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RESUMO 

 

 Nesta dissertação, pesquisa-se a possibilidade de a altura entoacional de algumas 

questões totais no português do Brasil ser o fator de diferenciação para a avaliação 

pragmática das mesmas como uma pergunta neutra ou uma elocução marcada pela 

repreensão, através de dois experimentos off-line: um teste de julgamento de valor 

comunicativo e um teste de julgamento interpretativo com input auditivo. A pesquisa insere-

se na linha de pesquisa 1, Teoria e Análise Linguística, do Programa de Pós-Graduação em 

Estudos da Linguagem, do Instituto de Letras, na Universidade Federal Fluminense, 

baseando-se nos pressupostos teóricos da Psicolinguística Experimental. Os resultados 

obtidos apontam para a confirmação de nossa pressuposição de ser a prosódia, aqui 

identificada pela curva melódica (F0) final dos enunciados interrogativos totais que fizeram 

parte dos nossos estímulos, o elemento pragmaticamente diferenciador entre uma pergunta 

total neutra e um enunciado marcado por uma repreensão em português do Brasil. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Prosódia, Perguntas Totais, Pragmática, Psicolinguística, Português 

do Brasil 
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ABSTRACT 

 

 In this dissertation we research the possibility of the intonational height of some yes/no 

questions in Brazilian Portuguese affect their pragmatics evaluation as a neutral question 

or an utterance marked by a reproaching meaning by means of two off-line experiments: a 

judgment test of communicative value and an interpretative judgment test with auditive 

input. This research is inserted in the research line 1, Theory and Linguistic Analysis, of the 

Post-Graduation Program in Languages Studies, at Universidade Federal Fluminense and it 

is based into the theoretical presumptions of the experimental psycholinguistics. The results 

suggest the confirmation of our presupposition of being the prosody, here identified by the 

final melodic curve (F0) of some yes/no questions within our stimulus, the pragmatic 

element which makes difference between a neutral yes/no question or one marked with the 

meaning of a reproaching in Brazilian Portuguese.  

 

KEY WORDS: Prosody, yes/no questions, Pragmatics, Psycholinguistics, Brazilian 

Portuguese 
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EPÍGRAFE 

 

 

 

“Gosto de sentir a minha língua roçar  

a língua de Luís de Camões 

Gosto de ser e de estar 

E quero me dedicar a criar confusões de prosódia 

E uma profusão de paródias 

Que encurtem dores 

E furtem cores como camaleões 

Gosto do Pessoa na pessoa 

Da rosa no Rosa 

E sei que a poesia está para a prosa 

Assim como o amor está para a amizade 

E quem há de negar que esta lhe é superior? 

E deixe os Portugais morrerem à míngua 

Minha pátria é minha língua.” 

(Língua - Caetano Veloso) 
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INTRODUÇÃO  

 

Acreditamos que toda pesquisa inicia-se na inquietude de questionamentos para os 

quais não encontramos respostas, e foi para buscar respostas para antigas questões, que nos 

debruçamos sobre os estudos que ora apresentamos. 

Em observações do mundo natural, em diálogos de filmes, em peças teatrais, em 

todo lugar, enfim, em que se tenta reproduzir interações humanas, deparamo-nos com 

expressões do tipo: 

– “Olha como você fala, menino (a)!”. 

– “Eu nem ouvi o que ele/ela estava falando, mas me encantei pela maneira dele (a) 

falar.”. 

– “Não é o que ele/ela disse, mas o jeito como ele/ela disse que me ofendeu!”. 

Que jeito é esse? O que torce o sentido de nossas palavras e denuncia um 

significado que supúnhamos devidamente velado pela escolha dos termos e do seu 

ordenamento em uma sentença? 

Suspeitamos que a prosódia seja uma resposta para esses questionamentos. A 

prosódia de um discurso é como a melodia de uma canção e, assim como, às vezes, 

deixamo-nos levar pela musicalidade e pelo ritmo de uma música sem nos atermos à sua 

letra, acreditamos que o mesmo aconteça com nosso discurso oral, no qual a prosódia do que 

falamos, ou seja, sua intensidade, duração, variações melódicas e pausas, interferem, 

acentuam ou modificam o sentido de uma dada elocução. 

Desde os primeiros passos da Linguística Moderna, tem-se questionado a influência 

da prosódia na interpretação sintática, semântica e pragmática de sentenças, mas, por um 

longo período, essas questões foram deixadas de lado, talvez porque os estudos nas áreas 

específicas da sintaxe, da semântica e da Pragmática precisassem, de forma mais urgente, de 

um aprofundamento, talvez porque a ausência, àquela época, de aparatos tecnológicos 

necessários à gravação, à reprodução e à análise científica da fala humana tornassem 

inviáveis os estudos da prosódia de uma maneira mais abrangente, profunda e confiável. 

Hoje, no entanto, os estudos prosódicos se expandiram e se multiplicaram em subáreas de 

estudos, compondo um universo de núcleos de estudos prosódicos especializados e cada vez 

mais, constata-se a relevância dessa área para o conhecimento integral da Linguística.  

Em nosso trabalho, investigamos um pequeno recorte neste vasto universo, 

tentando entender, através de uma pesquisa experimental, se as pistas prosódicas interferem 

na identificação e interpretação pragmática de neutralidade ou de repreensão, quando estão 
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incidindo sobre quatro perguntas totais, no português do Brasil, que se compõem de uma 

mesma estrutura sintática e uma mesma escolha lexical. Para buscarmos respostas aos 

nossos questionamentos, aplicamos e analisamos dois experimentos de julgamento de valor 

com input auditivo, dentro dos preceitos da Psicolinguística Experimental: um experimento 

off-line controlado, realizado em um laboratório de fonética; e outro também off-line, 

realizado em uma sala de aula de um curso de idiomas. Esses experimentos serão descritos e 

analisados no capítulo 5 desta dissertação. 

 Os métodos off-line são aqueles que investigam o processamento a partir de dados 

obtidos pós-processamento. Neles, os sujeitos são expostos às questões da pesquisa e após a 

exposição devem executar alguma tarefa. Os processos mentais do sujeito não são 

observados ao longo do processamento do que se quer investigar, isto é realizado quando o 

processamento já foi concluído. Ser pós-processual é o que define os experimentos off-line. 

Os dados pós-processuais podem ser obtidos pela produção ou pela compreensão dos 

sujeitos. Em nossos experimentos nos preocupamos com os procedimentos que envolvem 

sua compreensão. 

Nosso trabalho visa agregar evidências da importância da prosódia como fator 

inteligível ao falante e ao ouvinte, ou seja, como fator necessário à compreensão, bem como 

a uma descrição completa da linguagem. 

 

Organização 

 

Essa dissertação está organizada da seguinte forma: O capítulo 1 traz a 

apresentação do nosso objeto de estudo, o seu tema, os problemas que direcionaram as 

pesquisas do nosso trabalho além da apresentação de alguns exemplos das frases com as 

quais trabalhamos e do tipo de investigação que realizamos.   

 No capítulo 2 apresentamos uma revisão bibliográfica dividida em três subsessões; 

na primeira, 2.1 O que é a prosódia?, pesquisamos as definições de prosódia ao longo do 

tempo, desde as primeiras menções ao termo, em 399 a.C. até a atualidade, com a prosódia 

sendo estudada em suas especificidades e interfaces com a Psicolinguística e a Pragmática, 

além de incluirmos uma breve definição das questões totais, por serem elas os elementos 

focais de nossos experimentos. Na segunda, 2.2 Psicolinguística e prosódia, discorremos 

sobre alguns pontos de contato entre a psicolinguística e a prosódia e procuramos citar 

alguns trabalhos relevantes nesta área. Na terceira, 2.3 intitulada Motivação pragmática na 

compreensão de contextos discursivos, procuramos resenhar, de forma sucinta, o percurso 
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histórico da Pragmática e seus fundamentos filosóficos; em seguida, discorremos sobre os 

‘Atos de fala’, de Austin, e seu desdobramento, ampliação e aprofundamento nos trabalhos 

de Searle; abordamos as teorias da polidez; as implicaturas conversacionais de Grice; e 

finalmente relacionamos a Pragmática com a Psicolinguística.  

 O capítulo 3 traz a hipótese do nosso trabalho, as predições que fizemos ao 

elaborá-lo, as variáveis do nosso experimento, a metodologia empregada, a descrição dos 

experimentos e a maneira pela qual foram realizados os testes de julgamento de valor 

comunicativo off-line e o experimento de interpretação com input auditivo, também off-line, 

com seus respectivos resultados. 

No capítulo seguinte tecemos conclusões sobre os resultados da nossa pesquisa, 

fazendo uma análise global dos experimentos, associando-os aos estudos teóricos e 

experimentais que nortearam nossa pesquisa. 

Em seguida apresentamos as referências bibliográficas e os apêndices, nos quais 

incluímos o modelo do teste utilizado no experimento de julgamento auditivo, o modelo de 

teste utilizado na interpretação com input auditivo, as tabelas do teste Qui quadrado e as do 

Teste-t. Ainda nos apêndices, apresentamos as tabelas relativas ao tempo de julgamento e ao 

percentual de coincidências com o gabarito de respostas para as perguntas neutras e para os 

enunciados com repreensão e os gráficos de tempo e de coincidências com o gabarito de 

cada um dos três locutores informantes para cada condição: enunciado neutro e de 

repreensão.  

Na última parte da nossa dissertação, encontram-se os Anexos, compostos pelo 

registro de informantes e pelo termo de anuência que todos os sujeitos participantes tiveram 

que preencher com seus dados pessoais e assinar. 

Essa dissertação está acompanhada de um CD com as frases gravadas pelos 

informantes, que foram utilizadas nesta pesquisa. 
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CAPÍTULO 1 – Apresentação do objeto de estudo 

 

“Perguntar não ofende.” 

  (ditado popular brasileiro)  

1.1 Tema, delimitação dos problemas, hipóteses e caracterização do objeto do estudo 

 

A influência da prosódia na interpretação de algumas perguntas totais é o tema de 

nossa pesquisa. Fomos levados a ele através de questionamentos que nos intrigavam e 

acabaram por delimitar os problemas do nosso trabalho. São eles:  

a) Por que, ao pronunciarmos alguns enunciados interrogativos totais, com uma 

seleção lexical e uma estruturação sintática que consideramos neutras, percebemos que 

nossos interlocutores reagem como se tivessem sido repreendidos? 

 b) Quais pistas prosódicas características dos enunciados totais neutros ou de 

repreensão são identificadas pelos falantes ainda que inconscientemente? 

Acreditamos que esses questionamentos tenham validade ecológica por serem 

observáveis na vida real. 

A partir do momento em que dois ou mais falantes utilizam questões em uma 

interação verbal, muitas são as implicações envolvidas na análise dos atos aí presentes, pois 

não há só o fato de a pergunta ser feita com o objetivo de receber uma resposta (ou não), 

mas também diversos outros fatores que se estabelecem nesse ato comunicativo. Entre os 

fatores que contribuem para a construção de sentido das questões, podemos mencionar o 

léxico, a sintaxe, a semântica, a pragmática, a prosódia, além dos elementos discursivos 

como o papel social dos falantes, o tipo de interação realizado, o local onde se dá a 

interação, entre outros. No entanto, apesar das várias análises possíveis, considerando-se 

cada um dos fatores mencionados, em nosso trabalho, investigaremos o quanto a prosódia, 

aqui representada pela curva melódica fundamental, interfere na interpretação pragmática de 

algumas perguntas totais em português do Brasil (doravante PB). Investigaremos 

especialmente a dualidade das interpretações de neutralidade e de repreensão (ou 

recriminação) desse tipo de Ato de Fala.   

A questão total é o tipo de modalidade interrogativa cuja resposta só pode ser sim ou 

não. Estudos de diferentes línguas (Sosa, 1999; Cunha, 2000; Grabe, 2004; Santos, 2008; 

Lira, 2009) assumem que a realização fonética da questão total é, geralmente, singularizada 

por ter um tom alto localizado na última sílaba tônica prosódica do enunciado. No entanto, 

esta descrição sofre influência do fator extralinguístico regionalidade, apresentando 

contornos melódicos mais diversificados do que os encontrados nos enunciados assertivos, 
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por essa razão, tomaremos como referência para nossa pesquisa, o estudo realizado por 

Moraes (2008), no qual a questão total em PB é descrito por ‘um ataque mais alto do que a 

média, uma queda na pré-tônica final, uma subida na tônica final e uma configuração 

circunflexa final’. 

