0, nos 200 enunciados selecionados. Tais 

enunciados foram proferidos por informantes de ambos os sexos, pertencentes a duas 

faixa etárias - 18 a 30 anos e 50 a 65 anos. 

 Silva seguiu pela linha de pesquisa da Fonética Experimental, utilizando o 

programa computacional PRAAT para segmentar e medir os valores da F0 nas sílabas. 

Para a interpretação fonética dos dados, a autora se respaldou no modelo IPO; já para a 

interpretação fonológica, a autora se respaldou no modelo autossegmental e métrico. A 

grande inovação de Silva foi a utilização do modelo IPO para a análise e descrição dos 

dados. Tal modelo a auxiliou a descrever minúcias fonéticas presentes na curva 

melódica de um enunciado interrogativo do tipo questão total.  
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Seus resultados confirmam o fato de o índice de regionalidade nos enunciados 

interrogativos, ser manifestado, principalmente, por meio da relação de altura melódica 

que compõem o acento nuclear.  

Os resultados de Silva (2011) revelam semelhanças e diferenças entre os falares 

do português brasileiro, no que tange as capitais. Foram classificados três padrões: um 

relativo à realização de um movimento ascendente-descendente, referente à 

configuração circunflexa; e outros dois padrões relativos ao movimento ascendente 

final. O primeiro padrão foi verificado em todas as capitais. Tal padrão é o que Moraes 

(2003, 2008) vem utilizando para descrição de enunciados interrogativos do tipo 

questão total do português do Brasil, de forma geral, ao qual atribui a seguinte notação 

fonológica: L+H*___L+<H*L%. Silva revela que tal padrão é mais expressivamente 

encontrado em capitais do Sudeste e do Centro-Oeste.      

O segundo padrão foi encontrado nas capitais Manaus e Porto Velho, na região 

norte; na maioria das capitais do nordeste, com exceção de Fortaleza e Teresina; e 

também em Florianópolis, na região sul do Brasil. Este padrão é caracterizado por um 

movimento ascendente ao longo das sílabas tônica e pós-tônica do acento nuclear, ao 

qual atribui-se a seguinte notação: L+H*H%. Já o padrão três foi encontrado nas 

capitais vizinhas Maceió e Aracaju, na região nordeste. Esse padrão, apesar de 

assemelhar-se com o padrão dois, apresenta particularidade na sílaba em que ocorre a 

subida final – sílaba pós-tônica final do acento nuclear. Tal padrão recebeu a notação 

fonológica  L+L*H%. 

Com base em seus achados, Silva (2011), confirma a proposta de Nascentes com 

a distinção de dois grupos dialetais brasileiros, como exposto na figura 4. 
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Figura 4: Confirmação da proposta de divisão dialetal de Nascente, em Silva (2011). 

 

 

4.4 A dissertação de Silvestre (2012) 

 

 Assim como o trabalho de Silva, o trabalho de Silvestre é uma referência para 

quem busca descrever os falares do português do Brasil. Intitulado A ENTOAÇÃO 

REGIONAL DOS ENUNCIADOS ASSERTIVOS NOS FALARES DAS CAPITAIS 

BRASILEIRAS, a dissertação descreve a variação regional da entoação em enunciados 

assertivos neutros. Para tanto, a autora analisou 500 dados de fala do Projeto ALiB, 

recolhidos de informantes de ambos os sexos e pertencentes a duas faixas etárias – 18 a 

30 anos e 50 a 65 anos – , oriundos de 25 capitais brasileiras.  

 As marcas regionais foram analisadas a partir da variação da frequência 

fundamental, especialmente nos acentos pré-nuclear e nuclear. A grande novidade do 

trabalho de Silvestre foi analisar os dados ao nível do sintagma entoacional (I) valendo-

se da Fonologia Prosódica. Para a segmentação, transcrição e medição dos valores de 

F0, também se utilizou o programa computacional PRAAT; e para a interpretação dos 

dados, o modelo autossegmental e métrico.  

h*+ l___ l+h*h% 

h*+l ___ l+h*l% 
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 Os resultados encontrados por Silvestre (2012), “indicam que o índice de 

regionalidade é manifestado na relação entre as alturas do acento pré-nuclear e nuclear e 

entre os movimentos de F0 nas sílabas que compõem o acento nuclear”. (p.8). Após a 

análise dos enunciados assertivos neutros, chegou-se à conclusão da ocorrência de três 

padrões:  

o primeiro, observado nas capitais do norte e nordeste do país, é relativo à 

realização de um tom alto na primeira sílaba tônica de I (no acento pré-

nuclear), tom este que se apresenta nas sílabas adjacentes e prossegue à 

sílaba pré- tônica do acento nuclear, ficando o movimento descendente 

restrito às sílabas tônica e pós-tônica final; o segundo, observado 

majoritariamente nas capitais do centro-oeste e sudeste do país, também 

apresenta tom alto na primeira sílaba tônica do enunciado, contudo este tom 

não se manifesta nas sílabas adjacentes e só é visto de novo na sílaba pré-

tônica do acento nuclear, dando vez ao movimento descente final; e o 

terceiro padrão, por fim, foi encontrado nas capitais da região Sul do país e é 

particularmente caracterizado por uma subida melódica da F0 na sílaba 

tônica do acento nuclear, dando à asserção um contorno final aparentemente 

circunflexo. (p.8) 

 

 A partir de tais padrões encontrados, tem-se, respectivamente às notações 

fonológicas:  

H*___H+L*L% 

L+H*____ H+L*L% 

L+H*_____L+H*L% 
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Quadro 3: Padrões melódicos encontrados para as assertivas do  PB. Fonte: Silvestre (2012, p. 

108). 

 Depois de explicitados os trabalhos de referência sobre a entoação regional no 

Português do Brasil, que pesquisaram dentre outras localidades, aquelas que estão na 

região Nordeste, passaremos à descrição do corpus e metodologia. 

  

5. CORPUS E METODOLOGIA 

 

 

5.1 Descrição das localidades investigadas8 

 

 

5.1.1 Alto Parnaíba 

 

 Município localizado no extremo sul do Estado do Maranhão. Limita-se com os 

municípios de Tasso Fragoso e Balsas (MA), ao norte e ao noroeste; com o estado do 

                                                 
8 Descrições utilizadas com base nos dados do IBGE. 

[sic] 
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Piauí, ao sul e a leste e com o Tocantins, ao sul e a oeste. A população estimada em 

2014 era de 10.931 habitantes. 

 Está situado na margem esquerda do Rio Parnaíba, área habitada primitivamente 

pelos índios Tapuias. Seu primeiro povoador foi Francisco Luís de Freitas, que ali se 

instalou fundando uma fazenda. Tempos depois, Cândido Lustosa, saindo do Piauí 

também foi responsável pelo desbravamento da área, cooperando na construção da 

primeira igreja local. Em 1866, Francisco Luís de Freitas doou terras de sua fazenda à 

igreja local. Tal fato foi grande contribuinte para o desenvolvimento da população local, 

levando a criação do município. A economia do município está baseada na agricultura 

de subsistência, com destaque para o cultivo de soja. 

 

5.1.2 Bacabal 

 

O nome Bacabal teve como motivação a grande quantidade de palmeiras de 

bacaba que ali existiam nos princípios do processo de colonização. Está localizado na 

região Centro-Norte maranhense. Limita-se ao norte com os municípios de Lago Verde 

e São Mateus do Maranhão; ao sul com o Lago de Junco e São Luís Gonzaga; a leste 

com Alto Alegre do Maranhão e São Mateus do Maranhão e a oeste com Olho d’Água 

das Cunhas e Bom Lugar. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE, 2014), a população estimada era de 102.265 habitantes.  

 A imigração de nordestinos [sic] favoreceu a expansão agrícola local. Com isso, 

Bacabal, ainda no século passado, se tornou o primeiro centro produtor do Estado. O 

desenvolvimento do comércio local promoveu a interligação com a capital, estabelecida 

inicialmente com a instalação do Telégrafo Nacional em 1883. 

 

5.1.3 Brejo 

 

 Área localizada na mesorregião leste maranhense, na fronteira com o Estado do 

Piauí, distando apenas 313 km até a capital. Limita-se ao norte com o município de 

Milagres do Maranhão; ao sul com Buriti; a leste com o Estado do Piauí e a oeste com o 

município de Anapurus. Dados do IBGE estimaram uma população de 35.124 

habitantes em 2014. A base da economia está firmada na extração vegetal e na 

silvicultura. 
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 Em 1729, Brejo ainda era um sítio. Este fora doado a Francisco Vasconcelo, 

reconhecido como primeiro povoador efetivo. No entanto, a principal povoadora da 

cidade foi a portuguesa Euzébia Maria da Conceição, que chegou com seus escravos e 

seus colonos. Em 1820, Brejo foi elevado à condição de vila e, em 1870, reconhecido 

como cidade.  

 

5.1.4 Imperatriz 

  

Situado no oeste maranhense, na fronteira com o Estado do Tocantins. Limita-se 

ao norte com os municípios de Cidelândia e São Francisco do Brejão; ao sul com 

Governador Edson Lobão, Davinópolis e Estado do Tocantins; a leste com João Lisboa 

e Senador La Rocque e a oeste com o Estado do Tocantins. Dados do IBGE estimavam 

para 2014 uma população de 252.320 habitantes.  

 Nos fins do século XVI e início do século XVII, bandeirantes oriundos de São 

Paulo em busca de riquezas no Norte, começaram a pensar o surgimento de Imperatriz. 

Em 1851, ainda não estavam estabelecidos os limites entre Pará e Maranhão. Tendo em 

vista tal fator, Francisco Coelho, presidente da província maranhense, delegou ao Frei 

Manuel Procópio a missão de edificar uma vila em território do Pará, no limite com o 

Maranhão. Assim, o município foi fundado em 16 de julho de 1852. O nome inicial da 

localidade era Vila de Imperatriz, dado em homenagem à imperatriz Tereza Cristina. 

Com o tempo, a população se encarregou da simplificação do nome, denominando a 

localidade apenas de Imperatriz.  

 

5.1.5 São João dos Patos 

  

Cidade povoada inicialmente por lavradores e criadores, procedentes de 

Passagem Franca. Surgiu na primeira metade do século XIX. Quanto à sua localização, 

São João dos Patos, assim como Brejo, compõe a mesorregião Leste Maranhense. Dista 

540 km da capital. Conta com 24.928 habitantes, em uma área de 1 500,631 km². É um 

município conhecido como “Capital do Médio Sertão Maranhense”, pela qualidade e 

grande propagação da confecção artesanal de bordados, também por possuir relevância 

socioeconômica, geográfica e política. 
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 O município possui influência sobre várias cidades da região por ocupar a 

posição de centro de zona na rede urbana maranhense. Por seus festejos e produção 

artesanal, é a cidade mais visitada da região do Sertão Maranhense. 

  

5.1.6 São Luís  

 

 É um município que compõe a mesorregião Norte Maranhense e é a capital do 

Maranhão. Segundo dados históricos, é a única cidade brasileira fundada por franceses. 

O nome “São Luís” é uma homenagem ao rei Luís XIII. Atualmente, possui uma 

população de 1.064.197 habitantes, o que o torna o município mais populoso do Estado, 

ocupando uma área de 827,141 km².  