No exemplo abaixo podemos visualizar essa descrição através do traçado da curva 

melódica do enunciado ‘Você já vai sair?’, interpretada pelo locutor Alexandre Badauê, 

identificado em nossos testes como locutor 3: 

 

Gráfico 1 - Traçado de F0 da frase: Você já vai sair? lida pelo locutor 3 com 

interpretação de pergunta neutra: 

 

Fonte: Elaboração própria com auxílio do PRAAT 

 

Nesta figura vemos o traçado de F0 da frase: Você já vai sair? lida pelo locutor 3 

com interpretação de pergunta neutra. Percebemos o ataque alto (1), a queda na pré-tônica 

final (2), a subida na tônica final (3) e uma configuração circunflexa final (4). 

 

A frequência fundamental (F0) é responsável pela percepção da altura de um som e é 

provavelmente o parâmetro através do qual mais percebemos a expressão de atitudes e, em 

português, nas questões totais, como não há marcas morfossintáticas de modalidade, é o 

parâmetro usado para se definir a interrogatividade e é por essa razão que trabalharemos 

com a análise das F0s das frases dos nossos experimento. 

 Considerando essa caracterização dos contornos melódicos de uma pergunta total 

neutra, elaboramos a seguinte hipótese para a nossa pesquisa: As perguntas totais, no PB, 

podem ser interpretadas como uma repreensão quando enunciadas sob uma curva prosódica, 

passível de descrição, diferente daquela descrita por Moraes (2008)? 

0,737370 0,737370 

Visible part 1.474739 

Total duration 1.474739 seconds 

500 Hz 

125.8 Hz 
 
75 Hz 
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 A hipótese nula da nossa pesquisa é: A interpretação neutra ou de repreensão dão-se 

fruto de variações prosódicas que se apresentam aleatoriamente, ou seja, a prosódia não 

influencia na interpretação pragmática dos nossos tokens.  

Interessamo-nos em saber se uma pergunta total, ao ser lida com uma entoação de 

um enunciado neutro, seria reconhecido como tal; e se o mesmo enunciado, ao receber uma 

carga informacional de repreensão, fornecida apenas pela prosódia, através de uma leitura 

intencionalmente interpretada, seria reconhecido como uma assertiva de repreensão. 

Selecionamos para o nosso trabalho, questões totais que pudessem ser interpretadas 

pragmaticamente das duas maneiras que nos propúnhamos a investigar, ou seja, como uma 

questão total neutra ou uma repreensão, tais como: ‘Você pode me ajudar?’; ‘Você arrumou 

a gaveta?’; ‘Você sabe que horas são?’; ‘Você já vai sair?’. 

 Analisaremos essas questões através de um programa de análise acústica para 

identificar o traçado de suas curvas melódicas, verificar as semelhanças e as diferenças que 

caracterizariam o desenho da curva melódica tanto em um como em outro tipo de Ato de 

Fala assim como no exemplo a seguir, retirado da página 100 da nossa dissertação, que 

mostra a curva melódica do enunciado: ‘Você já vai sair?’, gravado pelo locutor 3, com 

interpretação prosódica de uma pergunta total neutra (em preto) e com interpretação de uma 

repreensão (em vermelho).   

 

Gráfico 2 - Superposição da frase “Você pode me ajudar?”, interpretada pelo locutor 3 

como pergunta neutra (em preto) e como uma repreensão (em vermelho). 

 

Fonte: Elaboração própria com auxílio do PRAAT 
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Este gráfico é apenas um exemplo do trabalho de pesquisa e comparação com esses  

tipos de Atos de Fala: perguntar/pedir e repreender, dentro de um mesmo tipo de enunciado 

linguístico: perguntas totais, que pretendemos realizar.  

Temos ainda, a intenção de fazer uma pequena análise dos enunciados do nosso 

experimento, observando-os através da ótica dos atos ilocucionários, propostos por Searle 

(1969); assim como uma análise das funções atitudinais da prosódia dos tokens dos nossos 

experimentos, dentro dos pressupostos teóricos observados por Moraes (2012).   

Nosso trabalho busca evidências sobre a relevância da informação prosódica na 

interpretação de algumas perguntas totais e pretende contribuir para o aprofundamento dos 

estudos prosódicos experimentais na interface com os estudos psicolinguísticos. 
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CAPÍTULO 2 – Revisão bibliográfica 

 

“Mude o seu falar que eu mudo o meu ouvir.” 

(ONG Carpe Diem) 

2.1 - O que é a prosódia? 

 

Tentaremos responder a esta pergunta, que nos parece muito mais complexa do que 

supúnhamos, fazendo inicialmente uma revisão da literatura, buscando definições do termo 

prosódia em gramáticas e dicionários de linguística em ordem cronológica. 

2.1.1 A prosódia como ortoepia 

 

Etimologicamente, prosódia é um termo que vem do grego, formado por pros, 

junto, e odé, canto. Essa concepção atribui à prosódia a significação de melodia que 

acompanha o discurso e, na língua grega, o acento melódico que a caracteriza. Pesquisas 

levam a crer que o termo prosódia tenha sido empregado pela primeira vez na República de 

Platão, em 399 a.C., opondo o conteúdo segmental (fonema) a variações melódicas 

(suprassegmentais), presentes em formas de narrativas por imitação. “(...) Essas variações 

melódicas são comparadas a narrativas por imitações semelhantes ao canto ou em sintonia 

com o canto.” (LIDDEL; SCOTT; JONES, 1996). 

Barros (1540, p. 60) em sua Grammatica da lingua portugueza, menciona que os 

latinos “partem a sua gramática em quatro partes: Ortografia, que trata da letra; Prosódia, 

que trata da sílaba; Etimologia, que trata da dicção e Sintaxe, que responde pela construção”. 

Meldola (1735) escreve uma obra em forma de perguntas e respostas entre um 

mestre e seu discípulo, na qual se encontra o seguinte trecho: 

 

- Que coisa é a prosódia? 

- A prosódia vem a ser a medida do tom ou bem dos acentos, ensinam 

sobre quais sílabas devemos pousar, levantar ou fixar a voz, atentando por 

ali quais sílabas são longas e quais são curtas ou breves. (MELDOLA, 

1735) 

 

Nota-se, nessa resposta, a percepção do autor para o fato de as sílabas serem longas 

ou breves em consequência da incidência de dois traços prosódicos (o tom e o acento) 

atuando sobre elas. Mas estes não são os únicos traços prosódicos reconhecidos na 
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Antiguidade. Também a quantidade, ou modo como as sílabas devem ser pronunciadas, é 

reconhecida como um traço prosódico por Barbosa (1821), em sua Grammatica 

philosophica da lingua portugueza, na qual o título de um dos capítulos dedicados à 

prosódia é: “Das modificações prosódicas acrescentadas aos vocábulos;  e primeiro, das 

que nascem da quantidade”. Barbosa considera, ainda, a prosódia como uma orientação 

para uma boa pronúncia, e faz um estudo descritivo de algumas características do som: 

 

(...) a Orthoepia (...) compreende não só o conhecimento dos sons 

fundamentais, que fazem o corpo dos vocábulos, mas também, as 

modificações musicais a que os mesmos são suscetíveis, relativas ao canto 

ou melodia, chamadas acentos, ou ao compasso e ritmo nascidos da 

quantidade de sílabas. Esta parte musical da Orthoepia, ou boa 

pronunciação, tem o nome de Prosódia, da qual o maior número de 

gramáticos fez uma das quatro partes da gramática. (BARBOSA, 1821, p. 

55) 

 

Seguindo a linha temporal, encontramos referência à prosódia em Azevedo (1880, 

p. 85), em sua Grammatica Nacional, na qual a prosódia é descrita como “a parte da 

gramática que trata dos diferentes sons com que se pronunciam as palavras, e assim trata a 

pronúncia das vogais, das consoantes e dos ditongos, da sílaba predominante e das regras 

ortográficas”. 

Em David e Mendes (1891), o tema da aproximação entre a prosódia e as regras 

ortográficas é retomado, o que faz supor que a pronúncia correta, em relação à língua escrita, 

fosse o principal objetivo dos estudos gramaticais consagrados à prosódia. Em seu Curso da 

Grammatica portugueza, os autores tratam do alfabeto, analisam os ditongos e as sílabas, no 

capítulo dedicado à prosódia. 

Voltamos a encontrar a prosódia em Bechara (1969, p. 37), para quem a prosódia 

está incluída na parte dedicada à fonética e a define como “a parte da fonética que trata da 

correta acentuação e entoação dos fonemas, sendo a sua preocupação maior o conhecimento 

da sílaba predominante, chamada tônica”. 

Para Cunha (1970, p. 86), assim como para Cunha e Cintra (1984, p. 122), a palavra 

prosódia é utilizada apenas como sinônimo de pronúncia correta. 

Deixando as gramáticas um pouco de lado e procurando o verbete em dicionários 

de linguística, encontramos no Dicionário de Linguística e Gramática, de Câmara Jr. (1977, 

p. 202) a seguinte definição de prosódia: “Parte da fonologia referente aos caracteres da 

emissão vogal que se acrescentam à articulação propriamente lida dos sons da fala, como em 

português o acento e a entoação.”. 
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Mateus (1982, p. 211) em seu Dicionário de Termos Linguísticos, a define como “o 

estudo da natureza e funcionamento das variações de tom, intensidade, e duração na cadeia 

da fala.” 

Crystal (1994), no Dictionary of Linguistics and Phonetics, define prosódia como 

sendo “a term used in suprasegmental phonetics and phonology to refer collectively to 

variations in pitch, loudness, time and rythm” 
1
, estávamos então sendo apresentados a 

outros traços prosódicos: o tom, a intensidade, o eixo das oposições entre graves e agudos ou 

pitch, o volume ou loudness, o tempo e o ritmo. 

Mateus (2003, p. 26), refere-se à prosódia como “um ramo da linguística que 

investiga as propriedades fônicas da cadeia da fala que contribuem para a interpretação do 

significado e determinam o ritmo da frase.”. 

Dubois et al. define prosódia como sendo o que: 

 

(...) estuda os traços fônicos que nas diferentes línguas, afetam as 

sequências cujos limites não correspondem ao desmembramento da cadeia 

da fala em fonemas, sejam eles inferiores, como as moras, ou superiores 

como a sílaba ou partes diferentes da palavra ou da frase. A prosódia é, 

pois, uma parte da fonologia, tal qual a fonemática, que estuda unicamente 

as unidades fonemáticas. Tradicionalmente, limita-se a prosódia ao estudo 

de três elementos, tais como o acento dinâmico (ou acento de energia, 

ligado à maior ou menor força com a qual o ar é expelido dos pulmões), o 

acento de entonação (ou acento de altura, ligado à maior ou menor 

frequência do som fundamental), e a duração (ou quantidade, ligada à 

sustentação maior ou menor do fonema). (DUBOIS, 2006, p. 492) 

 

No nível prosódico, analisam-se os fenômenos fonéticos e fonológicos que 

envolvem unidades mais vastas do que os fonemas, como a sílaba, a palavra ou a frase. É no 

nível prosódico que se estudam os processos entoacionais, rítmicos ou o acento, que muitas 

vezes se manifestam através de variações de tom, duração e intensidade. 

A intensidade está relacionada com o acento tônico da palavra e marca uma sílaba 

que é pronunciada com mais força, tornando-se proeminente na sequência de sílabas que 

constituem a palavra.  

Em português, todas as palavras possuem acento, sendo possível distinguir duas 

palavras com as mesmas vogais, mas que tenham acento em sílabas diferentes, por exemplo, 

dúvida e duvida, em que o diacrítico (´) marca o lugar do acento na palavra esdrúxula 

dúvida, que assim se distingue de duvida. Mateus (2006), discorrendo sobre esse assunto, 

esclarece que: 

                                                           
1
Um termo usado na fonologia e fonética suprasegmentais para se referir coletivamente a variações em pitch, 

loudness, tempo e ritmo. (tradução livre) 
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(...) Os sons da língua não possuem apenas as propriedades articulatórias 

que diferenciam um /a/ de um /i/ ou de um /o/. Eles têm também 

propriedades prosódicas, como a intensidade (a vogal pronunciada com 

maior intensidade é a que contém o acento da palavra), a duração (em 

certas línguas, as vogais podem contrastar pelo tempo de pronunciação, 

sendo umas breves e outras longas, e a altura ou tom (a sequência de tons 

das vogais de uma palavra ou frase constitui a entoação). 

Porém, no português, o tom e a duração não permitem distinguir 

significados, ao contrário do que acontece em outras línguas, como o 

mandarim, em que a mesma sequência de sons, por exemplo ‘ma’ pode ter 

significados diferentes se a vogal /a/ tiver um tom baixo ou um tom alto; ou 

como no latim, em que a duração da vogal numa mesma sequência pode 

indicar a função sintática da palavra rosă, com vogal final breve, é 

nominativo (tem função de sujeito), e com vogal final longa, rosā̄̄̄ , é 

ablativo (tem uma função complementar). (MATEUS, 2006, pp. 59-60) 
 

No âmbito da prosódia, estudam-se ainda, fenômenos como a coarticulação de sons 

em fronteiras de palavras (como na queda da vogal final de “bela” na sequência “bela 

artista”) ou o comportamento de palavras sem o acento próprio como os pronomes átonos. 