A “Ilha do amor” tem um amplo desenvolvimento industrial e sua posição 

geográfica favorece as relações econômicas com grandes centros importadores de 

produtos brasileiros. Sua ligação com os municípios do interior e também com os 

Estados vizinhos – Pará, Tocantins e Piauí – se dá por meio de ferrovia.  

 

5.1.7 Tuntum 

  

Município que compõe a mesorregião Centro Maranhense, limita-se com os 

municípios de Presidente Dutra, Barra do Corda, Joselândia, Mirador, Jenipapo dos 

Vieiras, Colinas e Santa Filomena e dista 365 km da capital maranhense. A povoação 

do município se deu por volta de 1890 e atraiu diversas pessoas por ser um lugar fértil 

para o plantio de arroz. Em 1936 houve a inauguração do primeiro comércio a varejo do 

Sr. Estevão Correia e a indústria de algodão do Sr. Francisco Coelho.   

 Segundo dados do IBGE, atualmente o município conta com 40.844 pessoas. 

Dista 365 km da capital. 

 No mapa abaixo é possível visualizar a localização das cidades dentro do Estado 

do Maranhão. 
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Figura 5: Localidades investigadas. 

 

 

5.2 Perfil dos informantes 

 

Ao todo, temos 28 sujeitos – quatro de cada uma das localidades investigadas – 

naturais das cidades pesquisadas, não tendo se afastado dela por mais de um terço de 

suas vidas e seus pais são, preferencialmente, da mesma região linguística. Os 

informantes, de ambos os sexos, estão distribuídos em duas faixas etárias – faixa I, de 

18 a 30 anos, e faixa II, de 50 a 65 anos – e possuem escolaridade até a quarta série do 

Ensino Fundamental.  

 

5.3 O corpus 

  

 

 Segundo Barbosa (2012, p.14) 
 

 

[...] a análise prosódica é feita segundo os eixos linguísticos tradicionais, o 

eixo sintagmático e o eixo paradigmático, tanto do ponto de vista fonológico 

quanto fonético. Essa análise se dá em uma amostra ou instantâneo de fala 

que se denomina corpus. O corpus é montado com trechos da fala de um ou 

mais informantes e o seu conteúdo decorre da escolha prévia de variáveis 

selecionadas pelo pesquisador, para testar uma teoria científica. Como em 

toda área de pesquisa com os sons da fala, o corpus pode ser inteiramente 
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concebido e gravado em laboratório ou provir de gravações de fala 

espontânea.  

 

 Nesta dissertação, o corpus é classificado como de fala semi-espontânea. E o 

gênero enunciativo trabalhado é a entrevista com temas/participantes definidos pelo 

experimentador. Chegamos a essa conclusão ao pensar no grau de planejamento da 

situação que gera a enunciação e ao vermos a classificação exposta no esquema 

seguinte. 

 

Esquema 2: Tipo de corpus e grau de controle. Fonte: Barbosa (2012, p. 16). 

 

 Dentro do tipo de corpus por nós investigados, foi possível analisarmos 350 

enunciados assertivos e 140 enunciados interrogativos do tipo questão total, divididos 

entre as localidades citadas neste trabalho. A diferença entre a quantidade encontrada 

para as assertivas e para as interrogativas se dá pelo gênero textual entrevista favorecer 

um número muito maior de afirmações por parte do entrevistado, do que de perguntas.  

Primeiramente foi feita a escuta das gravações de cada um dos informantes de 

cada localidade citada em 5.1. As gravações são feitas pelos pesquisadores do ALiB e 

seguem o guia-questionário do projeto, composto por (a) Questionário Fonético-

Fonológico  (QFF);  (b)  Questionário  Semântico-Lexical  (QSL);  e  (c) Questionário  



 56 

Morfossintático  (QMS).  Dentro dele também há questões de prosódia, de pragmática, 

sugestões de temas para o registro de discursos semi-dirigidos e questões  

metalinguística.  Para este trabalho, ouvimos e selecionamos as frases que compunham 

não apenas as questões da parte destinada à prosódia, pois se nos limitássemos a elas, 

teríamos um número muito reduzido de dados.  

A fim de homogeneizar o padrão acentual, foram selecionados, com o auxílio do 

programa Audacity, enunciados que comportavam o acento na penúltima sílaba do 

enunciado. Desse modo, foi possível observar o comportamento das átonas adjacentes, 

o que ficaria limitado caso selecionássemos enunciados oxítonos.  

 Não foram selecionados para análise os dados que apresentaram: 

 Ruídos: as gravações do projeto ALiB são realizadas em campo. Como nem 

sempre é possível para o inquiridor encontrar um local sob  condições acústicas 

apropriadas para realizar a entrevista,  algumas dessas gravações  ficam sujeitas 

a  barulhos  externos que poderiam interferir na curva melódica. 

 Eco: em consequência das condições acústicas adversas do local onde a 

gravação foi feita, alguns dados apresentaram eco. 

 Sobreposição de vozes: Além das condições acústicas apropriadas, o ideal seria 

que somente o entrevistador  e  o  entrevistado  ficassem  no  local  da  

gravação.  Em alguns casos, no entanto, isso não ocorre, pois a entrevista é feita 

na casa do informante.  É comum, pois, que outras vozes se  sobreponham  à  

voz  do  entrevistado,  como,  por exemplo, a de animais, a de membros da 

família ou a do próprio entrevistador. 

 Hesitações: é frequente, durante a produção dos enunciados, haver interrupções 

provocadas por hesitações (pausas, alongamentos) que o informante usa para 

poder pensar na resposta, ou por risos. 

Vale ressaltar que os critérios já foram primeiramente mencionados em Silva 

(2011, p. 63).  

Mesmo não nos valendo de um corpus sintaticamente controlado, os dados 

utilizados não foram selecionados aleatoriamente. Trabalhamos com os sintagmas 

entoacionais que não eram extensos. Além disso, o número de sílabas átonas, separando 

o acento pré-nuclear do acento nuclear geralmente variou de 0 a 3 sílabas. 

No que diz respeito a emoções e atitudes, foram eliminados os dados que não 

fossem neutros em razão das particularidades prosódicas manifestas a partir de 
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determinada atitude ou emoção. Também descartamos enunciados que continham foco 

em algum termo da oração.  

Os critérios citados e seguidos nesta dissertação servem para assegurar a 

qualidade da análise e a comparação entre os dados.  

 

5.4 Análise dos dados 

 

Nossas dificuldades para análise dos dados são as mesmas de Silva (2011) e 

Silvestre (2012), tendo em vista a utilização do mesmo corpus. Para tanto, afinamos ao 

máximo nossos critérios com os mesmos utilizados pelas autoras. Desse modo, para 

caracterizar foneticamente a curva de entoação9 que identifica um sintagma entoacional, 

foram escolhidas sílabas consideradas chave para serem observadas em uma descrição 

entoacional: (1) acento pré-nuclear e (2) acento nuclear. Os acentos tonais que 

compõem o acento pré-nuclear e o acento nuclear marcam os pontos proeminentes dos 

sintagmas. Tais pontos podem ser concretizados por tons altos ou baixos. Já o tom de 

fronteira está associado ao limite das margens direita e esquerda do sintagma 

entoacional e concorre para a sua identificação.  

 

5.5 Instrumentos para a descrição e análise dos dados 

 

 

Sosa (1999) afirma que “um dos fatores mais característicos e ressaltantes que 

permite imediatamente a um falante identificar a origem geográfica de seu interlocutor é 

precisamente a entoação”. Esta se manifesta por meio da variação da frequência 

fundamental (F0), ou seja, a menor frequência de um grupo de harmônicos produzidos 

devido à movimentação das moléculas pela vibração das cordas vocais durante a 

emissão do continuum sonoro. Essas ondas podem ser visualizadas por meio de um 

oscilograma e a correspondente curva melódica por meio de um espectograma. Esses 

recursos, hoje, já se encontram digitalizados em programas computacionais voltados 

para fonética acústica, como por exemplo o programa  PRAAT, desenvolvido a partir 

dos anos 90 no Instituto de Ciências Fonéticas de Amsterdã e por nós utilizado nas 

análises, como anteriormente descrito. 

                                                 
9 Ela é composta pela sucessão de acentos tonais mais tons de fronteira. 
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Assim, a partir do PRAAT, foi possível visualizar a curva de entoação e aferir os 

valores de F0 nos picos e vales presentes em I. Com as medidas dos valores da F0 no 

acento pré-nuclear e no acento nuclear, montaram-se tabelas, no programa Excel, com 

os valores médios encontrados para cada município investigado. Após obtenção das 

médias, foi possível chegar a todos os gráficos que expressam os nossos resultados. 

A curva de entoação encontrada no PRAAT passou pelo script smooth_10 para 

atenuação de marcas microprosódicas. A partir desse script, foi possível a feitura de 

todas as figuras que expõem as curvas melódicas nos resultados.  

 

5.6 Teste de percepção 

 

 A fim de confirmar nossas hipóteses e nossos resultados, realizamos um teste de 

percepção. O teste foi aplicado a 10 juízes, todos maranhenses, graduandos ou já 

graduados em Letras.  

 Este teste precisou ser o mais didático possível, pois nós não conseguimos 

aplicá-lo in loco. Além disso, a maioria dos juízes não dominava as ferramentas 

disponíveis para teste de percepção como, por exemplo, o programa Tp. Assim, o teste 

foi elaborado em power point e disponibilizado on line, seguido de todas as informações 

necessárias10 para a realização do mesmo.   

 Primeiramente, os juízes preencheram uma ficha com suas informações pessoais 

(ver apêndice I). Em seguida, receberam um arquivo em power point (ver apêndice II) 

com os áudios para responder as questões através de um computador. Aos juízes foi 

esclarecido que o foco do teste eram as características melódicas – como as pessoas 

afirmam ou perguntam algo, por exemplo –; e não o jeito que pronunciam os “esses”, os 

“erres”, “as vogais”, dentre outros, nem o vocabulário regional. 

 Quanto às respostas das fichas pessoais dos juízes, as mesmas aqui são expostas 

em forma de gráficos. Assim contamos com três gráficos: a) o primeiro mostra a 

naturalidade dos juízes e onde passaram a maior parte de suas vidas; b) o segundo 

mostra a formação universitária dos juízes; c) o terceiro mostra a naturalidade dos pais 

dos juízes.  

                                                 
10 Meus sinceros agradecimentos à Renata Ribeiro, que se disponibilizou a aplicar os testes com os 

colegas maranhenses e me ajudou muito nesta etapa. 
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 No que diz respeito à naturalidade dos juízes, verifica-se que 80% são naturais 

de São Luís e 20% são naturais de outros dois municípios do interior do Maranhão, 

como se pode verificar a seguir. 

   

Naturalidade dos Juízes e Onde passaram a 

maior parte de suas vidas

0

20

40

60

80

100

Localidades

(%
)

São Luís

Imperatriz

Pedreiras

 

Gráfico 1: Naturalidade e vivência dos juízes. 

 

 Todos os juízes fizeram suas graduações ou estão se graduando pelo curso de 

Letras da Universidade Federal do Maranhão. Há os que possuem pós-graduação 

também em Letras, a verificar o quantitativo no gráfico que segue. 
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Gráfico 2: Nível de formação em Letras dos juízes. 
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 Os pais dos juízes, em sua maioria, são do Estado do Maranhão, oriundos tanto 

da capital quanto do interior. Como municípios do interior, observaram-se sujeitos 

naturais de: Peri-Mirim, Pinheiro, Bacabal, Codó, João Lisboa e Vitória do Mearim.  
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Gráfico 3: Naturalidade dos pais dos juízes. 

 

Quanto à configuração do teste, o mesmo contou com nove perguntas, a saber: 

 Perguntas 1 e 2 para identificação de modalidade de frase; 

 Pergunta 3 para verificar se um maranhense é capaz de diferenciar pronúncia 

da capital e do interior do Estado; 

 Perguntas 4 e 5 para verificar se eles reconhecem o falar ludovicense em 

comparação ao falar de outras capitais do Brasil. Para tanto, colocamos, além 

do falar de São Luís os falares de: A) Belém, B) Cuiabá, C) Rio de Janeiro, 

D) Porto Alegre, E) São Luís, F) Teresina e G) Goiânia; 

 As perguntas de 6 a 9 foram de pré-julgamento sobre: a) o modo de falar da 

capital x o do interior, b) caracterização da melodia da fala maranhense por 

eles próprios, c) o município do interior que mais se parecia e o que mais se 

distanciava do modo de falar da capital do Maranhão.  

Os resultados do teste estarão no capítulo que segue. 
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6. RESULTADOS 

 

6.1 Descrição dos resultados dos enunciados assertivos na prosódia maranhense 

 

Lira (2009, p.131) afirma que “o padrão da asserção se caracteriza por subidas 

melódicas moderadas nas sílabas tônicas não finais, por uma subida melódica mais 

acentuada na pré-tônica final e por uma queda na tônica final, atingindo um nível baixo, 

que assim permanece nas eventuais pós-tônicas”. Vejamos como a asserção neutra se 

comportará nos enunciados de diferentes municípios do Maranhão. 

 

6.1.2 São Luís 

 

Retomando o trabalho de Silvestre (2012), já apresentado nesta dissertação (ver 

capítulo 4), temos a seguinte descrição para São Luís: 

 

Em São Luís,  de  forma  semelhante  a  Natal,  Maceió,  Fortaleza  e  João  

Pessoa,  foi observado um único padrão melódico para a asserção neutra, 

caracterizado pela proeminência da  F0  na  primeira  sílaba  tônica  de  I,  a  

qual  configura  um  tom  predominantemente  alto  no acento pré-  nuclear.  

Tons altos são observados em outras sílabas do enunciado até que se dê 

lugar  a um movimento descendente da F0 que se inicia na última tônica e 

prossegue à póstônica final de I. (p. 77 e 78) 

 

Como utilizamos o mesmo corpus, podemos reafirmar o já descrito por Silvestre 

(2012) para a capital maranhense. Para exemplificarmos a descrição melódica de São 

Luís, temos o enunciado “Hoje você vai ter alta”, exposto na figura que segue. O 

enunciado apresenta um acento pré-nuclear predominantemente alto, com queda de 26% 

da pré-tônica para a última tônica de I.  
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Figura 6: Enunciado Hoje você vai ter alta, produzido pelo informante H1 de São Luís. 

 

 

Tendo em consideração os resultados de Silvestre (2012) e os nossos para São 

Luís, partimos à análise de dados dos municípios do interior do Maranhão, tentando 

efetuar, além da descrição detalhada dos dados, uma comparação, sempre que possível, 

com o padrão já descrito para a capital. 

 

6.1.3. Alto Parnaíba 

 

Em Alto Parnaíba, observamos um padrão para a asserção neutra. Tal padrão é 

semelhante ao encontrado para a maioria das asserções do PB. Assim, o enunciado 

“Conhecemos como canoa”, proferido pelo informante da segunda faixa etária, 

apresenta movimento descendente final. Tal descendência ocorre da última pré-tônica à 

última tônica do sintagma entoacional, no valor de 16%. 

166            191    190   196        192        193              144                 118 

H*     ________________        H +        L*        L% 
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Figura 7: Enunciado Conhecemos como canoa, produzido pelo informante H2 de Alto Parnaíba. 

 

 

6.1.4. Bacabal 

 

Os dados analisados provenientes do município de Bacabal apresentam um tom 

alto no acento pré-nuclear. Tal altura melódica ao longo de I se estende até a sílaba que 

antecede a pré-tônica do acento nuclear. No acento pré-nuclear, os picos de F0 estão 

concentrados nas tônicas, mas não atingem níveis tão contrastantes das átonas.  

Assim, no enunciado “Hoje ele recebe alta”, temos a sílaba tônica inicial em 149 

Hz e variação de 10% até a última pretônica. Do pico da F0 ao vale, localizado na 

última pós-tônica de I há um decréscimo de 43%. É importante ressaltar que, neste 

município, a queda melódica já acontece na pré-tônica no acento nuclear, se estendendo 

até à última pós-tônica de I. 

105        102             120              143         110               108         106          90           55      

55 

!H ______________          H                 +                 L*          L% 
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Figura 8: Enunciado Hoje ele recebe alta, produzido pelo informante H2 de Bacabal. 

 

 

6.1.5. Brejo 

 

Em Brejo, a asserção neutra caracteriza-se por um acento pré-nuclear um pouco 

mais elevado do que o acento nuclear. A proeminência da F0, geralmente, estende-se à 

pré-tônica do acento nuclear até que, na última tônica de I, inicia-se o movimento 

descendente, o qual se estende até a pós-tônica final de I.  

Na figura que segue, temos a representação do padrão encontrado para as 

assertivas em Brejo. O enunciado “Chama-se o travesseiro” foi proferido pelo 

informante masculino da segunda faixa etária. 

Observamos que da primeira pós-tônica à última pretônica de I, temos uma 

subida melódica de 18%. Na última pré-tônica, a F0 alcança o pico máximo em 180 Hz 

e decresce 39% em direção à postônica final de I. 

              H*      ___________      H+                    L*            L% 

149      137   135   147          143           142             120        100                 60 
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Figura 9: Enunciado Chama-se o travesseiro, produzido pelo informante H2 de Brejo. 

 

 

6.1.6. Imperatriz 

 

No município de Imperatriz, encontramos um acento pré-nuclear quase 

monotonal, com poucas variações de altura melódica. O movimento descendente inicia-

se na última tônica do acento nuclear.  

No enunciado “Você vai ta de alta hoje”, temos, da primeira tônica à pré-tônica 

que antecede à última tônica de I, uma subida da F0 de 12%, alcançando um pico em 

240 Hz. A partir da tônica final, ocorre uma queda de altura melódica de 21%. 

149                     135              115       150         180        105                       100 

              H*     ___________             H        +                    L*            L% 
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Figura 10: Enunciado Você vai ta de alta hoje, produzido pelo informante H1 de Imperatriz.  

 

 

6.1.7 São João dos Patos 

 

  

Em São João dos Patos, observamos dois diferentes movimentos melódicos ao 

longo de I para a asserção neutra.  O primeiro apresenta um acento nuclear mais 

proeminente do que o acento pré-nuclear, como podemos verificar na frase “Cê pó sair 

hoje”. Neste enunciado, não há queda da última pré-tônica à pós-tônica final. O que 

ocorre é um pico na tônica final de I, acompanhado de ligeira queda de 7% na pós-

tônica final.   

O segundo movimento melódico é semelhante ao encontrado na capital 

maranhense: um acento pré-nuclear bastante elevado. Tal elevação se estende até a 

última pretônica de I para que se inicie então a queda melódica normalmente encontrada 

nas assertivas do Maranhão. A queda da pré-tônica final em direção à pós-tônica final 

chega a 62%. Este segundo padrão é exemplificado pela frase “É o milho cozinhado”. 

 

 

  

            L+!H*      ___________                          H+              L*          L% 

205      208         229                 218              215    210        240            200            203        
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           Figura 11: Enunciado Cê “pode” sair hoje, produzido pelo informante H1 de São João dos Patos.  

           

            Figura 12: Enunciado É o milho cozinhado, produzido pela informante M2 de São João dos Patos. 

 

 

 

 

              L*      ___________      H+              H*            L% 

              H*      ___________                                 H   +                 L*        L% 

103                104          110           118     139           130      

336          240    226              342        337             360      265                  137   
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6.1.8. Tuntum 

 

 

Em Tuntum, observamos um padrão melódico para asserção neutra, semelhante 

ao padrão encontrado para a capital, caracterizado pelo início da proeminência da F0 na 

primeira tônica do acento pré-nuclear, e tons altos que se sustentam até que a F0 alcance 

seu pico na última sílaba pré-tônica do acento nuclear. Após isso, inicia-se o movimento 

descendente final. 

Na figura a seguir, temos a representação do enunciado “Aqui nós chama 

bomba”, proferido pelo informante da primeira faixa etária, que nos ajuda a 

exemplificar o padrão da localidade. A F0, em 163 Hz na primeira tônica, ascende 8% 

até a última tônica do acento enunciado, onde está localizado o pico da F0 em 171 Hz. 

Do pico ao vale, temos uma queda de 34%. O vale está situado na última tônica de I e se 

estende à pós-tônica. 

 

   Figura 13: Enunciado Aqui nós chama bomba, produzida pelo informante H1 de Tuntum. 

 

 

 

 

143         141               171           164           163              114                       111    

              H*      ___________       H     +                    L*                       L% 
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6.2 Interpretação dos resultados das assertivas 

 

Neste capítulo, pretendemos detalhar a asserção no português falado no 

Maranhão. Anteriormente, vimos os padrões encontrados para cada uma das localidades 

investigadas. Uma vez descritos estes padrões, podemos fazer comparações do 

comportamentos das variações melódicas encontradas.   

 Seguindo os passos de Cunha (2000) e Silvestre (2012), teceremos, a partir da 

análise do comportamento da F0, comentários sobre a sistematização da distribuição 

dos padrões melódicos encontrados para as assertivas do Maranhão. Para tanto, 

utilizaremos dois tipos de gráficos. O primeiro apresentará a superposição da média da 

F0 no acento pré-nuclear dos enunciados assertivos neutros proferidos pelos 

informantes, separando os de sexo feminino dos de sexo masculino, devido aos 

diferentes valores em Hertz (Hz) usado para ambos. Já o segundo gráfico apresentará a 

superposição da média da F0 no acento nuclear dos enunciados assertivos neutros. Um 

terceiro gráfico apresentará a localização da proeminência da F0 ao longo de I, a fim de 

delimitar se a mesma se encontra no acento pré-nuclear ou no acento nuclear.   