2.1.2 Interfaces da prosódia 

 

Como relacionar o pitch (altura), o loudness (volume), o tempo e o ritmo com a fala 

propriamente lida? 

Dentro de um contexto de dúvidas e ampliação dos horizontes dos conceitos de 

prosódia, Nespor e Vogel (1986) lançam Prosodic Phonology, uma teoria que se propõe a 

explicar o modo como o fluxo da fala é organizado em um conjunto de unidades 

fonológicas, além de ser uma teoria das interações de interface entre a fonologia e os outros 

componentes da gramática, mediadas pela prosódia. Sobre essa obra, Mateus (2003, p. 27) 

diz: 

 

Marina Nespor e Irene Vogel vieram esclarecer e organizar os problemas 

decorrentes da importância que assumem os traços prosódicos no 

funcionamento das línguas. Reconhecendo que esses traços agrupam os 

segmentos nos níveis fonológico, morfológico, sintático e semântico com 

referência às características rítmicas e de significado das línguas. 

(MATEUS, 2003, p. 1937) 
 

A prosódia foi, num primeiro momento, definida pelos estruturalistas e 

funcionalistas pelo que “não” era, ou seja, um elemento que não poderia ser classificado 

nem de uma forma nem de outra: “(...) todos os fatos da fala que não entram no quadro 
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fonemático, isto é, aqueles que não concernem, de uma forma ou outra à segunda 

articulação”. (MARTINET, 1991, p. 83). 

Atualmente, a prosódia é muito mais do que aquele conceito sugeria. Ela está 

associada a fatores linguísticos como acentuação, entoação, ênfase e ritmo, bem como a 

fatores para- e extralinguísticos, tais como marcadores discursivos (“tá”, “né”, “an-han”), 

atitudes e emoções, combinados a fatores sociais ou biológicos, como gênero, faixa etária, 

classe social, entre outros. O foco dos estudos prosódicos pode variar e, dependendo do que 

se pretende observar, podemos identificar a prosódia da fala (speech prosody), a musical 

(musical prosody) e a poética (poetic prosody). 

Mas o que seriam atitudes e emoções? Fónagy (1993) dá a sua versão para os 

conceitos de atitudes e emoções, às quais ele ainda acrescenta a de modalidade e, a partir 

deste texto, compreendemos que a flutuação semântica que caracteriza o uso dos termos 

modalidade, atitude e emoção, explica-se provavelmente pelas relações íntimas que unem os 

fenômenos designados. A existência independente dos três termos sugere, entretanto, que os 

três vocábulos referem-se a fenômenos que, embora aparentados, são distintos. Nos estudos 

psicológicos e fonéticos, usam-se, indiferentemente, os termos ‘emoções’ e ‘atitudes 

emotivas’. O simples fato de julgar-se útil, acrescentar um qualitativo à palavra ‘atitude’, 

mostra claramente que a esfera semântica das atitudes ultrapassa a das emoções, 

compreendendo igualmente atitudes não emotiva Fónagy (1993, pp 25-65) explica que o 

termo atitudes designava originalmente uma:  

 

(...) posição do corpo; depois, por extensão, uma posição moral, uma 

maneira determinada de se comportar em diferentes situações. Poder-se-ia, 

portanto, sem violentar o sentido corrente do termo, utilizar a palavra 

atitude para designar um comportamento determinado, consciente, 

controlado, tendo um componente moral, intelectual, opondo-a às emoções, 

enquanto descargas espontâneas de uma tensão psíquica. Deveríamos 

considerar então a cólera, a alegria, a tristeza, a angústia como emoções, 

por outro lado, a ironia, a circunspecção, a reprovação, a justificação, 

seriam atitudes. (FÓNAGY, 1993, pp 25-65) 

 

A análise prosódica pode ser realizada tanto do ponto de vista fonético quanto do 

fonológico, e ela se dá nos eixos linguísticos tradicionais: os eixos sintagmático e o 

paradigmático. 

As questões relacionadas com a fonética preocupam-se com o tratamento acústico 

mensurável: altura, intensidade e quantidade, correlatos perceptuais de frequência, volume e 

duração. Nesta área de estudos prosódicos, a atenção tem sido voltada não só para o estudo 

dos parâmetros individuais em si e sua relação com os demais fenômenos fônicos 
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segmentais, somados a considerações sobre velocidade da fala e qualidades da voz, como 

também aos correlatos acústicos dos sistemas de acento, ritmo e entoação nas línguas. Como 

o parâmetro fonético-acústico que controla diretamente a sensação do pitch é a frequência 

fundamental, ou o correlato acústico da frequência de vibração das pregas vocais, os estudos 

fonéticos da entoação privilegiam a análise da curva de frequência, fundamental ao longo 

dos enunciados. 

As questões prosódicas relacionadas com a fonologia estudam as representações 

dos sistemas de acento, ritmo e entoação nas línguas e suas interfaces com os demais 

componentes linguísticos: “A análise prosódica se torna relevante para o avanço do 

conhecimento da comunicação humana quando as funções da prosódia são avaliadas e 

inseridas no cerne do trabalho científico.” (BARBOSA, 2006, p. 195). 

É ainda Barbosa quem explica que é possível identificar funções prosódicas tanto 

no plano linguístico quanto no plano expressivo. No plano linguístico (e paralinguístico), 

destacam-se as funções: discursiva, demarcativa e de proeminência; no plano expressivo, 

distinguem-se as funções: atitudinais, afetivas, e identificadoras. Barbosa (2012) descreve 

essas funções da seguinte forma: 

 

(...) (1) as funções discursivas dialógicas como os marcadores de turno, e 

os backchannels (e.g., um-hum, entendo) e não dialógicas como a 

modalidade de um enunciado de um trecho lido ou de um monólogo, (2) as 

funções demarcativas que assinalam limites de constituintes prosódicos 

como sílabas, palavras fonológicas e grupos acentuais, (3) bem como as 

funções de marcação de proeminência que assinalam a saliência de um 

constituinte prosódico em relação a outro. (BARBOSA, 2012,p. 140)  

 

A título de ilustração, vejamos alguns exemplos das funções prosódicas no plano 

linguístico e paralinguístico; como exemplo de função discursiva, podemos exemplificar o 

enunciado assertivo “Maria é sua amiga.” e o enunciado interrogativo “Maria é sua amiga?” 

Na percepção desses enunciados, a prosódia realiza sozinha a distinção entre eles, 

destacando-se a forte subida da frequência de vibração das pregas vocais na última sílaba 

tônica (aqui, em “-mi”) no enunciado interrogativo, em relação a uma queda lenta no 

enunciado assertivo. 

Como exemplo de função demarcativa ou de segmentação (phrasing), pode-se 

apontar o papel da pausa (silenciosa ou preenchida) para assinalar uma fronteira prosódica, 

como nos exemplos: “Rodrigo|ajuda Henrique.||”, e “Rodrigo ajuda| Henrique.||”, em que o 

número de barras verticais assinala pausas de maior duração. 
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 A razão da diferença na extensão dos constituintes e do deslocamento da fronteira 

após “Rodrigo” no primeiro enunciado, para a fronteira após “ajuda” no segundo é a 

necessidade de dividir o enunciado em unidades de tamanho semelhante em número de 

sílabas, o que muda a interpretação semântica das mesmas estruturas sintáticas. Podemos 

concluir com isso, que “a produção da prosódia é autônoma em relação à sintaxe, pois ela é 

regida por outros princípios”, como nos explica Barbosa (2006, p. 198). 

Para exemplificarmos a função de proeminência, podemos imaginar que um 

determinado falante empregue mais energia, maiores valores de frequência de vibração das 

pregas vocais e maior duração em um determinado elemento de um enunciado linguístico do 

que nos elementos que se avizinham dele. Isso mudaria a interpretação de um mesmo 

enunciado sintático. Por exemplo: 

- “Camile foi ao mercado comprar TOMATES.” (Ela não foi comprar qualquer 

outro produto.) 

- “Camile foi ao MERCADO comprar tomates.” (Ela não foi à feira.) 

- “CAMILE foi ao mercado comprar tomates.” (Foi ela e nenhuma outra pessoa.) 

Novamente percebemos o funcionamento integrado da prosódia em relação à 

sintaxe, direcionando a escolha do ouvinte ao dar foco a um dado elemento e, assim, 

direcionando sua interpretação.  

A prosódia, como vimos, exerce papéis importantes dentro de uma comunicação 

oral, e esses papéis são definidos como sendo funções que ela exerce. As funções da 

prosódia são muitas e alguns autores discutem a validade de algumas delas, a maioria, no 

entanto, é bem aceita pelos pesquisadores da área e falaremos um pouco sobre elas a seguir. 

2.1.3 Funções da prosódia  

 

Barbosa (2012) distingue três tipos de funções prosódicas, as atitudinais, as afetivas 

e as indiciais, da seguinte forma: 

 

(...) as funções atitudinais referem-se à atitude, a postura interpessoal e ao 

estilo de elocução, as afetivas dizem respeito às emoções como alegria, 

tristeza e raiva e afetos como o humor e as indiciais referem-se às marcas 

de gênero e sexo, origem social e dialetal entre outras. Exemplos dessas 

funções são encontrados em todo enunciado, tendo em vista que uma 

atitude, uma emoção e marcas indiciais são traços dificilmente disfarçáveis 

na enunciação. Afinal, não reconhecemos, mesmo na fala de 

desconhecidos, se são homens ou mulheres, qual a sua faixa etária e seu 

estado afetivo, entre outros aspectos? (BARBOSA, 2012) 
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Fónagy (2006, pp. 19-46) apresentou e discutiu 15 funções prosódicas em seu 

artigo “Funções da entoação: tentativa de síntese”, dentre elas destacamos: 

- demarcar as unidades discursivas; 

- segmentar a mensagem em partes; 

- atrair a atenção do ouvinte para um ponto específico da mensagem; 

- mostrar qual o tipo gramatical do enunciado proferido; 

- retirar a ambiguidade de sentenças com dois (ou mais) sentidos; 

- distinguir asserções de questões (entre outros atos de fala); 

- preparar o que trará a frase seguinte; 

- expressar a atitude, a emoção e/ou a intenção do locutor; e 

 - auxiliar na identificação de quem fala e contribuir para o reconhecimento de 

gêneros discursivos diferentes. 

Essas funções ou “tarefas” exercidas pela prosódia em uma elocução as 

caracterizam como habilitadas a desempenhar seu papel dentro de uma perspectiva modal 

(ou gramatical) ou de uma perspectiva atitudinal. 

A dicotomia entre a função modal (também conhecida por gramatical ou 

linguística) e a função atitudinal (também conhecida por emocional, expressiva ou afetiva) 

tem motivado estudos e pesquisas. Moraes (1984) propõe uma organização para as diversas 

funções da prosódia em três planos – o sintático, o semântico e o pragmático – apresentando 

um quadro com distinções entre as funções modais e atitudinais da entoação, considerando 

que tais funções não se anulam ou antagonizam, ao contrário, se sobrepõem e dialogam, mas 

não se confundem. Por exemplo, o caráter arbitrário da entoação modal/gramatical, o caráter 

natural da entoação expressiva/atitudinal, principalmente no que se refere às emoções, ou o 

caráter contínuo da entoação expressiva/atitudinal nas emoções e discreto da entoação 

gramatical não se anulam: se complementam. O quadro que Moraes (1984, p. 45) apresenta, 

resume essas ideias: 

 

Tabela 1- Entonação Expressiva x Entonação Gramatical 

Entonação Expressiva Entonação Gramatical 

Emoções 

Signo natural 

Unidades contínuas 

Atitudes 

_ 

Unidades discretas 

Modalidades linguísticas 

Signo convencional motivado 

Unidades discretas 

Fonte: MORAES, 1984, p. 45 
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Morlec, Bailly, & Aubergé (1997, pp. 219-222) também abordam a questão das 

múltiplas funções da prosódia, mostrando que há uma superposição entre o atitudinal e o 

linguístico na entoação: 

In our theoretical framework prosody can be described as the superposition 

of independent multiparametric prosodic contours belonging to diverse 

linguistic levels: sentence, clause, subgroup… These prototypical 

movements are progressively stored in a prosodic lexicon and dynamically 

used by the speaker to mark, enlight and enrich the linguistic structuration 

of his discourse. (MORLEC; BAILLY; AUBERGÉ, 1997)
2
 

 

Aubergé (2002, p. 152) apresenta um esquema das relações e sobreposições entre as 

funções expressivas e gramaticais: 

 

Figura 1 - Esquema das relações e sobreposições entre as funções expressivas e 

gramaticais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: AUBERGÉ, 2002, p. 152 

 

Esse esquema proposto por Aubergé mostra que a autora pensa haver um contínuo 

entre as funções expressivas e gramaticais e não uma oposição, conforme observamos no 

uso dos sinais mais (+) e menos (-) para a característica cortical (junto das flechas, indicando 

continuidade) e que há relação entre uma função e outras, vista através das setas que 

relacionam os níveis, mostrando que na modalização podemos incluir intenções do falante. 

                                                           
2
 Em nosso quadro teórico, a prosódia pode ser descrita como a superposição de contornos prosódicos 

multiparamétricos independentes pertencentes a diversos níveis linguísticos: sentença, oração, subgrupo… 

Esses movimentos prototípicos são progressivamente armazenados em um léxico prosódico e dinamicamente 

utilizados pelo falante para marcar, destacar e enriquecer a estruturação linguística de seu discurso. (MORLEC; 

BAILLY; AUBERGÉ, 1997, tradução nossa) 
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Nas estratégias de aplicação das estruturas temos tanto o linguístico quanto o expressivo 

sendo aplicados. 

2.1.3.1 A função modal da prosódia 

 

A função modal (gramatical ou linguística) da prosódia pode ser observada sob dois 

aspectos diferentes: i) a entoação sendo responsável pela distinção entre os diferentes tipos 

de sentenças, considerando a sintaxe das mesmas; e ii) a entoação sendo responsável pela 

distinção dos diferentes atos de fala, considerando a análise pragmática. 

Na literatura prosódica não há um consenso sobre a existência de um contorno 

melódico que seja próprio das interrogativas/questões, opondo-as às declarativas/asserções e 

a outros enunciados/atos de fala. Revisando alguns dos autores que argumentam a favor de 

uma entoação típica das questões encontramos: 

Connor & Arnaud (1961, p. 95) ligam a entoação da interrogativa a um movimento 

melódico nuclear ascendente, quando a questão é total, ou de sim/não; e a um movimento 

melódico descendente, quando há um pronome interrogativo.  

Halliday (1967–1970, p. 230) fez estudos da entoação do inglês britânico 

relacionando melodia a aspectos gramaticais e a significados. Em seu trabalho, ele apresenta 

uma associação de formas entoacionais (contornos ascendentes, descendentes, etc..) a tipos 

específicos de sentenças que se realizam com regularidade com essas formas. Halliday 

estabeleceu para o inglês, cinco tons primários simples e dois tons primários compostos. São 

eles denominados por números: tom 1, tom 2, tom 3, tom 4, tom 5, tom 13 e tom 53. Cada 

um deles possui uma configuração neutra, aquela que é normalmente utilizada, que foi 

descrita pelo pesquisador. Para as interrogativas totais neutras, Halliday atribui o tom 2, esse 

tom é ascendente, ou seja, a tônica do enunciado (tônica proeminente) tem um movimento 

melódico ascendente. 

Bolinger (1986) discute aspectos da entoação do inglês relacionados ao significado, 

para esse autor a melodia da fala diferenciaria uma asserção de uma questão, como ele 

exemplifica nos exemplos abaixo: 

Figura 2 - Aspectos da entoação do inglês relacionados ao significado 

  

 

 

Ninguém 

 os 

       viu. 

 

        viu? 

   os 

Ninguém 

 

a) 

 

b) 
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Fonte: BOLINGER, 1986
3
 

 

O autor mostra as distinções que a entoação pode provocar entre sentenças 

interrogativas e declarativas e acrelida que uma entoação expressiva possa carregar atitudes 

e emoções do falante. 

No PB a assertiva mantém um nível baixo de curvas melódicas, enquanto que nas 

perguntas totais o tom sobe na última sílaba tônica , além de uma queda notável na postônica 

e o início do enunciado ter normalmente, um tom mais alto, fato registrado por Moraes 

(1998, p.5).  

Hochgreg (1983, p. 72) desenvolveu um estudo sobre a entoação da frase 

interrogativa em português com o objetivo de descrever a entoação dessa frase no nível 

referencial, para tanto, analisou frases interrogativas em uma perspectiva acústico-perceptiva 

e examinou as correlações entre a entoação e a modalidade interrogativa, assim como as 

correlações entre a entoação e a organização sintático-enunciativa desse tipo de frase. Para a 

questão total neutra, Hochgreb aponta um padrão melódico que começa no nível médio, cai 

até o grave, na sílaba anterior à tônica nuclear do enunciado e sobe até o nível infra-agudo 

ou agudo, na sílaba tônica do enunciado, havendo queda posterior, caso haja sílaba pós-

tônica final. Quanto à questão total enfática (expressiva), Hochgreg associa tais enunciados a 

um padrão melódico parecido com o das interrogativas totais neutras, com a diferença de 

que nas enfáticas, a subida final é mais ampla, chegando ao nível agudo ou superagudo. 

Moraes (1984), em sua tese de doutorado, realizou um estudo sobre a entoação 

modal brasileira, descrevendo sob os pontos de vistas fonéticos e fonológicos, os padrões 

entoacionais do português brasileiro, variante do Rio de Janeiro, levando em consideração os 

diferentes tipos de frases e a manifestação de diferentes atos ilocucionários. O trabalho foi 

realizado em duas etapas: a primeira constituiu-se em uma análise acústica de vários tipos de 

enunciados, como asserções, questões totais, ordens, entre outras; e a segunda em uma 

comparação das entoações encontradas destacando o que seria pertinente às suas oposições 

entoacionais e à natureza delas. 

Para a interrogativa total, Moraes aponta, como principais características da 

entoação, um ataque (início da F0) variável, sendo mais alto ou muito mais alto que na 

asserção.  A partir desse ataque inicial, a curva apresenta variações relacionadas à 

organização sintática ou informacional. Sobre a última sílaba tônica observa-se uma subida 

importante, comportamento melódico que se opõe ao da asserção, o que distingue tais 

                                                           
3
 Tradução nossa. 



32 
 

modalidades. Moraes descreve outra queda de F0, na questão total, sobre a sílaba que 

precede a última tônica do enunciado, sendo essa sílaba, geralmente, o ponto mais baixo de 

F0 do enunciado. As sílabas pós-tônicas finais são menos desvozeadas que aquelas de uma 

asserção. O mesmo autor acrescenta que a intensidade na interrogativa total é marcada, 

aumentando no final do enunciado. A última sílaba tônica é, na maior parte dos casos, mais 

intensa que as outras tônicas. Quanto à duração, há um alongamento da vogal tônica final, 

mais importante que na asserção. 

Grandjean & Scherer (2006 – CD-Rom) comentam que a voz humana expressa 

emoções e entoações pragmaticamente diferentes: as declarativas e as interrogativas. Os 

autores dizem que tais funções se sobrepõem na expressão, pois ambos os processos 

influenciam na produção prosódica. 

Nos estudos mencionados fica comprovado que a prosódia é capaz de fazer a 

distinção entre as modalidades das frases, além do fato de que a prosódia, quando atua sobre 

um mesmo segmento linguístico, é capaz de modificá-lo. Portanto, podemos inferir que 

deveria ser perfeitamente possível interpretar uma mesma questão total como neutra ou 

como uma repreensão como tentaremos comprovar em nossa pesquisa. 

 A observação e análise das curvas de F0 das perguntas totais neutras que são 

testadas em nossa pesquisa confirmam uma descrição melódica característica para tais 

questões, com resultados estatísticos bastante confiáveis, portanto, nós nos colocamos ao 

lado desses pesquisadores que acreditam haver um contorno melódico que seja próprio das 

interrogativas totais neutras, opondo-as às assertivas, sendo esse contorno melódico ou 

entoação, juntamente com a sintaxe, responsável pela distinção entre aquelas modalidades 

frasais. 
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2.1.3.2 A função atitudinal da entoação  

 

A função atitudinal, afetiva, emotiva ou expressiva que a prosódia exerce no 

discurso estabelece que a prosódia é o veículo responsável pela transmissão de informações 

a respeito das emoções e atitudes do falante dentro do discurso. Em outras palavras, através 

dos traços prosódicos presentes na fala, é possível perceber se o locutor está triste ou feliz, 

interessado ou desinteressado, se ele apoia ou repreende o seu interlocutor, entre tantas 

outras emoções e atitudes possíveis de serem expressas por um ser humano. 

 Couper-Kuhlen (1986, p. 185-187) defende que a emoção é um estado interno do 

locutor, é ele quem se sente alegre, triste, etc., não necessitando, obrigatoriamente, de um 

interlocutor para expressar esse estado interno; enquanto que a atitude seria um tipo de 

comportamento que existiria ou faria sentido apenas em presença de um interlocutor, pois 

uma atitude implicaria em uma ação em relação ao outro, ou seja, o locutor estaria agindo de 

forma condescendente, amigável, etc., sempre em relação ao seu interlocutor. 

Wichmann (2003, p. 134) discorda da distinção apresentada por Couper-Kuhlem 

(1986, pp. 185-187) porque ela julga haver um problema no fato de os psicólogos definirem 

a atitude como um possível antecipador do comportamento social, enquanto os linguistas 

definem a atitude como o próprio comportamento. Uma segunda fragilidade identificada por 

Wichmann no trabalho de Couper-Kuhlen é a ausência das atitudes proposicionais que são 

atitudes cognitivas, que correspondem a atitudes psicológicas frente a um estado de coisas, 

expresso por um conteúdo proposicional. Para Wichmann, a atitude proposicional é 

afetivamente neutra, mas o tipo de rótulo que associamos a ela reflete emoções vindas de 

opiniões, crenças e conhecimento. Emoções e atitudes proposicionais podem ocorrer sem 

interação verbal, mas as atitudes, definidas como um comportamento do falante, pressupõem 

a interação. A autora apresenta a categorização de suas ideias no seguinte quadro: 

  

Tabela 2 - Entonação Expressiva x Entonação Atitudinal 

Entonação expressiva 

reflete... 
e 

Entonação atitudinal 

reflete 

emoção 

atitude proposicional 

opinião, crença, conhecimento 

sobre uma pessoa ou coisa 

comportamento do falante 

pretendido e/ou percebido em 

um contexto 

Ele está (sentindo-se). 

feliz 

bravo 

triste... 

Eu sou (ou estou) 

crítico 

impressionado 

desaprovando... 

Você está sendo 

Condescendente 

Amigável 

rude... 
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Fonte: WICHMANN, 2000 

   

Aubergé (2002) fazendo uma distinção entre atitudes e emoções, trabalha com a 

ideia de que a expressividade é uma função indireta das emoções, como se o falante as 

sentisse e indiretamente as expressasse, o que pode ser compreendido como algo 

espontâneo, não controlado. As atitudes são definidas pela autora como uma função direta, 

pois o locutor informa o seu ponto de vista, ou seja, é voluntário, cognitivo. A mesma autora 

(2002) elabora um esquema para organizar as funções da prosódia: 

  

Figura 3 - Esquema para organizar as funções da prosódia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: AUBERGÉ, 2002.  

 

O esquema de Aubergé mostra o papel integrado da prosódia ao atuar na expressão 

de atitudes, emoções e funções linguísticas. Observando-o podemos perceber que as atitudes 

estão mais próximas das funções linguísticas do que as emoções. As atitudes são controladas 

pelo falante e caminham para o nível mais cognitivo da linguagem, ao contrário das 

emoções que seriam menos cognitivas e por isso mesmo, menos controladas; observamos 

isso no esquema, através das legendas controle voluntário e involuntário do quadro, cada 

uma de um lado das funções atitudinais e também através do contínuo entre o mais e o 

menos cortical colocado pela autora logo abaixo dos títulos. Outra observação a ser feita é 

que a autora diz que a função atitudinal acrescenta valores sobre a intenção do falante no 

conteúdo linguístico. 

Outra observação pertinente que se pode fazer em relação ao quadro de Aubergé, é 

que as funções atitudinais encontram-se tanto entre as funções linguísticas quanto entre as 

emotivas, pois para essa autora, as atitudes são parcialmente aprendidas e dependentes de 

um sistema linguístico específico e por isso, característico de um determinado grupo de 
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falantes e parcialmente universais ao serem a representação das emoções e da expressividade 

do discurso. 

 Reconhecer e distinguir tais funções é importante, uma vez que elas apresentam 

características particulares e próprias, mas também é preciso considerar que existem 

transições entre elas, além de haver influência de uma(s) sobre a(s) outra(s). 