 

6.2.1 O comportamento da F0 no acento pré-nuclear 

 

De acordo com Silvestre (2012, p.88), “no acento pré-nuclear das asserções, 

encontramos geralmente a primeira  sílaba  tônica  ou  pós-tônica  de  I  em  nível  

melódico  superior  ao  de  sua  pré-tônica inicial  na  maioria  dos  enunciados” e, a 

partir da aferição das médias da F0 no acento pré-nuclear dos municípios investigados, 

chegamos aos gráficos de número 4 e 5. Os gráficos nos possibilitam confirmar o 

supracitado: primeira pré-tônica de I baixa, seguido de tônica e pós-tônica altas. Isso só 

nos parece não ter ocorrido no município de Imperatriz, onde, tanto no falar masculino, 

quanto no falar feminino, há queda melódica da primeira tônica de I em direção a sua 

pós-tônica. No falar masculino de Imperatriz, esta queda parece ter sido mais intensa do 

que no falar feminino.  
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Gráfico 4: Superposição das médias da F0 no 

acento pré-nuclear dos enunciados ditos pelos 

informantes do sexo masculino nos municípios 

maranhenses.  
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Gráfico 5: Superposição das médias da F0 no 

acento pré-nuclear dos enunciados ditos pelos 

informantes do sexo feminino nos municípios 

maranhenses.  

 

 

Em suma, o que se constata é um tom H* no acento pré-nuclear nos enunciados 

proferidos pelos informantes maranhenses, contudo, alinhando-nos novamente a 

Silvestre (2012), destacamos que:  

É importante, ainda, lembrar que, o tom H* atribuído às tônicas iniciais é 

uma abstração e se manifesta de formas diferenciadas. Se pensarmos 

regionalmente, podemos dizer que o tom H* observado no acento pré-

nuclear dos enunciados nortistas e nordestinos é globalmente mais alto do 

que o observado nas demais regiões. (Silvestre, 2012, p. 92)  

 

Com a análise dos municípios do interior, estendemos a afirmação de que o tom 

H* atribuído às tônicas iniciais é uma abstração e se manifesta de formas diferenciadas 

também dentro dos municípios maranhenses investigados. 

Vejamos então as possibilidades de notação para o acento pré-nuclear nas 

localidades investigadas: 
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Figura 14: Notação fonológica para o acento pré-nuclear das assertivas do Maranhão. 

 

6.2.2 O comportamento da F0 no acento nuclear 

  

 O acento nuclear das assertivas nas localidades investigadas apresentou 

predominantemente o que já se tem descrito na literatura -  uma queda em direção à 

última tônica de I. Lira (2009), assim afirma: 

No padrão assertivo, a configuração característica é uma subida melódica 

moderada nas sílabas tônicas não finais, seguida de uma subida melódica 

mais acentuada na pré-tônica final e por uma descida na tônica final, 

permanecendo as eventuais pós-tônicas  em  um  nível  baixo. (Lira, 2009, p. 

145) 

 

Tal queda, em algumas localidades, como Alto Parnaíba, Imperatriz, São João 

dos Patos e Tuntum foi um pouco mais acentuada, se comparada ao descenso ocorrido 

na capital. Em São Luís, ocorre, na última tônica de I, um ligeiro movimento 

ascendente-descendente. A queda melódica parece ocorrer mais na última tônica do que 

na última pré-tônica de I, assim como ocorre nos outros municípios, com exceção de 

Alto Parnaíba, onde a queda está concentrada na pré-tônica final.  

 Os gráficos seguintes (6 e 7) mostram, a partir das médias da F0, a configuração 

do acento nuclear nos municípios analisados.   

H* 

H* 

!H* 

 

H* 

H* 

L+H* 

H* 

 

H* 

!H* 

!H* 
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Gráfico 6: Superposição das médias da F0 no 

acento nuclear dos enunciados ditos pelos 

informantes do sexo masculino nos municípios 

maranhenses.  
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Gráfico 7: Superposição das médias da F0 no 

acento nuclear dos enunciados ditos pelos 

informantes do sexo feminino nos municípios 

maranhenses. 

 O padrão notacional encontrado majoritariamente nas localidades foi H+L*L%, 

como se pode verificar na figura que segue.  

 

Figura 15: Notação fonológica para o acento nuclear das assertivas do Maranhão. 

H+L*L% 

H+L*L% 

H+L*L% 

H+L*L% 

H+L*L% 

H+L*L% 

H+L*L% 
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6.2.3 A localização da proeminência da F0 ao longo de I 

  

Apesar de apresentar, na maioria dos dados, um acento pré-nuclear alto, notado 

fonologicamente por um H*, a sílaba de maior proeminência ao longo de I é, 

majoritariamente, a última pré-tônica de I. Por vezes, em alguns municípios, essa 

proeminência se disputa entre a última pré-tônica e a última tônica de I. No entanto, a 

maioria dos casos de proeminência concentra-se na pré-tônica final. Sendo assim, o 

local de destaque da sílaba mais proeminente é o acento nuclear. 

Os dados percentuais, apresentados no gráfico que segue, expõem a frequência 

de localização dos picos de frase nas assertivas maranhenses. 
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Gráfico 8: Proeminência da F0 nos picos de frase assertivas do Maranhão. 

 

No que diz respeito ao acento pré-nuclear de I, a proeminência está sempre 

localizada na tônica ou na pós-tônica. É o que nos mostra o gráfico de número 9. 

 

Porcentagem do pico de maior proeminência das 

assertivas segundo sua posição 
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A localização da poeminência no acento pré-nuclear
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Gráfico 9: Proeminência da F0 no acento pré-nuclear das assertivas do Maranhão. 

. 

 

O acento nuclear hospeda o pico principal em I. Os dados nos mostram que esse, 

na maioria dos casos, está localizado na última pré-tônica do sintagma entoacional, 

podendo também se situar na tônica, o que ocorre mais raramente. 
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Gráfico 10: Proeminência da F0 no acento nuclear das assertivas do Maranhão. 

. 

 

6.3 Descrição dos resultados dos enunciados interrogativos na prosódia maranhense 

 

Para análise da entoação regional da questão total nos municípios maranhenses, 

a observação da relação de altura entre as sílabas que compõem o acento nuclear foi 

bastante relevante. A partir desta observação, descrevemos os padrões melódicos 

A localização da proeminência no acento pré-

nuclear em porcentagem 

A localização da proeminência no acento 

nuclear em porcentagem 
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encontrados ao longo de I, que não se afastam dos padrões encontrados por Silva 

(2011). 

Vejamos as descrições das localidades, partindo do que já está descrito para 

posterior análise dos municípios do interior, assim como procedemos no tratamento das 

assertivas. 

 

6.3.1 São Luís 

  

Para as interrogativas da capital, Silva (2011), afirma que: 

 

Os contornos melódicos observados em São Luís possuem características em 

comum no  que  respeita  à  primeira  configuração  e  dois  comportamentos  

distintos  no  que  respeita  à configuração final da frase. O padrão mais 

comum encontrado na questão total maranhense é formado por uma 

proeminência na primeira sílaba tônica e uma declinação contínua da F0 ao 

longo das sílabas que antecedem a tônica final. A partir desta sílaba, a linha 

melódica desenha uma configuração circunflexa, cujo pico está, em geral, 

alinhado  à direita da sílaba tônica, e os  níveis  baixos  localizados  nas  

átonas  adjacentes.  Além  do  circunflexo,  as  três  últimas sílabas  também  

podem  hospedar  um  movimento  ascendente.  A  altura  máxima  que  

alcança ambos os contornos é superior à altura alcançada pelo primeiro pico. 

(p. 80) 

 

Silva (2011) usou a frase “Ce dá uma volta hoje?”, dita pelo informante homem 

da segunda faixa etária. Tal frase apresenta, no acento nuclear, uma proeminência na 

sílaba tônica de I e uma declinação contínua da F0 em direção à postônica final, o que 

descreve um contorno ascendente-descendente (configuração circunflexa), um dos 

movimentos melódicos característicos de frases interrogativas do tipo questão total 

existentes no falar ludovicense e descrito para maioria das capitais brasileiras. 

 Aqui usaremos o mesmo exemplo de Silva (2011), já que trabalhamos com o 

mesmo corpus: 
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     Figura 16: Enunciado Ce dá uma volta hoje?, produzido pelo informante H2 de São Luís. 

 

Silva (2011), também descreve outro movimento ao longo de I para a questão 

total de São Luís. Este pôde ser caracterizado por um constante movimento de subida da 

curva melódica. Tal subida teve seu início na tônica final e se estendeu à pós-tônica 

final de I. Tal movimento pode ser verificado no enunciado “A massa grossa?” e no 

enunciado “Você vai sair hoje”, realizados, respectivamente, pela informante do sexo 

feminino da segunda faixa etária e pelo informante homem da primeira faixa etária. 

H     +     L*            _________        L   +      H*        L% 

171        161       158          166          153        195           125 
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Figura 17: Enunciado A massa grossa?, produzido pela informante M2 de São Luís. 

  

6.3.2. Alto Parnaíba 

 

No município de Alto Parnaíba, encontramos pouca variação no acento pré-

nuclear, já esperado, segundo postulado por Silva (2011) na análise da capital São Luís. 

O que mais se destaca são os movimentos encontrados no acento nuclear. Ora temos um 

movimento ascendente iniciado na pré-tônica final se estendendo até a última tônica de 

I, com queda em direção à pós-tônica final; ora temos um movimento de subida 

melódica iniciado na última tônica de I, avançando até à pós-tônica final do enunciado. 

Para exemplificar um dos movimentos encontrados ao longo do sintagma 

entoacional, utilizamos o enunciado “Chuva com vento forte”, proferido pelo 

informante homem da primeira faixa etária. O enunciado apresenta uma subida 

melódica de 21% da pré-tônica final até o pico do enunciado, que se encontra à direita 

da última tônica de I.  

L     +     H*            _________     L   +              H*               H% 

175      184               186                           211                        268 
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                Figura 18: Enunciado Chuva com vento forte?, produzido pelo informante H1 de Alto Parnaíba. 

 

 

6.3.3 Bacabal 

 

Foi observado um único padrão entoacional nas questões totais de Bacabal. Tal 

padrão apresenta o seguinte comportamento: leve movimento ascendente na primeira 

sílaba tônica de I; após, um movimento descendente na sílaba pré-tônica do acento 

nuclear e configuração circunflexa final formada nas sílabas tônica e pós-tônica final, 

com pico alinhado à direita da tônica.  

A seguir, temos o enunciado: “Eu tenho alta hoje?”, produzido pelo informante 

homem da primeira faixa etária, que exemplifica o comportamento descrito acima. 

Notamos um ataque bastante elevado da F0, que fica em torno de 215 Hz, até a última 

tônica de I. Nesta há uma subida melódica de 17% e descida de 40%, que empreende 

uma configuração ascendente-descendente final, também característica da capital.  

 H*          _________                                  L   +          H*          H% 

190                                158        160      157     155       165          195 
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Figura 19: Enunciado Eu tenho alta hoje?, produzido pelo informante H1 de Bacabal. 

 

 

6.3.4. Brejo 

 

O falar de Brejo apresentou poucas variações no acento pré-nuclear, no que diz 

respeito à questão total. É possível verificar, no falar dos informantes de ambos os 

sexos, um tom de fronteira ascendente. Tem-se, ao longo de I, uma pequena 

proeminência (7%) na primeira sílaba tônica da frase, seguida de movimento 

descendente estendido até a última pretônica. A partir da sílaba tônica, começa um 

movimento ascendente final, que se acomoda na(s) postônica(s). Tal movimento é de 

25%. Nesse município, o pico da F0 está comumente na última sílaba de I.  

Como exemplo do que foi descrito, apresentamos o enunciado  “Você  vai  sair  

hoje?”,  dito  pelo informante  homem  da  primeira  faixa  etária, com  pico  melódico  

inicial  hospedado  na primeira tônica.  