Scherer (2003, pp. 227 – 256) retoma os estados afetivos do falante e discute 

algumas características a eles relacionadas, a fim de distingui-los. Para tal, separa cinco tipos 

de estados afetivos do falante: emoções, humor (mood), postura em relação ao outro, 

atitudes e traços de personalidade. Segundo o autor, cada um desses tipos apresenta 

características prosódicas distintas dos demais. Os parâmetros de distinção são apresentados 

no quadro abaixo, com as características de cada um dos tipos de estados citados por 

Scherer: 

Tabela 3 - Tipos de estado afetivo 

Apresentação do quadro 

Tipo de estado afetivo: breve descrição 

(exemplos) 

inten-

sidade 
duração 

sincro-

nização 

foco 

do 

evento 

retomada  

para 

avaliação 

veloci-

dade de 

mudança 

impacto 

compor-

tamental 

Emoção: episódio relativamente breve de 

resposta sincronizada de todos ou da maior 

parte dos subsistemas do organismo em 

resposta à avaliação de um evento externo 

ou interno de grande significância (raivoso, 

triste, alegre, medroso, tímido, orgulhoso, 

desesperado) 

alta a 

muito 

alta 

média 
muito 

alta 

muito 

alto 
muito alta muito alta 

muito 

alto 

Humor (mood): estado afetivo difuso, mais 

notado como uma mudança em um 

sentimento subjetivo, de baixa intensidade, 

mas de duração relativamente longa, 

frequentemente sem causa aparente 

(animado, melancólico, colérico, 

indiferente, depressivo) 

média 

a alta 
alta média médio média alta médio 

Postura em relação ao outro 

(interpersonal stance): postura afetiva 

tomada em relação a uma pessoa numa 

interação específica, dando cor à troca 

interpessoal numa dada situação (distante, 

frio, próximo, apoiador, desdenhoso). 

média 

a alta 

média a 

alta 
média alto média muito alta alto 

Attitudes: relativamente tolerável, crenças, 

preferências e predisposições em relação a 

pessoas ou objetos coloridas de afetividade 

(simpático (liking), amável (loving), odiável 

(hating), avaliativo (valueing), desejável 

(desiring)). 

baixa 

a alta 

alta a 

muito 

alta 

baixa baixo média 
baixa-

média 
médio 

Traços de personalidade: carregado 

emocionalmente, disposições estáveis de 

personalidade e tendências de 

comportamento, típicas de uma pessoa 

(nervoso, ansioso, moroso, hostil, ciumento, 

negligente, invejoso) 

baixa 

a 

média 

muito 

alta 
baixa baixo baixa baixa médio 

Fonte: Scherer, 2003 
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Moraes & Stein (2006, CD-Rom) trabalham com atitudes e as diferenciam das 

emoções dizendo que as emoções são básicas, cruas, espontâneas, impensadas e que as 

atitudes são estilizadas, socialmente moderadas, com componentes moral e intelectual. Esses 

autores procuram caracterizar os padrões entoacionais de diferentes atitudes no português do 

Brasil, através da gravação de uma frase com as seguintes atitudes: consideração, desespero, 

desapontamento, ironia, justificativa, obviedade e incerteza, comparadas ao neutro; nesse 

trabalho os autores realizaram uma análise acústica para determinar as principais 

características de cada uma dessas atitudes; em seguida, cada uma delas foi sintetizada, 

adicionando-se as características encontradas na análise acústica, a fim de se verificar quais 

eram os parâmetros mais importantes na identificação de cada uma das atitudes pesquisadas. 

Moraes e Stein concluíram que havia parâmetros acústicos diferentes para caracterizar cada 

uma das atitudes estudadas. Outra importante conclusão apresentada no estudo é o fato de 

algumas atitudes serem expressas globalmente, em todo o contorno de F0 e outras serem 

expressas localmente, principalmente no contorno de F0 da tônica nuclear da sentença.  

2.1.3.3 Atitudes proposicionais  

 

Com as atitudes proposicionais e os atos do discurso, as mudanças são locais, 

discretas, levando a análises fonológicas distintas. Em Moraes (2012, pp. 19-35), a maioria 

das atitudes proposicionais examinadas mostraram mudanças importantes e pontuais nos 

contornos melódicos, que modificam suas configurações básicas e são, por essa razão, 

percebidas de maneira marcada através da análise das curvas melódicas distintas. Estas 

mudanças, segundo Moraes, estão localizadas principalmente na posição nuclear, mais 

especificamente na última sílaba tônica e/ou no contraste entre essa sílaba e a penúltima. Em 

Moraes (2008), a importância tonal da posição nuclear foi confirmada através da 

manipulação da F0 em pontos específicos dos padrões melódicos das elocuções com traços 

de atitudes proposicionais, sendo então validados por testes de percepção. Os resultados 

desses testes de análises reforçaram a ideia de que há dois sistemas prosódicos 

independentes, um sendo composto pelas atitudes sociais e as emocionais e um outro 

composto por as atitudes proposicionais e os atos do discurso.  

 A atitude proposicional denota uma postura mental que relaciona o locutor a um 

propósito e não a um interlocutor ou a um evento. Aydede (2010, CD-Rom) em Moraes 

(2012) explica que: 
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(...) as atitudes proposicionais são pensamentos descritos por formas de 

sentenças tais com ‘S acrelida que P’, ‘S espera que P’, ‘S deseja que P’, 

etc., onde ‘S’ refere-se ao sujeito da atitude, ‘P’ é qualquer sentença, e ‘que 

P’ refere-se ao objeto que é o propósito da atitude. Se deixarmos ‘A’ 

simbolizar os verbos de atitudes tais como ‘acrelidar’, ‘esperar’, 

‘pretender’, ‘achar’, etc..., então todas as frases com atitudes 

proposicionais têm a forma: S As que P. (AYDEDE, 2010, CD-Rom) 

 

Comentando esse texto Moraes (2012) acrescenta que quando a atitude 

proposicional é expressa entoacionalmente, apenas o propósito original da fórmula 

permanece. Sendo assim, o sujeito (que, nesse caso, será sempre a primeira pessoa), o verbo 

da atitude proposicional e a partícula ‘que’, serão substituídos por um contorno melódico. 

Elas não são mais atitudes relatadas, mas genuínas atitudes do locutor (MCKAY & 

MICHAEL em MORAES 2002). 

 Por exemplo, em nossa pesquisa, as perguntas totais com contornos melódicos de 

repreensão, que foram julgadas por nossos sujeitos participantes, poderiam ter sido 

expressas da seguinte forma: 

_ ‘Você já vai sair?’, falada com uma entoação de repreensão, ao invés de, ‘Eu acho 

que você não deveria sair tão cedo.’ 

_ ‘Você arrumou a gaveta?’, falada com uma entoação de repreensão, ao invés de 

‘Eu acho que você não deveria arrumar a minha gaveta.’ 

_ ‘Você pode me ajudar?’, falada com uma entoação de repreensão, ao invés de ‘Eu 

espero que você venha me ajudar.’ 

_ ‘Você sabe que horas são?’, falada com uma entoação de repreensão, ao invés de 

‘Eu espero que você não se atrase mais.’ 

Nos testes do nosso experimento, confirmou-se a atuação da prosódia em seu 

trabalho de substituição dos elementos ‘S’ e ‘V+ que’ da expressão: S (sujeito) + V (verbo) 

+ que + P (predicado), sugerida por Aydede (2010), em Moraes (2012) mantendo-se o 

sentido. Onde originalmente poderíamos ter: Eu (S) espero que (V que) você não se atrase 

mais (P).; temos apenas: ‘Você sabe que horas são?’(P), falado com uma entoação de 

repreensão, e o ouvinte a distingue como tal.  

Segundo Moraes (2012) as atitudes proposicionais estão muito próximas das teorias 

dos atos do discurso (SEARLE, 1969; VANDERVEKEN 2010), as quais abordaremos no 

capítulo reservado à pragmática. Moraes (2012) através de testes de análises acústicas e 

experimentos com manipulação de F0 com resíntese reforça a ideia de que há dois sistemas 

prosódicos independentes: em um deles atuam as emoções e as atitudes sociais, é um 

sistema de controle involuntário, menos cortical; e no outro sistema prosódico atuam as 
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atitudes proposicionais em conjunto com os atos do discurso, é um sistema de controle 

voluntário, mais cortical. O que mais o difere do esquema proposto por Aubergé é a adição 

do componente da atitude social atuando concomitantemente com as emoções, no que se 

refere às funções emocionais; assim como a adição do componente dos atos do discurso 

junto às atitudes proposicionais, como podemos observar no quadro esquemático abaixo: 

 

Figura 4 - Funções emocionais, atitudinais e linguísticas 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

Fonte: MORAES, 2012 

 

Em suas pesquisas, Moraes (2012) conclui que: 

As emoções e as atitudes sociais não se conflitam com os atos do 

discurso ou as atitudes proposicionais: de fato elas podem ser adicionadas a 

elas sem destruir o valor comunicativo básico. Além disso, de uma 

perspectiva prosódica, elas nem interferem significativamente no padrão 

melódico básico - na verdade, o padrão é amplamente preservado; para ser 

mais preciso, ele torna-se uma variante do padrão original (não marcado). 

Isto significa que a representação fonológica de um ato ilocucionário 

específico falado com diferentes valores sócio atitudinais ou emocionais 

seria a mesma; não há mudanças pontuais de F0 reconhecidas mas 

modificações globais no padrão geral (registro e span tonal) para não ser 

representadas na forma fonológica. Com as atitudes proposicionais e os 

atos do discurso, as mudanças são locais, discretas, levando a análises 

fonológicas distintas. (MORAES, 2012, P. 49)
4
 

 

                                                           
4 Emotions and social attitudes do not conflict with speech acts or propositional attitudes: in fact 

they can be added to them without destroying the basic communicative value. Also, from a prosodic 

perspective, neither do they significantly disturb the basic melodic pattern – in fact, the pattern is 

largely preserved ; to be more precise, it becomes a variant of the original (unmarked) pattern. 
This means that the phonological representation of a particular illocutionary act spoken with different 

emotional or social-attitudinal values would be the same; there are no localized, punctual F0 changes, but 

global modifications in the overall pattern (register and tonal span), not to be represented in phonological 

form. With propositional attitudes and speech acts, the changes are local, discrete, leading to distinct 

phonological analyses.  (MORAES, 2012, p. 49) 

funções emocionais funções atitudinais funções linguísticas  

 
(efeito prosódico global) (efeito prosódico local) 

---------------------------------------------------|------------------------------------------------------ 

 

atitudes emocionais e sociais atitudes proposicionais, atos do discurso 

- cortical controle involuntário | controle voluntário + cortical 

estados das emoções primárias 

 e secundárias do falante 

valores das intenções 

do falante 

estruturas dos 

enunciados 
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2.1.4 Ilocução x Atitude 

 

Na tradição linguística, existe um consenso de que o enunciado (utterance) é a 

unidade de referência da fala, ou seja, a unidade de organização textual superior à palavra. O 

enunciado opõe-se à frase, unidade de referência da escrita. Todavia, o conceito de 

enunciado varia de autor para autor. Para a Teoria da Língua em Ato (Cresti, 2000), 

doravante chamada TLA, o enunciado é a unidade linguística que realiza um ato de fala e é 

autônoma do ponto de vista prosódico. Este conceito é um desenvolvimento da proposta de 

Austin (1962) e compartilha com o autor a concepção de que todo ato de fala é constituído 

por locução, ilocução e perlocução. No entanto, enquanto Austin e Searle (1969) definem a 

perlocução como a consequência do ato e parecem não se preocupar com o elemento que 

ancora a ilocução, ou seja, o elemento que faz com que o falante realize uma certa ilocução e 

não outra, Cresti define a perlocução como a pulsão afetiva que motiva um ato de fala. A 

autora propõe que a ilocução seja considerada uma tradução em esquemas acionais 

socialmente convencionalizados de uma pulsão afetiva do falante. 

A TLA reconhece que a prosódia é o elemento responsável por segmentar o 

continuum da fala em enunciados e em suas unidades internas: os enunciados são separados 

por quebras prosódicas de perfil terminal (CRYSTAL, 1975) e quebras de perfil não 

terminal assinalam suas unidades internas. Todo enunciado veicula uma ilocução, logo, todo 

enunciado possui uma unidade informacional dedicada a esse fim, que recebe o nome de 

comentário. 

Outra importante contribuição da TLA, é reconhecer a centralidade da prosódia na 

interface entre o domínio linguístico (locução) e o domínio acional (ilocução). Essa relação 

já fora intuída por vários autores, mas a TLA a elabora de forma particularmente 

pormenorizada e sistemática. 

Uma terceira função também é atribuída à prosódia: atribuir um valor ilocucionário 

ao enunciado. Cada ilocução está relacionada a uma determinada configuração dos 

parâmetros prosódicos da unidade informacional de comentário. Consequentemente, a 

alternância de padrões prosódicos do comentário provoca diferentes ilocuções. Em nosso 

teste, por exemplo, temos quatro enunciados interrogativos totais, produzidos com o mesmo 

conteúdo locucionário, que veiculam ilocuções diferentes, ora de uma pergunta (ou pedido), 

ora de uma assertiva de repreensão. 

Toda unidade informacional de comentário possui um núcleo funcional, com a 

função de veicular a ilocução do enunciado. A unidade pode ser formada exclusivamente 
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pelo seu núcleo, ou pode conter porções voltadas quando seu conteúdo locucionário for 

extenso ou pode conter porções voltadas para o preenchimento lexical, quando seu conteúdo 

locucionário for extenso. Se o preenchimento lexical posiciona-se antes do núcleo da 

unidade, é chamado de preparação. Se for colocado após o núcleo, é denominado coda. Se se 

encontra dentro do núcleo, dividindo-o em dois seminúcleos, é chamado de ligação.  

2.1.5 O que é uma questão total? 

 

A questão total é o tipo de modalidade interrogativa cuja resposta pode ser “sim” ou 

“não”. Segundo alguns autores, como Fónagy (1993, p. 44), Hirst e Di Cristo (1998, pp. 

179-184), Sosa(1999, p. 182), Grice (2006, p. 9) e Moraes (2008, p. 394), o traço que 

singulariza fonologicamente esse tipo de pergunta é o tom alto localizado no final do 

enunciado. Esse tom desempenha um papel preponderante no que concerne à oposição de 

modalidade frásica, uma vez que é responsável pela distinção “entre interrogativas e 

assertivas se não há uma sintaxe interrogativa ou uma partícula de questão.” (GRICE, 2006, 

p. 9). 

A proeminência tonal gerada em determinados pontos da frase entoacional é 

responsável por uma série de oposições observadas nos níveis gramatical, semântico e 

pragmático. Na melodia das questões totais, dois domínios são importantes: o domínio da 

primeira tônica final e de suas átonas adjacentes, que formam o acento pré-nuclear, e o 

domínio da tônica final e de suas átonas adjacentes, que formam o acento nuclear. 

Segundo Fónagy (1993, p. 44), “a busca de tensão que parece caracterizar a 

entoação das interrogativas as associa de forma evidente aos enunciados inacabados.” A 

função apelativa que rege esse tipo de enunciado faz com que apresente, na porção final do 

seu material sonoro, um índice que o diferencia do enunciado assertivo. 

Com relação à questão total do português do Brasil, Moraes (2008, p. 5) propõe a 

seguinte notação fonológica: /L+H*/ para o acento pré-nuclear (ou pré-tonema) e 

/L+<H*L%/ para o acento nuclear (ou tonema), o diacrítico < que precede o tom H* sinaliza 

o alinhamento do pico da F0 à margem direita da vogal tônica (alinhamento tardio). Essa é a 

principal característica que distinguirá esse padrão do pedido final, cujo pico alinha-se à 

direita da tônica e os níveis baixos associam-se às átonas adjacentes a esta sílaba. Moraes 

(2008, p. 394), comentando a intenção do falante em uma questão total, diz: 
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(...) a questão total mostra a intenção do falante em completar uma 

informação através da resposta sim/não de seu interlocutor, o que justifica, 

semanticamente, apresentar uma curva ascendente, semelhante à de frases 

inacabadas. Tal subida também caracteriza o contorno melódico final da 

questão total do português brasileiro que apresenta pré-tônica final em 

nível baixo e um pico alto ao final da última tônica. (MORAES, 2008, 

p.394) 

 

Essa notação representa o contorno encontrado para as interrogativas que se realiza 

por meio de um movimento ascendente na sílaba tônica, cujo pico possui um nível mais alto 

do que o movimento correspondente nas assertivas, e por uma configuração circunflexa. 

As pesquisadoras Silva e Cunha (2011, p. 289), estudando a caracterização das 

perguntas totais na região do Rio de Janeiro, local onde realizamos nossa pesquisa, 

concluíram que, na fala dos informantes dessa região, manifestou-se o contorno circunflexo 

final, e que, em geral, esse contorno ocorre no interior da sílaba tônica, sendo o pico 

alinhado à sua direita.  

O contorno melódico das questões totais neutras, segundo Moraes (2008, pp. 394-

396), com base no corpus da fala carioca, caracteriza-se no pré tonema por uma 

proeminência geralmente hospedada na primeira sílaba tônica; e no tonema, por uma 

configuração circunflexa, cujo pico se associa à tônica e os níveis baixos, às átonas 

adjacentes. Moraes (2012, pp. 19-35) comentando os padrões melódicos atitudinais das 

perguntas de sim ou não, ou das questões totais, diz que elas podem ser analisadas por 

conterem diferentes graus de concentração de atitude de certeza e de dúvida (conhecimento / 

expectativa de resposta), considerando o seguinte eixo de graduação de análise a seguir: 

 

Figura 5 - Padrões melódicos atitudinais 

 

 

 

 

Fonte: MORAES, 2012 

 

Em um extremo do eixo existe a busca de uma confirmação de uma questão total, 

marcada por uma expectativa de resposta que confirme o conteúdo proposicional e no 

extremo oposto, as questões totais retóricas que assumem exatamente o contrário. Moraes 

(2012) explica que no português do Brasil as perguntas retóricas apresentam polaridades 

reversas, ou seja, se há uma negação no conteúdo proposicional, a inferência é positiva, se 

Confirmação Neutro Descrença Retórica  

 |---------------------------------------------|--------------------------------------------------| 

 Conteúdo Proposicional de Certeza Dúvida Conteúdo Proposicional de Certeza 
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não há uma negação, a inferência é negativa; como podemos perceber nos seguintes 

exemplos dados pelo autor:  

_ “Eu não te expliquei isso antes?”, querendo dizer: “Sim, eu já te expliquei isso”. 

_ “Você gosta de levar bronca?”, querendo dizer: “Não, você não gosta de levar 

bronca”. 

Nos enunciados com interpretação pragmática de repreensão em nossa pesquisa, 

também percebemos a polaridade reversa referida por Moraes (2012): 

_ “Você arrumou a gaveta?”, querendo dizer: “Não, você não deve ter feito isso, 

sabendo que eu não gosto”. 

_ “Você já vai sair?”, querendo dizer: “Não, você não vai sair, pois ainda é cedo”. 

_ “Você pode me ajudar?”, querendo dizer: “Não, você não vai fazê-lo a julgar por 

sua falta de atitude”. 

_ “Você sabe que horas são?”, querendo dizer: “Não, você não deve saber, porque 

está atrasado”.  

 

Analisando os trabalhos de Wichmann (2000), Aubergé (2002) e Moraes (2012), 

percebemos que a dicotomia mencionada no início dos nossos estudos a respeito das funções 

da prosódia (Funções Modais e Funções Atitudinais), já poderia ser reclassificada como uma 

tricotomia composta da seguinte forma: Funções Modais (ou linguísticas, ou gramaticais), 

Funções Emocionais (emoções primárias, instintivas, internas) e as Funções Atitudinais, que 

podem se referir a Atitudes Sociais (ou interpessoais, que relacionam o locutor com um 

interlocutor) e as Atitudes Proposicionais (que relacionam os “propósitos” do locutor com o 

que está sendo dito). 

No entanto, quando organizamos, como o fez Moraes (2012), essas funções em um 

esquema que ilustra a maneira como os locutores as elaboram mentalmente, percebemos que 

algumas são menos corticais, mais intuitivas, como as emoções e as atitudes sociais, 

enquanto que outras são mais corticais, mais racionalizadas, empregadas pelo locutor de 

forma a alcançar determinados objetivos com suas elocuções, que são: a atitude 

proposicional e os atos do discurso. Seguindo essa lógica das menos corticais e as mais 

corticais, temos um esquema (MORAES, 2012) que agrupa as emoções com as atitudes 

sociais, e as atitudes proposicionais com os atos do discurso. Tal disposição, em uma linha 

contínua, separa duas atitudes: as sociais e as atitudinais, mas essa separação faz todo 

sentido, porque as agrupa conforme façam referência aos estados das emoções primárias e 

secundárias do locutor, ou às estruturas do enunciado. 
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 2.1.6 Considerações 

 

Em nosso trabalho, acreditamos que a função modal da prosódia atuando sobre uma 

sentença, a faça ser identificada como sendo uma pergunta total neutra; por outro lado, 

acreditamos ser a função atitudinal, mais especificamente, a atitude proposicional do locutor, 

que modifica a entoação do que seria uma pergunta total neutra que a faz ser interpretada 

então como uma repreensão.  

Quando falamos do papel da prosódia em expressar as atitudes, admitimos que há 

frases em que as atitudes do locutor se manifestam e frases em que não há uma atitude 

específica, ou seja, frases neutras (sem atitudes). A maioria dos autores admite o atitudinal 

em oposição a um neutro. 

Para Halliday (1970), falar de contorno entoacional neutro é falar do que usamos, 

via de regra, a menos que haja uma boa razão para usarmos outro contorno. O autor admite 

que há vários padrões de entoação possíveis para a mesma frase e eles carregam significados 

atitudinais diferentes. 

Acreditamos que quando uma pergunta de nossa pesquisa, como por exemplo: Você 

já vai sair? seja lida com interpretação prosódica de uma questão total neutra, os sujeitos 

participantes que a escutem sejam capazes de identificá-la como tal e quando o mesmo 

enunciado seja lido com uma interpretação de repreensão, como se estivesse implicitamente 

acompanhado do comentário:  Não acredito que você vai sair cedo de novo!, os mesmos 

sujeitos participantes também consigam  reconhecê-la. Isso confirmaria os achados da 

pesquisa de Moraes (2012), na qual as atitudes proposicionais e os atos do discurso 

impuseram mudanças locais significativas, alterando as curvas melódicas das questões totais 

pertencentes à nossa pesquisa, e consequentemente, a maneira como os sujeitos participantes 

as julgaram. 

 O fato é que hoje os estudos prosódicos consolidaram-se, aprofundaram-se e 

constituem uma importante área de estudos dentro dos estudos da língua. 
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2.2 - A Psicolinguística e a prosódia 
 

 “A linguagem é muito poderosa. Ela não apenas 

descreve a realidade. Ela cria a realidade que 

descreve.” 

 (Desmond Tutu- Prêmio Nobel da Paz)  
 

Os estudos psicolinguísticos procuram entender quais são os processos mentais envolvidos 

na faculdade da linguagem. Quem veio primeiro: a língua ou o pensamento? Como língua e 

pensamento são associados? Como as pessoas compreendem o que escutam ou leem? Quais 

são os processos mentais utilizados pelas pessoas quando elas falam ou escrevem algo? A 

Psicolinguística é uma ciência que se preocupa com questões como essas. Ela investiga 

como adquirimos, compreendemos e produzimos língua. 

Encontram-se na literatura referente a essa área de estudos e investigações linguísticas 

informações sobre o seu percurso histórico. Vamos aqui nos ater apenas ao período que se 

inicia em meados dos anos 70, pois se na década anterior, a Psicolinguística havia se 

concentrado nas variáveis sintáticas do processamento sentencial guiada principalmente 

pelas teorias gerativistas, em seu capítulo dedicado à Psicolinguística, Leitão (2011, pp. 217-

234) esclarece que nesse novo período os estudos se voltam para os processos relacionados à 

compreensão do discurso e ao reconhecimento de palavras, além disso, influenciados pela 

teoria da lógica de Grice e pelas análises dos atos de fala de Searle, os psicolinguistas 

começam a analisar também vários aspectos da Pragmática, tais como pedidos indiretos e 

processos relacionados à metáfora, anáfora e processos inferenciais. Foi dentro desse 

contexto de novas possibilidades de pesquisas e estudos, que foi possível promover o 

encontro entre nossos questionamentos prosódicos com os experimentos científicos da 

Psicolinguística. 

A prosódia ficou por algum tempo fora do foco das pesquisas dos estudos 

linguísticos, mas atualmente, principalmente depois que recursos tecnológicos 

possibilitaram o registro de sons e análises mais acuradas, ela passou a receber a atenção de 

muitos pesquisadores que têm contribuído com relevantes trabalhos que, entre outros 

objetivos, tentam explicar o processo pelo qual ela age e interage com o discurso e a 

gramática, estudar os elementos que a constituem, além de buscar comprovação e 

argumentação na Pragmática para a compreensão da sua atuação nas práticas linguísticas e o 

percurso seguido por ela, seguindo as pistas detectadas em testes aplicados com 

metodologias da Psicolinguística. Em nosso trabalho, testaremos a influência da prosódia na 
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interpretação pragmática de alguns enunciados interrogativos, através de dois experimentos 

off-line dentro dos preceitos da Psicolinguística Experimental. 