 H*        _________                      L   +               H*              L% 

220        215      210            208         209        245                 100 
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                    Figura 20: Enunciado Eu vou sair hoje?, produzido pelo informante H1 de Brejo. 

 

 

6.3.5 Imperatriz 

 

A questão total de Imperatriz apresenta um tom baixo constante, até a última 

pré-tônica de I. Na frase “Paciente vai ter alta hoje?”, realizado pelo informante homem 

da segunda faixa etária, a proeminência está na tônica do acento nuclear. A subida 

melódica de 21%, inicia-se no final da última pré-tônica de I. O declínio em direção à 

pós-tônica final é de 34 Hz.  

139                  148      145            138            149                 198 

L       +     !H*    _________  L   +      H*        H% 
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           Figura 21: Enunciado Paciente vai ter alta hoje?, produzido pelo informante H2 de Imperatriz. 

 

 

6.3.6. São João dos Patos 

 

O traçado inicial mais comum encontrado nos enunciados de São João dos Patos 

apresenta altura melódica semelhante na primeira e na última tônica de I. Em relação ao 

contorno final, observamos uma configuração circunflexa formada por F0 baixa na pré-

tônica, subida melódica com pico alinhado à direita na tônica e descida na pós-tônica. O 

enunciado “Você vai me liberar hoje?”, produzido pelo informante homem da primeira 

faixa etária, apresenta tal configuração melódica, que foi mais recorrente dos dados 

analisados de São João dos Patos. Nesse enunciado, os picos estão nas tônicas do acento 

pré-nuclear e do acento nuclear. Na última tônica de I, há uma subida melódica de 23%, 

onde é alcançado o seu pico, decrescendo 20 Hz na pós-tônica. 

      L*            _________                  L   +             H*         L% 

110    113       115    115   114    118       108        105              132     98  
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    Figura 22: Enunciado Você vai me liberar hoje?, produzido pelo informante H1 de São João dos Patos. 

 

 

6.3.7 Tuntum 

 

O contorno da questão total no falar de Tuntum caracteriza-se por pico inicial da 

F0 hospedado na primeira sílaba tônica, seguido de uma pequena queda melódica 

prolongada até a última sílaba pré-tônica de I. A frequência mais alta da frase ocorre na 

primeira sílaba tônica. Na última sílaba tônica há outro pico de frase para configurar o 

movimento ascendente-descendente. 

No enunciado “Vou ter alta hoje?”, produzido pela informante mulher da 

segunda faixa etária, constata-se que o primeiro pico aparece na sílaba “ter”, que 

funciona como a tônica do acento pré-nuclear. Na tônica final, ocorre uma ligeira subida 

melódica de 2%, seguido de uma descida de 20% na pós-tônica final. 

           L*            _________                  L   +           H*         L% 

127              125       135        130   124   112   109      140        120 
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Figura 23: Enunciado Vou ter alta hoje?, produzido pela informante M2 de Tuntum. 

 

 

6.4 Interpretação dos resultados das interrogativas 

 

Neste tópico, assim como fizemos para as assertivas, detalharemos a questão 

total no português falado no Maranhão. No tópico 6.3, vimos os padrões encontrados 

para cada uma das localidades investigadas. Uma vez estes padrões descritos podemos 

fazer comparações do comportamento das variações melódicas encontradas.   

 Para as interrogativas, seguiremos os passos de Cunha (2000), Lira (2009) e 

Silva (2011), teceremos, a partir da análise do comportamento da F0, comentários sobre 

a sistematização da distribuição dos padrões melódicos encontrados para as 

interrogativas do Maranhão. Para tanto, utilizaremos dois tipos de gráficos. O primeiro 

apresentará a superposição da média da F0 no acento pré-nuclear dos enunciados do 

tipo questão total proferidos pelos informantes, separando os de sexo feminino dos de 

sexo masculino, devido aos diferentes valores em Hertz (Hz) usado para ambos. Já o 

segundo gráfico apresentará a superposição da média da F0 no acento nuclear dos 

enunciados interrogativos. Um terceiro gráfico apresentará a localização da 

proeminência da F0 ao longo de I, a fim de delimitar se a mesma se encontra no acento 

pré-nuclear ou no acento nuclear.   

 

L       +     H*            _________    L   +      H*                 L% 

216          228           221       223               227                      182 
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6.4.1 O comportamento da F0 no acento prenuclear 

 

Com base nos escritos de Moraes (2008), no que diz respeito ao início da curva 

melódica, que antecede ao movimento ascendente, característico da modalidade, as 

interrogativas apresentam uma descida muito mais acentuada do que as assertivas.  

 Para Sosa (1999), espera-se, na questão total, um acento pré-nuclear mais alto do 

que o nível inicial encontrado na assertiva correspondente. Esse nível mais alto, 

esperado no início da questão total, ajuda no reconhecimento da modalidade da frase 

antes mesmo que ela seja concluída pelo falante.    

 Em nossa análise, a maioria dos dados não apresentou um nível inicial mais alto 

em relação às assertivas correspondentes. Há uma proeminência não tão grande na 

tônica inicial. No município de São João dos Patos, foi possível encontrar alguns dados 

com proeminência na pré-tônica do acento pré-nuclear. 

A seguir, temos os gráficos com a média dos valores de F0 aferidos das sílabas 

que compõem o acento pré-nuclear na fala masculina e na fala feminina, 

respectivamente. 
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Gráfico 11: Superposição das médias da F0 no 

acento pré-nuclear dos enunciados 

interrogativos ditos pelos informantes do sexo 

masculino nos municípios maranhenses.  
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Gráfico 12: Superposição das médias da F0 no 

acento pré-nuclear dos enunciados 

interrogativos ditos pelos informantes do sexo 

feminino nos municípios maranhenses.  
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 O movimento ascendente-descendente para o pré-núcleo, encontrado na maioria 

dos municípios, expresso pelos gráficos, foi encontrado também nas capitais próximas a 

eles, como Teresina, Fortaleza e Belém, segundo Lira (2009), para Fortaleza, e Silva 

(2011), para todas as capitais anteriormente citadas.  

 Utilizamos 4 notações para o acento pré-nuclear da questão total maranhense: 

H+L*, L*, L+!H* e H*. A figura abaixo mostra as notações passíveis de serem 

encontradas no acento pré-nuclear das localidades investigadas. 

 

 
 
                Figura 24: Notação fonológica para o acento pré-nuclear das interrogativas do Maranhão. 

 

 

6.4.2 O comportamento da F0 no acento nuclear 

  

No acento nuclear, foi possível encontrar, para os informantes de ambos os 

sexos, movimentos ascendentes ou descendentes até a pretônica e pico na tônica ou na 

postônica. Assim, o desenho mais encontrado para a questão total maranhense foi de 

uma curva descendente até a última pretônica de I, com pico localizado em 70% dos 

municípios na tônica e em 30% dos municípios na pós-tônica. 

  

H+L* 

L* 
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H* 

 
L+H* 
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H* 
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Gráfico 13: Superposição das médias da F0 no 

acento nuclear dos enunciados     ditos pelos 

informantes do sexo masculino nos municípios 

maranhenses.  
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Gráfico 14: Superposição das médias da F0 no 

acento nuclear dos enunciados ditos pelos 

informantes do sexo feminino nos municípios 

maranhenses. 

 

 

A figura 25 apresenta as notações fonológicas (L+H*L% ou L+H*H%) para o 

acento nuclear das interrogativas do tipo questão total nas localidades investigadas. 

 

 
 

Figura 25: Notação fonológica para o acento nuclear das interrogativas do Maranhão. 
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6.4.3 A localização da proeminência da F0 ao longo de I 

 

 Nas interrogativas maranhenses do tipo questão total, o pico da F0 está 

recorrentemente situado no acento nuclear. Em alguns municípios, há baixa ocorrência 

de um pico um pouco mais elevado no acento pré-nuclear, como destaca o gráfico 

abaixo. 
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Gráfico 15: Proeminência da F0 nos picos de frase interrogativas do Maranhão. 

 

 Quanto ao pico situado no acento pré-nuclear, este geralmente está concentrado 

na tônica, diferentemente do que Cunha encontra para Recife e Salvador. Nessas 

localidades, a proeminência do pré-núcleo está na pré-tônica.  

 

Gráfico 16: Proeminência da F0 no acento pré-nuclear nos enunciados interrogativos 

                                                       do Maranhão. 

 

Porcentagem do pico de maior proeminência das 

questões totais segundo sua posição 
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 No acento nuclear, o pico da F0 está situado entre as sílabas tônica e pós-tônica. 

As localidades de Alto Parnaíba e Brejo possuem proeminência na sílaba pós-tônica. Já 

o município de São João dos Patos possui proeminência da última tônica de I. As outras 

localidades investigadas possuem majoritariamente a proeminência da F0 situada junto 

à tônica final. 
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Gráfico 14: Proeminência da F0 no acento nuclear nos enunciados interrogativos do Maranhão. 

 

 

 

6.5 O alinhamento da F0 

 

 Ao compararmos a produção dos informantes, observamos que as proeminências 

e as quedas, que são os pontos relevantes de análise, estão quase sempre localizados no 

mesmo ponto, o que não nos fornece tantas pistas distintivas, no que tange aos falares 

do Maranhão. Pode ser que, de fato, não encontremos tanta distinção entre a capital e o 

interior do Estado, mas vale ressaltar a importância do desenho do movimento interno 

às sílabas. Por isso, nos ateremos a olhar os detalhes condizentes ao nível intrassilábico. 

O alinhamento do pico da frequência fundamental11 vem se mostrando 

importante para a caracterização prosódica de alguns dialetos brasileiros, como afirmam 

Silva (2011) e Silvestre (2012). Uma vez descritos os padrões melódicos das capitais 

brasileiras nas modalidades assertiva e interrogativa, parte-se neste trabalho para uma 

análise do comportamento dos eventos tonais dos municípios do interior do Maranhão.  

                                                 
11 Consiste no posicionamento do pico da frequência fundamental (F0) dentro de uma sílaba. Se está mais 

à direita, temos um alinhamento à direita; se mais à esquerda, alinhamento à esquerda; se no centro da 

sílaba, alinhamento central.  

A localização da proeminência no acento nuclear em 

porcentagem 
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Análises prévias da fala maranhense apontam que o alinhamento também pode 

ser um aspecto relevante na distinção de falares locais. Na literatura, encontramos apoio 

no postulado por Ladd (1996):  

“de fato, muitas diferenças entoacionais entre as línguas parecem residir 

precisamente em fenômenos que são centrais para a teoria AM, e que são 

difíceis para se descrever em termos gerais – assuntos como alinhamento, 

associação, e escalonamento”12 (apud Silva, 2011).  

Além do postulado por Ladd (1996), trabalhos de descrição dialetal como o de 

Reis, Antunes e Pinha analisam também o alinhamento intrassilábico do pico da F0 

como um fator de possível diferenciação entre os falares de Belo Horizonte e Mariana, 

mas não chegam a resultados conclusivos, o que deixa a questão em aberto para 

trabalhos posteriores. Pesquisas anteriores à nossa (LIRA, 2009; CUNHA, 2005; 

ANTUNES, 2011) atestam diferenças concernentes a aspectos como: a variação  entre 

pico e vale do movimento,  posição do alinhamento do pico, a associação do movimento 

às sílabas, altura dos picos nucleares. 