Iniciaremos nossas referências a alguns dos psicolinguistas cujos trabalhos 

motivaram e inspiraram nossa pesquisa mencionando Howard Garner. Gardner (1995, pp. 

12-18) desenvolve a teoria das inteligências múltiplas, na qual a inteligência é definida como 

a capacidade de resolver problemas ou de elaborar produtos que são importantes num 

determinado ambiente ou comunidade cultural. No entanto, essa capacidade não é única. 

Seus estudos concluem que os humanos possuem uma inteligência geral e inteligências 

múltiplas. A inteligência geral, assim como as inteligências múltiplas, são atributos ou 

faculdades inatas do indivíduo, sendo que cada uma das inteligências múltiplas deve ter uma 

operação nuclear ou um conjunto de operações identificáveis como um sistema 

computacional com base neural, em que cada inteligência é ativada por certos tipos de 

informações interna ou externamente apresentadas. O pesquisador e sua equipe também 

afirmam que cada inteligência deve ser capaz de ser codificada num sistema de símbolos, 

um sistema de significados culturalmente criado, que captura e transmite formas importantes 

de informação, e que o relacionamento de uma inteligência com um sistema simbólico 

humano não é um acidente, pois, de fato, a existência de uma capacidade nuclear 

computacional antecipa a existência de um sistema simbólico que utiliza aquela capacidade.  

Ao defender a existência de diferentes tipos de inteligências, o pesquisador 

esclarece que as inteligências não operam isoladamente, que exceto em indivíduos com 

patologia, as inteligências sempre funcionam combinadas. Quando as capacidades falham 

por conta de algum dano cerebral, várias capacidades podem ser destruídas, ou poupadas 

isoladamente, em relação a outras capacidades. As pesquisas com pacientes com danos 

cerebrais realizadas pela equipe de Gardner produziram um tipo poderoso de evidência, 

porque parecem refletir a maneira pela qual o sistema nervoso evolui para resultar em certos 

tipos diferentes de inteligências ou nos casos de indivíduos mentalmente deficientes, com 

talento altamente especializado em determinada área, tal como cálculo rápido, memória ou 

execução musical, os chamados Savants. 

Gardner classifica sete tipos de inteligências: a linguística, a lógico-matemática, a espacial, a 

musical, a corporal-cinestésica, a intrapessoal e a interpessoal. É a inteligência interpessoal 

que nos interessa particularmente, pois parece ser esta inteligência a que é mais ativada 

quando estamos interpretando o que ouvimos, e também quando estamos falando. Em nosso 

trabalho, os sujeitos participantes discriminaram, com uma regularidade estatística alta, as 

questões totais neutras daquelas que apresentavam variações melódicas que sugeriam uma 
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repreensão e ao fazerem isso acreditamos que elas estavam acionando, a partir de uma pista 

prosódica, sua inteligência interpessoal, a qual Gardner define como: 

 

A capacidade nuclear de perceber distinções entre os outros; em especial, 

contrastes em seus estados de ânimo, temperamentos, motivações e 

intenções. Em formas mais avançadas, esta inteligência permite que um 

adulto experiente perceba as intenções e desejos de outras pessoas, mesmo 

que elas os escondam. (GARDNER, 1995, p. 27) 

 

O pesquisador considera que o principal atributo da inteligência interpessoal seja o 

fato de um ouvinte, ao utilizar-se dessa capacidade, consiga desvendar a real intenção do seu 

interlocutor, e é exatamente isso que acreditamos fazer a prosódia em nosso trabalho. 

Suspeitamos que ela forneça elementos fortes o bastante para ativar a inteligência 

interpessoal do ouvinte, permitindo que ele desvende, entre outras coisas, a intenção de 

repreensão que está implícita na prosódia de algumas perguntas de sim ou não, que é o que 

testamos em nossa pesquisa.  

Hoje, já se sabe, por exemplo, que as crianças são sensíveis a diferentes aspectos da 

prosódia desde muito cedo. Por exemplo, bebês de três dias conseguem discriminar duas 

línguas se elas pertencem a classes rítmicas diferentes, mas não se elas pertencem à mesma 

classe rítmica, segundo Ramus, Nespor, & Mehler (1999). 

Recentemente, mostrou-se que os choros dos recém-nascidos são influenciados pelo 

som da língua da mãe, como comprovam os estudos de Mampe, Friederici, Christophe, & 

Wermk (2009), essa interessante ramificação dos estudos da prosódia nos mostra que essa 

área de estudos linguísticos não apenas ajuda os ouvintes a analisar a sintaxe das mensagens 

ouvidas como auxilia as crianças a iniciarem o processamento de sua língua de exposição. 

Nespor discorre sobre o assunto: 

 

Quando os bebês vêm ao mundo, eles têm sua dotação genética e os sons 

(ou sinais) de seu ambiente. O que esses sons (ou sinais) revelam sobre a 

estrutura da língua? Ou seja, o que as crianças aprendem sobre sintaxe 

antes de adquirirem a estrutura da língua? Nossa investigação sugere que a 

prosódia fornece pistas sobre a ordem de palavras da língua, supomos que 

o destaque principal no nível da frase fonológica recaia sobre a palavra 

mais à esquerda em línguas em que o objeto precede o verbo 

(complemento-núcleo), e na palavra mais à direita em línguas em que o 

objeto segue o verbo (núcleo- complemento). (...) A aquisição pré-lexical 

da ordem das palavras poderia explicar por que, quando a crianças 

começam a combinar duas palavras, elas não cometem erros em sua ordem 

relativa. (NESPOR, 2008, p. 28) 
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A observação das constatações desses pesquisadores a respeito da influência da 

prosódia na análise da sintaxe das mensagens ouvidas e no processamento delas, além de 

notáveis, está relacionada com o nosso trabalho, na medida em que dentro de um pequeno 

recorte dos estímulos com os quais trabalhamos, também pesquisamos a influência da 

prosódia na interpretação de alguns enunciados, e assim como alguns dos pesquisadores 

citados, e também fizemos uso dos recursos oferecidos pela Psicolinguística Experimental 

para testar nossas hipóteses, o que não teria sido possível sem ela. 

Chomsky e Halle (1968) em seu clássico livro sobre fonologia gerativa, dedicam-se 

ao formato do som das palavras. Tanto os fenômenos regulares quanto os irregulares (os que 

se referem à informação não fonológica) foram tratados da mesma forma. A fonologia de 

domínios prosódicos maiores do que a palavra era, então, considerada como questão de 

desempenho, ao invés de competência. Nos anos seguintes, a fonologia, isto é, a 

competência dos sons das línguas naturais, passa a considerar também os fenômenos de 

ordem frasal. 

Sendo a linguagem um sistema dentro de um sistema de desempenho, como foi 

postulado por Chomsky na década de 90, quando desenvolveu o seu Programa Minimalista, 

a competência linguística, que é o conhecimento interno e tácito das regras que governam a 

formulação de frases de um indivíduo, vem sendo analisada e estudada pela Psicolinguística 

de orientação gerativista através de pesquisas experimentais. Vários estudos ao longo dos 

anos foram desenvolvidos na tentativa de identificar quais aspectos prosódicos são capazes 

de modificar, ou direcionar a interpretação de sentenças. Cagliari ressalta a função dos 

elementos prosódicos na linguagem dizendo: 

 

A função básica dos elementos prosódicos na linguagem é a de realçar ou 

reduzir certas partes do discurso para que daí resulte um mapeamento do 

discurso que mostra ao interlocutor como dar valor e importância a certos 

elementos e como tratar com menos importância a outros elementos. 

Temos, portanto, um canal de significados que corre paralelo ao dos itens 

lexicais isolados à significação literal. (CAGLIARI, 1993, p. 46) 

 

Para realizar essa tarefa, a prosódia dispõe de vários elementos prosódicos que 

podem ser funcionalmente equivalentes. Cagliari (1993) argumenta que essa variedade 

disponível ao falante tem função de evitar repetições, “o que tornaria a linguagem oral algo 

indesejável ao ouvido, soando como uma máquina...”. O mesmo autor destaca uma 

importante característica da prosódia: “a coocorrência de elementos prosódicos para realizar 

uma mesma função”. Outra importante função da prosódia é a concatenação de elementos 
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distantes no texto, uma vez que a sintaxe e o léxico não dispõem de recursos suficientes (ou 

possuem recursos que seriam exaustivos e pouco práticos aos falantes). 

 Pinker (2003, pp. 290-291) comenta a intencionalidade implícita nas conversações 

abordando conceitos de significância de enunciado, de face, de metáfora, de prosódia 

(“como se estivéssemos tocando”), de discurso, de atitudes, de emoções e da 

Psicolinguística, em um texto tão leve quanto profundo, comuns ao seu estilo, e diz: 

 

É natural que as pessoas explorem as expectativas necessárias para uma 

conversa bem-sucedida como maneira de inserir suas verdadeiras intenções 

em camadas ocultas de significado. A comunicação humana não é apenas 

uma transferência de informação como duas máquinas de fax ligadas por 

um cabo; são uma série de mostras alternadas de comportamento por parte 

de animais sociais sensíveis, ardilosos, cheios de segundas intenções. 

Quando colocamos palavras no ouvido das pessoas estamos certamente 

impingindo e revelando-lhes nossas próprias intenções, honrosas ou não, 

como se as estivéssemos tocando. (PINKER, 2003, p. 290-291) 

 

É Nespor (2010, p.3) quem comenta que por ser um dos primeiros aspectos da 

aprendizagem linguística, a prosódia é, possivelmente, a parte mais difícil da gramática a ser 

aprendida na aquisição de uma segunda língua na fase adulta, sem deixar de ser 

extremamente importante para a aquisição da primeira língua. A prosódia ajuda os ouvintes 

a analisar a sintaxe das mensagens ouvidas e auxilia crianças a iniciarem o processamento de 

sua língua de exposição. 

Fodor (2002, p.12), pesquisa a prosódia e suas implicações no processamento 

sintático de frases. Em seu trabalho Psycholinguistics Cannot Escape Prosody, traduzido 

como A psicolinguística não pode escapar da prosódia, dá a sua versão para o longo 

período em que a prosódia ficou sem receber a atenção dos pesquisadores que estudavam a 

interpretação sintática e semântica de sentenças: 

 

Houve uma época em que a pesquisa sobre o processamento de frases 

deixou de lado a prosódia para concentrar-se no processamento semântico 

e sintático. (...) Isso acontecia, em certa medida por uma razão prática: a 

tecnologia de estudo da fala era ainda um tanto primitiva. Entretanto, havia 

também uma razão teórica: muitas eram as perguntas a serem feitas sobre 

sintaxe e semântica e parecia que tais questões poderiam ser melhor 

respondidas se não se permitisse que a fonologia se intrometesse. (...) Os 

tempos mudaram. Hoje, um clique no mouse mostra registros instantâneos 

de ondas sonoras na tela de um laptop. A fonologia do fraseamento 

prosódico e da entonação têm conhecido enormes avanços e sistemas 

notacionais fundamentados em princípios gerais que representem as 

propriedades prosódicas das frases têm sido criados. (...) Os psicolinguistas 

envolvidos com o processamento de frases agora não somente têm 
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condições de manipular – e, de fato, manipulam – a prosódia nas frases de 

input, bem como medem as propriedades prosódicas das frases que os 

indivíduos produzem. (MAIA; FINGER, 2005, pp. 15-16) 

 

O título do nosso capítulo sugere uma aliança entre a prosódia e a Psicolinguística, por haver 

a necessidade de investigarmos uma, dentro dos preceitos da outra, pois foi a prosódia que 

motivou este trabalho com suas diferentes manifestações relacionadas a acentuação, 

entoação, ênfase e ritmo, bem como a fatores paralinguísticos e extralinguísticos, tais como 

marcadores discursivos, atitudes, emoções. No entanto, sem os recursos da Psicolinguística 

Experimental para a investigação e aferição dos resultados obtidos nos experimentos, esse 

trabalho não teria sido possível. A análise prosódica se torna relevante para o avanço do 

conhecimento da comunicação humana quando é avaliada, reconhecida e inserida no cerne 

dos trabalhos científicos e para alcançar esse objetivo a Psicolinguística Experimental torna-

se essencial. 

Kenedy, explicando as interfaces entre o gerativismo e as demais disciplinas cognitivas, diz: 

O processamento fonológico é o fenômeno cognitivo que ocorre quando 

produzimos e decodificamos o sinal acústico da fala. Podemos dizer que 

ele é a janela de entrada para o processamento linguístico da compreensão. 