 Dados tais argumentos e partindo da observação de nossos dados, notamos que 

para a descrição prosódica de municípios do interior não basta a atribuição de tons. Para 

maior detalhamento dos contrastes fonológicos e nuances fonéticas mais complexos do 

sistema, é necessária uma observação mais refinada, tal como mostrar o que ocorre 

dentro da sílaba, além dos movimentos de subida e descida tonal.    

 O gráfico 18 nos mostra a localização do pico da F0 nas assertivas neutras 

dentro da sílaba mais proeminente ao longo de I, que é a pré-tônica final. Em 90% dos 

municípios o alinhamento está à esquerda da última pré-tônica. O município que foge a 

esta regra de ocorrência é Alto Parnaíba. Nele, o alinhamento está localizado no ponto 

medial da sílaba. 

 Já no gráfico 19 temos a representação da localização do pico da F0 nas 

interrogativas maranhenses. Para marcar a localização do alinhamento, observamos o 

comportamento da última sílaba tônica de I. Em todas as localidades encontramos o 

alinhamento à direita, sendo esta a posição mais frequente em Brejo. Nas demais 

localidades, o alinhamento fica situado à direita ou no meio da vogal. Os municípios de 

Imperatriz, São Luís e São João dos Patos apresentam comportamento semelhante, no 

                                                 
12 Indeed, many intonational differences between languages seem to reside precisely in those phenomena 

that are central  to  the  AM  approach,  and  which  are  difficult  to  describe  in  overlay  –  matters  

such  as  the  alignment, association , and scaling of targets. 
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que diz respeito à localização do alinhamento na tônica final; assim como os municípios 

de Alto Parnaíba e Bacabal se assemelham.  
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Gráfico 18: Alinhamento do pico da F0 nas 

assertivas do Maranhão. 
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Gráfico 19: Alinhamento do pico da F0 nas 

interrogativas do Maranhão. 

 

 

6.6 Teste de percepção: Como falam os maranhenses 

 

 

 O teste de percepção elaborado para esta dissertação possuía três objetivos:  

(1) verificar se os maranhenses percebem a diferença entre uma assertiva e uma questão 

total do Estado; 

(2) verificar se os maranhenses percebem diferenças prosódicas entre capital e interior 

do Maranhão; 

(3) verificar se os maranhenses diferem o modo de falar de São Luís do modo de falar 

das capitais já mencionadas em 5.6.  

 Após análise de cada teste, chegamos aos resultados que serão detalhados a 

seguir. 

 

6.6.1 Reconhecimento de modalidade de frase 

 

 As perguntas presentes em 1 e 2 (ver Apêndice), buscavam constatar se os 

informantes, oriundos do Maranhão, diferenciariam as duas modalidades aqui 

estudadas: afirmação e interrogação. Para cada uma das perguntas presentes em 1 e 2, 

foram usados dois áudios que continham a mesma modalidade. Assim, em 1A e 1B os 
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áudios eram de assertivas neutras – 1A: “Ce vai sair hoje” e 1B: “Só falamos de coisa 

boa” – e em 2A e 2B os áudios eram de interrogativas do tipo questão total – 2A: “Ce 

dá uma volta hoje?” e 2B: “Eu vou sair hoje?” .  

 A ideia de fazer a testagem a respeito da diferenciação de modalidade de frase 

veio, pois, por vezes, ouvindo alguns áudios recortados, não conseguíamos diferenciá-

las sem visualizar a curva melódica no PRAAT. No entanto, não somos maranhenses. 

Com isso, fomos buscar nos falantes oriundos do Maranhão se há clareza a respeito da 

modalidade.  

 Desse modo encontramos: 
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Gráfico 1: Teste de percepção – reconhecimento e não reconhecimento de modalidades de frases. 

 

 

 Para reafirmar o que já se tem amplamente descrito na literatura, a questão total 

foi a que mais contribuiu para diferenciar modalidades. Com isso, 90% dos 

maranhenses participantes do teste reconheceram as interrogativas. Já para as assertivas, 

o reconhecimento foi de 60%. 
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6.6.2 Há diferenças oitivas entre a capital e o interior? 
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Gráfico 21: Teste de percepção – reconhecimento da prosódia da capital e do interior em enunciados 

interrogativos do tipo questão total. 

 

   Dentre as perguntas do teste de percepção, foi unânime a resposta “sim” para a 

pergunta de número 6: “Você identifica alguma diferença entre o modo de falar da 

capital e o modo de falar de localidades do interior?”.  

Para confirmar a resposta unânime em 6, elaboramos a questão de número 3, que 

visava a confirmar oitivamente se, de fato, há diferenças perceptíveis prosodicamente 

entre o modo de falar da capital e o modo de falar do interior.  Para isso, os juízes 

ouviram frases interrogativas bem parecidas, proferidas por falantes de diferentes 

localidades do Estado, a saber: 

 6A, informante H1, Alto Parnaíba, enunciado: “Vou ter alta?”; 

 6B, informante H1, Bacabal, enunciado: “Eu tenho alta hoje?”; 

 6C, informante H2, São Luís, enunciado: “Cê dá uma volta hoje?”; 

 6D, informante H1, Imperatriz, enunciado: “O paciente vai ter alta 

hoje?”; 

 6E, informante H1, Brejo, enunciado: “Eu vou sair hoje?”; 

 6F, informante H2, Tuntum, enunciado: “Cê vai dar alta a fulano hoje?”; 

 6G, informante H1, São Luís, enunciado: “Você vai sair hoje?”; 

 6H, informante H1, São João dos Patos, enunciado: “Cê vai me dar alta 

hoje?”. 
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Após analisarmos os testes, chegamos aos seguintes números: 

 6A - 50% de reconhecimento do modo de falar de Alto Parnaíba como 

interior; 

 6B - 70% de reconhecimento do modo de falar de Bacabal como interior; 

 6C - 60% de reconhecimento do modo de falar de São Luís como capital; 

 6D - 80% de reconhecimento do modo de falar de Imperatriz como 

interior; 

 6E - 20% de reconhecimento do modo de falar de Brejo como interior; 

 6F – 90% de reconhecimento do modo de falar de Tuntum como interior; 

 6G - 90% de reconhecimento do modo de falar de São Luís como capital; 

 6H - 60% de reconhecimento do modo de falar de São João dos Patos 

como interior. 

 

Talvez o maior reconhecimento da capital se deva ao fato de que 80% dos juízes 

são ludovicenses. Além disso, o baixo reconhecimento de Brejo como interior possa se 

dar pelo fato de ser um município muito próximo da capital. De todos os analisados, o 

município de Brejo é o que está mais próximo, geograficamente, de São Luís. Tal 

proximidade pode levar a um grande contato linguístico dos falantes de tais municípios, 

levando a similaridade no modo de falar.  

O que nos impressionou no teste de percepção foi o fato de 60% dos juízes 

afirmarem, na pergunta discursiva de número 8, que Imperatriz era o município que 

apresentava o modo de falar mais parecido com o da capital e, na hora do 

reconhecimento melódico, 80% dos participantes julgaram Imperatriz com modo de 

falar mais característico como município do interior. No imaginário maranhense, está o 

pensamento de que Imperatriz, por ser uma cidade parecida com São Luís, em termos 

geopolíticos, seja a cidade que tenha maior proximidade melódica a São Luís, dado que 

a escolarização é alta. Além disso, outras justificativas dos juízes para Imperatriz 

possuir o mesmo “sotaque” que o da capital são: “[...] a partir de algumas experiências e 

de dados socioeconômicos, eu diria que o modo de falar de Imperatriz não é tão distinto 

do de São Luís. Imperatriz é a segunda maior cidade (em desenvolvimento) do MA, o 

que a aproxima da capital em nível de escolaridade e urbanização dos habitantes. Esse 

aspecto talvez possa levar alguma população de Imperatriz a falar de um modo mais 



 94 

parecido com o que aprende na escola e nos meios de comunicação – 

consequentemente, semelhante ao de São Luís, que recebe as mesmas influências em 

maior grau”; “[...] optei por Imperatriz por ser a 2ª maior cidade do estado, então sei que 

assim como em São Luís, lá a população deve ter muito contato com pessoas de outros 

estados o que já faz o sotaque ser mais diferente das outras cidades e mais parecido com 

o de SLZ”; “Pela proximidade com a capital São Luís”.  

Dos outros 40% que não julgaram Imperatriz como o município do interior que 

possua o modo de falar mais aproximado ao da capital, 30% não soube responder e 10% 

julgou Bacabal e Brejo como os municípios com modo de falar mais próximo ao da 

capital.  

Na pergunta de número 9, utilizando os mesmos municípios do número 8, 

questionamos agora pelos municípios do interior que menos se assemelham ao modo de 

falar da capital e obtivemos as seguintes respostas: 30% julgaram Alto Parnaíba; 20% 

julgaram São João dos Patos; 10% afirmaram que todos são diferentes, pois se 

aproximam do modo de falar do Piauí e do Pará, com exceção de Imperatriz; 20% 

julgaram Imperatriz e 20% preferiram não opinar.  

Os juízes que elegeram Imperatriz como município do interior com modo de 

falar mais diferente da capital justificaram dizendo que: “Por algum motivo as pessoas 

desse município têm a fala parecida com a fala das pessoas do estado de Goiás” e 

“Talvez pelo histórico da formação da cidade, considerada antes uma cidade de 

passagem onde pessoas de diversas localidades vinham, transitavam e que no entanto 

aos poucos ficavam e se instalavam”. Vale ressaltar que a segunda justificativa foi dada 

por uma participante do teste nascida em Imperatriz, município onde passou maior parte 

de sua vida.  

Dentre as justificativas de diferenças entre capital e interior tem-se impressões 

sobre o ritmo de fala, sendo o ritmo do interior mais compassado; maior intensidade 

colocada no início de frases ditas por falantes do interior; maior nasalização; diferenças 

segmentais, mas não na prosódia; melodia mais suave no interior do que na capital.  

Como caracterização do “sotaque” maranhense tivemos as seguintes afirmações:  

 “Parece ‘cantado’, semelhante ao falar do piauiense, mas menos 

‘cantado’ se comparada à fala dos baianos, por exemplo”;  

 “É bastante variado, com nuances distintas entre as localidades. De uma 

forma geral, a melodia da fala maranhense é bem característica, sendo 

facilmente identificada em comparação a outras. Quanto menos 
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monitorada for a fala do maranhense, mais se observará uma melodia 

bastante particular, que dá muita ênfase a certos elementos da frase e 

possui entonações diversas para diferentes significados. O maranhense 

tem a tendência de variar muito de tom dentro de uma mesma frase, 

fazendo “jogos de voz”; 

 “Não seria perceptível observar diferenças no nível fonético-fonológico, 

somente no morfossintático e semântico-lexical”;  

 “Parece ser, de fato, “mais cantada”, com maior alongamento de 

determinadas sílabas”; 

 “Acho que não há sotaque maranhense que se destaque na fala nem no 

canto, como é comum na maioria dos estados da região Nordeste” 

 “para os maranhense não é muito perceptível tal melodia, porém 

percebemos que diferente de outros sotaques do Brasil, o maranhense de 

forma indireta acaba pronunciando as palavras de forma mais 

compassada, tornando-a mais musical”; 

 “O maranhense fala levemente rápido, terminando as frases de modo 

lento”; 

 Creio que temos (mais os da capital) uma melodia diferente dos outros 

estados mas é um tanto sutil, por isso tantos dizem que não temos. O que 

me é mais perceptível (e comum aos do interior e da capital) é a forma 

como “alongamos”/”encurtamos” algumas palavras para imprimir algum 

efeito. Por exemplo, nossos “hummmmmmmm, piqueno, tu é doido?” 

(raiva) rsrs um “éééééguas”, ou um “hen hein” que pode ter milhares de 

melodias diferentes, cada uma construindo um sentido diferente: 

confirmação, negação, indiferença, insatisfação, etc; 

 “Minha impressão é de um falar arrastado, com algumas letras quase 

engolidas pela pronunciação”; 

 “Sotaque mais compassado e muitos alongamentos de sílaba”. 

 

Tais afirmações nos mostram as pré-conceituações que existem em torno de um 

construto linguístico.  Com os dados apresentados no gráfico 21, notamos que 

identificar oitivamente diferenças entre capital e interior de um mesmo Estado não é 

algo tão fácil e 100% identificável. Apesar de apontarem inúmeras diferenças sobre a 



 96 

melodia da fala da capital e a do interior, muitos juízes questionaram o uso de frases 

curtas para reconhecimento de localidade. No entanto, acreditamos que a dificuldade 

não está no tamanho do sintagma utilizado nas audições, mas sim em identificar as 

nuances num território tão vasto como o da fala, se restringindo à prosódia.    

 

6.6.3 Reconhecimento da melodia maranhense na comparação entre São Luís e  outras 

capitais do Brasil 

 

Nesta sessão, exporemos os resultados de nosso terceiro objetivo com o teste de 

percepção: verificar se os maranhenses diferem o modo de falar de São Luís do modo 

de falar de outras capitais do Brasil. Os gráficos que seguem neste tópico, traduzem os 

resultados obtidos com as perguntas 4 e 5. Ambas buscavam verificar se os juízes 

maranhenses reconheceriam o falar de São Luís como Maranhão e, além disso, como 

julgariam os outros Estados do Brasil por nós selecionados, representados pelos 

áudios13 dos informantes das capitais.  

As perguntas 4 e 5 eram iguais, diferindo apenas no áudio, pois os áudios destas 

eram de assertivas e daquelas eram de interrogativas do tipo questão total. Os áudios 

utilizados foram: 

 4A – informante H2, Belém, enunciado “Você vai sair hoje?”; 

 4B – informante M2, Cuiabá, enunciado “Você vai sair hoje?”; 

 4C – informante H1, Rio de Janeiro, enunciado “A pessoa que tá 

internada vai sair hoje?”; 

  4D – informante H1, Porto Alegre, enunciado “Tu vai a alguma festa 

hoje?”; 

 4E – informante H2, São Luís, enunciado “Cê dá uma volta hoje?”; 

 4F – informante M2, Teresina, enunciado “Você vai sair hoje?”; 

 4G – informante H1, Belém, enunciado “Você quer leite?”; 

 5A – informante H2, Belém, enunciado “Vai dizer que eu to doido”; 

 5B – informante H1, Cuiabá, enunciado “Peguei dele emprestado”; 

 5C – informante M2, Rio de Janeiro, enunciado “O sotaque é bem 

diferente mesmo”; 

                                                 
13 Os áudios das capitais foram os mesmos utilizados por Silva (2011) e Silvestre (2012) e fazem parte do 

corpus do ALiB. 
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 5D – informante H1, Porto Alegre, enunciado “Manda pelo correio”; 

 5E – informante H1, São Luís, enunciado “Hoje em dia a gente usa o 

ferro elétrico”; 

 5F – informante M2, Teresina, enunciado “O jeito de falar é diferente do 

interior”; 

 5G – informante H1, Goiânia, enunciado “Você tá me devendo”. 

 

A partir das respostas, chegamos a três diferentes gráficos para cada modalidade 

de frase aqui trabalhada. O primeiro, intitulado “Identificação dos falares das capitais do 

Brasil pelos maranhenses”, mostra os resultados em porcentagem de reconhecimento e 

não-reconhecimento das capitais do Brasil, por parte dos maranhenses. O segundo, 

intitulado “O que é reconhecido como Maranhão”, procura mostrar as falas das capitais 

que os maranhenses julgam como mais semelhantes ao modo de falar do Maranhão. Por 

fim, o terceiro gráfico “Identificação por Região” nos mostra para qual Região do Brasil 

foi situada cada capital, a partir da audição.  

Vejamos então os resultados: 
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Gráfico 22: Teste de percepção – Reconhecimento e não-reconhecimento dos falares das capitais 

brasileiras pelos maranhenses em enunciados interrogativos do tipo questão total. 
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Teste de Percepção - Identificação dos falares das capitais 

do Brasil pelos maranhenses (assertivas)
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Gráfico 23: Teste de percepção – Reconhecimento e não-reconhecimento dos falares das capitais 

brasileiras pelos maranhenses em enunciados assertivos. 

 

 

No que diz respeito à identificação dos falares das capitais do Brasil, o 

reconhecimento de São Luís pelos maranhenses foi de 100%, nas duas modalidades de 

frases. As outras capitais que obtiveram reconhecimento favorável por parte dos juízes 

maranhenses foram Porto Alegre (80%) e Rio de Janeiro (40%) - na modalidade questão 

total - e Porto Alegre (30%) - na modalidade assertiva . Neste caso, a modalidade de 

frase e a distância geográfica foram os aspectos que mais colaboraram no 

reconhecimento. A questão total mais uma vez se mostrou mais detentora de marcas que 

auxiliam no reconhecimento dos diferentes falares. 

 Outro fator passível de observação com o auxílio  das perguntas 4 e 5 do teste de 

percepção, foi verificar o que os maranhenses reconhecem como Maranhão a partir da 

melodia da fala. Chegamos então aos gráficos que seguem. 
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Gráfico 24: Teste de percepção – O que é reconhecido oitivamente como Maranhão com enunciados 

interrogativos do tipo questão total.  

 

 Para a questão total, os participantes do teste reconheceram como Maranhão, em 

ordem decrescente: São Luís (100%), Belém (80%), Teresina (70%), Rio de Janeiro 

(60%), Goiânia (50%) e Cuiabá (40%). As duas capitais mais próximas 

geograficamente da capital São Luís foram as mais reconhecidas como sendo também 

Maranhão. A capital Porto Alegre, mais distante geograficamente, foi descartada como 

sendo Maranhão.  
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Gráfico 25: Teste de percepção – O que é reconhecido oitivamente como Maranhão com enunciados 

assertivos. 
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 As assertivas, segundo os juízes, não colaboraram muito para reconhecimento, 

por isso alguns preferiram não opinar. No entanto, a mesma tendência que ocorreu na 

questão total, também ocorreu nas assertivas. A posição geográfica continuou a 

influenciar no reconhecimento das capitais como Maranhão ou não. Assim, em ordem 

decrescente temos reconhecidos como Maranhão: São Luís (100%), Teresina (90%), 

Belém (80%), Goiânia (70%), Cuiabá e Rio de Janeiro (50%) e Porto Alegre (30%).  

 Outra verificação possível, a partir das respostas das questões 4 e 5, foi a de 

regionalidade. Os juízes, ao ouvirem os áudios das questões poderiam responder “sim” 

para Maranhão ou “não” para outro Estado e ao lado dizer de qual Estado do Brasil 

pensava ser o falante do áudio. A partir das respostas, chegamos aos dois próximos 

gráficos.  
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Gráfico 26: Teste de percepção – Classificação das capitais por Regiões a partir de enunciados 

interrogativos do tipo questão total. 

 

 O áudio da questão total produzida pelo informante de Belém foi reconhecido 

como Maranhão e como Ceará. Assim, Belém foi situada, segundo as características 

melódicas, como Nordeste. O mesmo ocorreu com Teresina. Já Cuiabá, foi reconhecida 

como Maranhão, mas muito mais reconhecido como Rio de Janeiro e Minas Gerais. 

Porto Alegre, quando não reconhecido como Rio Grande do Sul, foi reconhecido como 

Santa Catarina, se mantendo na região Sul. Goiânia foi reconhecido como Maranhão e 

também como São Paulo. O Rio de Janeiro, quando não identificado como Rio, foi 

identificado como Maranhão.  
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Gráfico 27: Teste de percepção – Classificação das capitais por Regiões a partir de enunciados assertivos. 

 

 

 No julgamento das assertivas, São Luís, Teresina e Goiânia foram todos julgados 

como sendo Maranhão. Rio de Janeiro, além de ser julgado como Maranhão, pelos 

informantes que se propuseram a responder, também foi julgado como sendo 

Pernambuco. Belém foi reconhecida como Maranhão e São Paulo; e Cuiabá como São 

Paulo e Bahia, além de Maranhão. Porto Alegre, além de Maranhão, foi reconhecida 

como Rio de Janeiro e Paraná. 

 

 

CONCLUSÕES  

 

 De acordo com os resultados apresentados podemos afirmar, primeiramente para 

as assertivas, que:  

 

1 Apesar de nossos resultados serem semelhantes aos de Silvestre, podemos, a 

partir desta dissertação, afirmar que não há sempre um tom H* no acento pré-

nuclear. No entanto, quando não é H* é L+H*. Não há padrões melódicos 

distintos, mas sim diferenças fonéticas. Verificamos que nem todos os 

municípios apresentam um tom tão alto no acento pré-nuclear, se comparados à 

altura melódica da capital, com exceção ao município de São João dos Patos que 

apresenta grande semelhança de altura melódica à encontrada em São Luís.  



 102 

2 Quanto ao pré-núcleo da asserção neutra maranhense, verificamos que os 

municípios de Tuntum e Alto Parnaíba apresentam proeminência na pós-tônica. 

Todos os outros municípios do Maranhão apresentaram proeminência na 

primeira tônica de I. Quanto à altura do pré-núcleo temos São Luís, Bacabal, 

Tuntum e São João dos Patos com acento pré-nuclear alto. Já Alto Parnaíba, 

Imperatriz e Brejo a ocorrência é de um pré-núcleo com altura média.  

3 O pico da F0 está localizado mais comumente na pré-tônica do acento nuclear 

com pico majoritariamente alinhado à esquerda.  

4 A variação melódica entre as localidades analisadas ocorreu na diferença da 

sílaba em que começa a ocorrer a queda melódica em direção à última pós-

tônica de I. Assim, temos para os municípios de São Luís, Bacabal e Tuntum ,o 

início da queda ocorrendo da última pré-tônica de I à última tônica. Já para os 

municípios de Brejo e Imperatriz a queda inicia-se mais comumente na tônica do 

acento nuclear. Contudo, em ambos os municípios foi possível observar também 

a descendência melódica da pré-tônica do acento nuclear à pós-tônica final, 

assim como ocorre em São Luís, Bacabal e Tuntum. Em Alto Parnaíba, temos a 

descendência ora na pós-tônica do acento pré-nuclear, ora na pré-tônica do 

acento nuclear. Em São João dos Patos, se o acento pré-nuclear for baixo, a 

tônica final é alta com pequena queda em direção à pós-tônica final; se o acento 

pré-nuclear é alto, a queda ocorre na última pré-tônica de I. 

 

Para as interrogativas encontramos: 

1 Acento pré-nuclear quase sempre monotonal, ocorrendo em todos os municípios. 

São Luís, Alto Parnaíba e São João dos Patos apresentaram queda da primeira 

tônica de I até à última pré-tônica do acento nuclear. O município de Bacabal 

apresenta um pré-núcleo alto, com descendência melódica leve até à pré-tônica 

final. Já Imperatriz apresenta a primeira sílaba tônica de I em nível baixo, 

semelhante às pós-tônicas que compõem o acento pré-nuclear. Brejo e Tuntum 

apresentaram a primeira tônica de I proeminente com queda do final desta até à 

última pré-tônica do sintagma entoacional. 

2 O pico da F0 está mais comumente situado à direita da tônica final. 

3 Quanto ao acento nuclear, houve a ocorrência de um movimento ascendente-

descendente com subida melódica na tônica final e descida na pós-tônica 

acontecendo frequentemente nos municípios de São Luís, Bacabal, São João dos 
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Patos e Tuntum. Além disso, foi possível observar um movimento de subida 

melódica ao longo de I da tônica final à(s) última (s) pós-tônica(s) em São Luís, 

Alto Parnaíba e Brejo. Vale ressaltar que a ocorrência de um movimento 

melódico final ascendente-descendente em dada localidade, não exclui a 

possibilidade da ocorrência também do movimento ascendente final. 

 

O teste de percepção realizado nos ajudou a constatar que: 

1  A modalidade interrogativa do tipo questão total está mais propensa ao 

reconhecimento por parte dos falantes. 

2 O falar de São Luís foi bastante reconhecido como mais característico de capital. 

Por outro lado, o município de Brejo foi o município do interior julgado como modo 

de falar mais próximo da capital, segundo testagem oitiva. Acreditamos que tal fato 

se deu pela proximidade geográfica entre Brejo e a capital. Dos municípios 

investigados, ele é o município do interior mais próximo de São Luís. 

3  Foram julgados como município do interior a partir da prosódia: Tuntum (90%), 

Imperatriz (80%), Bacabal (70%), São João dos Patos (60%) e Alto Parnaíba (50%). 

4 Na comparação envolvendo áudios de diferentes capitais, São Luís foi 100% 

reconhecido como Maranhão tanto na modalidade questão total quanto na 

modalidade assertiva. Quanto às outras capitais envolvidas, o reconhecimento da 

localidade se deu mais na modalidade interrogativa, sendo Porto Alegre e Rio de 

Janeiro as capitais menos confundidas com Maranhão, no que diz respeito à 

prosódia. 

5 Quando os participantes do teste não julgavam a fala da capital que tinham 

escutado como Maranhão ou como o Estado do qual a capital fazia parte, julgavam, 

na maioria dos casos como pertencente à mesma Região da capital que ouviam. Para 

melhor compreensão, quando os participantes não julgavam Porto Alegre como Rio 

Grande do Sul, julgavam como outro Estado dentro do Sul. Assim houve certa 

coerência nas respostas dos participantes. A região centro-oeste, representada por 

Cuiabá e Goiânia, ficou como território incaracterístico, assim como o Norte. Para 

os participantes do teste, Cuiabá e Goiânia foram reconhecidas como algum Estado 

do Nordeste ou Sudeste. Já Belém foi reconhecida como Nordeste. A região Sul, 

representada pela capital Porto Alegre, por soar como o mais diferente do Nordeste, 

foi a que teve 100% de reconhecimento como localidade sulista.  
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 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com todas as informações aqui levantadas, podemos responder aos problemas 

norteadores desta pesquisa. Primeiro, a zona urbana de São Luís não apresenta um 

número maior de contornos e se compara aos outros municípios. Há contornos que 

co-ocorrem tanto em São Luís como em alguns municípios do interior.  

Segundo, Alto Parnaíba, Brejo e Imperatriz são os municípios do interior que 

apresentam entre si comportamentos melódicos semelhantes na asserção neutra, no 

que diz respeito à altura melódica do acento pré-nuclear. Acreditávamos que 

Imperatriz seria a localidade com comportamento melódico mais semelhante ao da 

capital por todas as razões socioeconômicas já apresentadas no decorrer de nosso 

texto. No entanto, o município de Brejo possui comportamento melódico do acento 

nuclear mais próximo ao da capital e foi o município mais reconhecido oitivamente 

como o que possui modo de falar mais parecido com o da capital.  

Terceiro, as diferenças melódicas entre capital e interior não são tão bruscas. Há 

coerência na distribuição dos contornos ao longo do Estado. A ideia é que haja um 

continuum, mas, para falar em continuum, seria necessário um mapeamento do maior 

número de municípios dentro do Estado. 

Por fim, fatores sociais influenciam nos “pré-julgamentos” a respeito do que é 

interior e do que é capital. Igualmente, o posicionamento geográfico nos ajuda a 

explicar o porquê da ocorrência de dado movimento melódico ou de dado 

reconhecimento/não-reconhecimento de fala. 

Nossa análise se mostra relevante, à medida que apresenta pela primeira vez o 

comportamento entoacional de municípios do interior do Estado do Maranhão, 

agregando aos resultados um teste perceptivo. Além disso, cumprimos nosso objetivo de 

dar continuidade ao trabalho de mapeamento prosódico outrora feito das capitais e 

colaborar na descrição prosódica de localidades que careciam de tal mapeamento. Nosso 

desejo é que os estudos sobre prosódia dialetal maranhense continuem caminhando, 

pois só assim teremos mais resultados e mais contribuições para a pesquisa dialetal no 

Brasil. 
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I- Ficha de identificação dos participantes do teste de percepção 

 

Ficha de Identificação dos Juízes 

 

Nome Completo: 

 

Naturalidade: 

 

Em qual Estado você passou a maior parte da sua vida? 

_______________________ 

 

Em qual Município você passou a maior parte da sua vida? 

_______________________ 

 

 

Formação: (    ) Doutorado   (    ) Mestrado   (    ) Especialização      

 

               (     ) Graduado   (     )  Graduando do ______ período 

   

 

 

 

Já morou em outra localidade, dentro ou fora do Maranhão? 

(   ) Sim  Qual ou quais? ________________________ 

 

Naturalidade do seu pai _____________________________ 

Naturalidade da sua mãe ____________________________ 
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II- Teste de percepção em formato ppt 

 

 

Teste de Percepção

“Como falam os maranhenses”

Elaborado pela mestranda Gizelly Fernandes Maia dos Reis Soares.

UFRJ
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Instruções 

• Caro(a) participante, você lerá, ao longo do teste, algumas. 
 

• Para responder as perguntas 1,2, 3, 4 e 5 você precisará ouvir o 
arquivo sonoro. O mesmo foi enviado junto com este power point. 
Os áudios do arquivo estão identificados de acordo com o número da 
pergunta. 

 

• As questões 1, 2 e 3 são de caráter objetivo. 
 

• As questões 4, 5, 6, 8 e 9, são  de caráter objetivo e discursivo. 
 

• A questão 7 é discursiva. 
 
Obs1.: Escute cada arquivo sonoro três vezes e responda. 
 
Obs2.: Neste teste, o foco são as características melódicas (como as 

pessoas afirmam ou perguntam algo, por exemplo); e não o 
jeito de pronunciar os “esses”, os “erres”, as vogais, etc, nem o 
vocabulário regional. 
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Vamos começar com sua percepção auditiva 

Áudios 1 A e 1 B 

1- Escute os áudios 1 A        e 1 B   e marque se 

a frase é: 

 

(  ) uma afirmação 

 

(        ) uma pergunta  
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Áudios 2 A e 2 B 

2- Escute os áudios 2 A        e 2 B  e marque se a 

frase é: 

 

(  ) uma afirmação 

 

(        ) uma pergunta  
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3- Escute os áudios 3 A - H e marque capital (se 

você achar que o falante possui o modo de falar 

da capital) ou marque interior (para indicar que 

o modo de falar é de algum município do 

interior do Maranhão): 
 
 3 A 
(     ) capital    (     ) interior 
 
3 B 
(     ) capital    (     ) interior 
 
3 C 
(     ) capital    (     ) interior 
 
3 D 
(     ) capital    (     ) interior 
 
3 E 
(     ) capital    (     ) interior 
 
3 F 
(     ) capital    (     ) interior 
 
3 G 
(     ) capital    (     ) interior 
 
3 H 
(     ) capital    (     ) interior 
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4- Escute os áudios 4 A – G e marque SIM para 

MARANHÃO e NÃO para outros Estados do 

Brasil. Caso julgue ser de outro Estado, escreva 

ao lado de NÃO o nome desse Estado: 
 
4 A 
(     ) SIM   (     ) NÃO _____________ 
  
4 B 
(     ) SIM   (     ) NÃO _____________ 
 
4 C 
(     ) SIM   (     ) NÃO _____________ 
 
4 D 
(     ) SIM   (     ) NÃO _____________ 
 
4 E 
(     ) SIM   (     ) NÃO _____________ 
 
4 F 
(     ) SIM   (     ) NÃO _____________ 
 
4 G 
(     ) SIM   (     ) NÃO _____________ 
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5- Escute os áudios 5 A – G e marque SIM para 

MARANHÃO e NÃO para outros Estados do 

Brasil. Caso julgue ser de outro Estado, escreva 

ao lado de NÃO o nome desse Estado: 
 
5 A 
(     ) SIM   (     ) NÃO ______________ 

  
5 B 
(     ) SIM   (     ) NÃO _____________ 

 
5 C 
(     ) SIM   (     ) NÃO _____________ 

 
5 D 
(     ) SIM   (     ) NÃO _____________ 

 
5 E 
(     ) SIM   (     ) NÃO _____________ 

 
5 F 
(     ) SIM   (     ) NÃO _____________ 

 
5 G 
(     ) SIM   (     ) NÃO _____________ 
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OBS.: Perguntas sem áudio 

6- Você identifica alguma diferença entre o falar 

da capital e o falar de localidades do interior? 

 

(     ) Sim 

Quais? _____________________________ 

 

(     ) Não 
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7- Quanto ao cantar ou à melodia da fala, como 

você diria que é a fala maranhense? 

Resposta:_______________________________

_____________________________________

_____________________________________

________________________  
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•8- Dentre os municípios do interior do 

Maranhão, abaixo listados, qual (ou quais) você 

apontaria como mais parecido(s) no modo de falar 

com a capital? Por quê? 

 
(    ) Brejo 

(    ) Bacabal 

(    ) Imperatriz 

(    ) Tuntum 

(    ) Turiaçu 

(    ) São João dos Patos 

(    ) Alto Parnaíba 

 
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
_____________________ 
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9- Qual (ou quais) o(s) município(s) você 

apontaria como mais diferente(s) no modo de falar 

em relação à capital. Por quê? 

 

(    ) Brejo 

(    ) Bacabal 

(    ) Imperatriz 

(    ) Tuntum 

(    ) São João dos Patos 

(    ) Alto Parnaíba 

________________________________________

________________________________________

________________________________________ 
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