É com base nas informações fonológicas computadas pela mente durante 

esse tipo de processamento que nos tornamos capazes de reconhecer (e 

produzir) morfemas e palavras, os quais caracterizam, por sua vez, outros 

tipos de tratamento cognitivo real da informação linguística: o 

processamento lexical. (...) O parser e o formulador sintático alimentam o 

processamento semântico, o processamento pragmático e, finalmente, o 

processamento discursivo. Tais níveis de processamento são responsáveis 

pelas computações reais que reúnem vastas gamas de informações 

linguísticas e extralinguísticas necessárias para conferirmos uma 

interpretação comunicativa coerente aos discursos que produzimos e 

compreendemos.(...) O processamento da linguagem, em seus diversos 

níveis, é um fenômeno cognitivo que se estabelece nas interseções entre a 

linguagem e suas interfaces. Ele toma vida precisamente quando os 

sistemas de memória, intencionalidade, comunicação, atenção e muitos 

outros interagem com a faculdade da linguagem durante o nosso 

comportamento linguístico. (KENEDY, 2013, pp. 255-266) 

 

Em nossa pesquisa, estamos trabalhando sobre a influência da prosódia na 

compreensão de alguns enunciados com interpretação de neutralidade ou de repreensão. 

Baseando-nos nas explicações do autor, poderíamos dizer que o processamento fonológico 

possibilitou aos sujeitos do nosso experimento receber o sinal acústico dos tokens dos 

estímulos do nosso teste e que, ao executar a tarefa de compreensão de cada uma das frases, 

o formulador sintático do sujeito participante acionou o processador semântico, que o 

informou o significado das palavras selecionas para aquele enunciado, que então acionou o 
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processador pragmático, que relacionou, com a sua experiência prática, o que ouviu com o 

contexto comunicativo em que inseriu a elocução ouvida, as possíveis intenções 

comunicativas e o seu conhecimento de mundo, o processador pragmático finalmente, 

acionou o processador discursivo, que concebeu a frase como uma unidade e verificou, entre 

outras coisas, os marcadores da enunciação. Todo esse processo deveras complexo é quase 

simultâneo, apesar de sequencial. Em nosso teste, nossos sujeitos levaram cerca de 2 

segundos para julgar o que ouviam e interpretavam.   

Os estudos fonéticos da prosódia analisam o papel dos parâmetros prosódico-

acústicos clássicos para a produção (prosódia articulatória) e a percepção (prosódia 

auditiva). Na produção, a estruturação da curva de frequência fundamental no enunciado é o 

principal veículo informacional da entoação da fala; já a evolução da duração de unidades do 

tamanho da sílaba ao longo do enunciado é o principal veículo estruturador do ritmo da fala. 

Esses estudos revelam que, no português falado no Brasil, as proeminências e as fronteiras 

prosódicas são marcadas por picos de duração e de frequência fundamentais na vizinhança 

das sílabas tônicas salientes no enunciado. Essas proeminências e depressões que se tornam 

visíveis através dos traçados desenhados pelo registro das elocuções em programas para 

análises acústicas, nos possibilitam buscar parâmetros e pontos relevantes na descrição de 

um enunciado e assim, realizar sua análise.  

À prosódia auditiva cabe o estudo das sensações de altura (pitch), duração 

(duration) e volume (loudness) através de testes de percepção empregados para confirmar ou 

não constituintes e proeminências prosódicas dos enunciados. Barbosa (2008) explica que 

não há uma fórmula matemática regular entre os parâmetros físicos e os perceptivos, por 

duas razões: a primeira, porque a relação entre parâmetros físicos e o correlato perceptivo 

não é linear (por exemplo, a sensação de pitch vai se tornando menos discriminante à 

medida que a frequência fundamental sobe); a segunda, porque contribuem para uma dada 

sensação todos os parâmetros acústicos: para o pitch, por exemplo, tanto a frequência 

fundamental quanto a intensidade e a duração objetivas são integradas para dar a sensação 

de altura. Essa relação complexa entre o físico e o sensorial se dá pelas características 

fisiológicas do sistema periférico auditivo, aliadas às características integrativas das vias 

auditivas superiores no cérebro. 

O interesse na interação sintaxe-prosódia recai, nós supomos, sobre o fato de que 

nós não conseguiríamos entender uns aos outros, com toda a riqueza de sentido e 

significados, sem a prosódia. Na verdade, sem ela teríamos dificuldades para reconhecer 

fronteiras sintáticas e adquirir uma língua. Existem sentenças que são potencialmente 
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ambíguas, que têm a mesma sequência de palavras e que, quando são enunciadas, 

desambíguam-se. Sobre este assunto, Nespor (2010) explica: 

A fala não seria prontamente compreendida sem fenômenos de ordem 

frasal. A prosódia, na verdade, permite desambiguar frases que apresentam 

uma sequência idêntica de palavras, mas têm significados diferentes, como 

em inglês ‘John gave her cat food.’, que significa tanto ‘O João deu a ela 

comida de gato.’, como ‘O João deu comida para o gato dela.’. Ou nesta 

frase em italiano, ‘Quando Luca chiama Martina é sempre Felice.’ Que 

significa tanto ‘Quando Luca chama Martina, ela está sempre feliz.’, como 

‘Quando Luca chama Martina, ela está sempre feliz’
5
.Então, em um caso, 

Martina é o objeto direto do primeiro verbo, e, em outro, Martina é o 

sujeito do segundo verbo. É por causa do fenômeno da juntura, do acento 

frasal e do comprimento em diferentes partes que frases como essas são 

desambiguadas. Então, uma teoria da competência prosódica que incluísse 

propriedades universais e propriedades que variam entre as línguas tornou-

se necessária. (NESPOR, 2010, p. 375) 

 

Há, então, a necessidade de se entender como o nosso cérebro compreenderia de 

forma tão rápida quanto segura a distinção entre sentenças que, a princípio, seriam idênticas. 

Maia e Finger (2005, p. 15) nos oferecem uma valiosa pista para respondermos a este 

questionamento quando descrevem o analisador sintático ou parser, também conhecido na 

literatura Psicolinguística como mecanismo humano de processamento de frases (Human 

Sentence Processing Mechanism - HSPM), dizendo: 

O parser é fechado à introspecção consciente (...) ele procede com método, 

fazendo uma varredura da cadeia de palavras na compreensão da frase, que 

seria rápida, serial. Geralmente o trabalho do parser de estruturar 

hierarquicamente os itens lexicais que vai encontrando é mínimo e 

eficiente, só sendo notado quando suas decisões são questionadas, 

posteriormente, em níveis interpretativos, menos reflexos. (MAIA; 

FINGER, 2005, p. 15) 

Um dos aspectos mais importantes da relação entre prosódia e níveis linguísticos superiores 

diz respeito ao não isomorfismo ou à não congruência entre sintaxe e prosódia. Isso significa 

que os constituintes prosódicos não coincidem, obrigatoriamente com os constituintes 

sintáticos.  

Dizer que não há congruência não significa dizer que a formação dos constituintes 

prosódicos prescinde do componente sintático e do semântico. Significa dizer que sua 

construção depende de outros fatores além dos linguísticos. Tais fatores são restrições dos 

                                                           
5
 Em português, temos esse efeito em uma sequência semelhante: ‘Quando o João chama a Maria fica 

contente”. Essa sequência recebe duas interpretações distintas, dependendo de sua prosódia: ela pode ser 

interpretada como  ‘Quando o João chama, a Maria fica contente.’ (a vírgula marca uma pausa prosódica) ou 

como ‘Quando o João chama Maria, (ele, o João) fica contente’.(*Nota do tradutor da entrevista.)  
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mecanismos de produção e percepção da fala, que se relacionam com memória de trabalho 

no que tange a seus limites temporais e/ou espaciais. 

É de conhecimento psicolinguístico (LEVELT, 1989) que planejamos nossos 

enunciados com 4 a 6 palavras de antecedência. Esses limites correspondem, em média, a 

limites temporais da ordem de 1 a 2 segundos que, não coincidentemente, correspondem à 

extensão temporal dos grupos acentuais. Os grupos acentuais são unidades prosódicas 

fundamentais, para além da sílaba, que são delimitados por sílabas proeminentes 

consecutivas no enunciado. Os graus de proeminência nessas sílabas assinalam níveis 

prosódicos distintos, passíveis de serem agrupados por técnicas estatísticas aplicadas a 

variáveis reais como a duração e a frequência fundamental. A partir de técnicas em que o 

ouvinte é submetido a uma série de testes de percepção empregados para confirmar ou não 

constituintes e proeminências prosódicas dos enunciados, poderemos ampliar nosso 

conhecimento sobre a prosódia. Para que o pesquisador teste suas hipóteses nessa área, o 

conhecimento metodológico da Psicolinguística Experimental é uma ferramenta 

fundamental. Foi a utilização dessas técnicas que permitiu a experimentação das hipóteses 

do nosso trabalho, como pode ser observado no capítulo 5, no qual descrevemos os dois 

experimentos aplicados.  

Barbosa (2008, p. 2)), comentando sobre a nossa capacidade de planejar enunciados 

com 4 ou 6 palavras de antecedência com um espaço de tempo que geralmente varia de 1 a 2 

segundos, diz que uma das consequências das restrições na produção e na percepção é a 

tendência a produzir constituintes prosódicos com número de sílabas não muito díspares. 

Todos os tokens que fazem parte do nosso experimento são constituídos por elocuções com 

4 ou 5 palavras e suas leituras não ultrapassaram 2 segundos de duração. 

É ainda Barbosa (2008, p. 3)) quem explica que a prosódia, nesse contexto, pode 

ser vista como um compromisso ou uma “solução ótima”, entre um sistema de produção e 

percepção sujeito a restrições de ordem cognitiva e um sistema linguístico sujeito a 

restrições linguísticas. Este comentário, naturalmente, refere-se ao fato de serem os 

constituintes prosódicos um intermediário, uma ponte, um elo perfeito, entre a elaboração do 

que falamos, (ou a nossa competência linguística), e o ato concreto de falar (nosso 

desempenho), ou ainda, o caminho inverso desse processo comunicativo no qual ouvimos 

um determinado enunciado e o interpretamos automaticamente, intuitivamente, ativando 

nossa competência linguística. 
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Em nosso experimento, não pesquisamos a produção da fala, nossos participantes 

não terão a tarefa de ler um enunciado, investigaremos a compreensão de alguns inputs 

auditivos interrogativos e suas interpretações como sendo uma questão total neutra ou uma 

repreensão, quando impomos a elas prosódias diferenciadas e características para uma ou 

outra interpretação.  

Não podemos, ainda, observar os caminhos pelos quais a nossa mente interpreta 

distintamente frases que a princípio seriam gramaticalmente idênticas, utilizando-se apenas 

do diferencial prosódico, no momento em que esse processamento está ocorrendo. No 

entanto, podemos lançar mão dos recursos oferecidos pela Psicolinguística Experimental, em 

especial, em nosso experimento, dos seus testes off-line, para tentar entender nossa 

compreensão em análises posteriores à audição daqueles enunciados. Para testar nossas 

hipóteses, para traduzir os resultados obtidos em dados e, então, utilizá-los em cálculos 

estatísticos numéricos e, sendo os números, também uma forma de linguagem, traduzir o que 

eles nos dizem em forma de respostas, para nossos questionamentos iniciais de 

pesquisadores.  

Vários modelos teóricos são associados à psicolinguística e servem não só de 

suporte aos estudos experimentais, como também, muitas vezes, guiam-nos. No início, havia 

o modelo behaviorista de Skinner; em seguida, a gramática gerativa transformacional, de 

Chomsky; mais adiante, com o afastamento do modelo gerativista, há a influência do 

modelo da psicologia cognitiva que encaminha a Psicolinguística para a área do discurso e, 

mais recentemente, com as reformulações no modelo teórico gerativista, houve uma 

reaproximação muito produtiva entre psicolinguística e gerativismo, fazendo com que o foco 

nos aspectos sintáticos retornasse. Atualmente, temos modelos teóricos para questões da 

sintaxe e modelos voltados para questões do discurso, que têm formas diferentes de explicar 

como o processamento de frases acontece. 

Um dos modelos que tentam responder a essa questão é a teoria do garden-path 

(TGP), ou teoria do labirinto. A TGP faz analogia ao labirinto para argumentar que, assim 

como quando entramos em um ambiente desconhecido repleto de corredores e portas, só 

contamos com as informações das paredes ou estruturas internas para nos guiarem a chegar a 

um determinado cômodo, às vezes conseguimos e outras vezes nos equivocamos e saímos 

no ‘jardim’, temos então que retornar ao ponto de partida e fazer outro percurso, da mesma 

maneira o processador de frases (parser) usa o seu conhecimento gramatical (estrutura 

sintática) isoladamente para a identificação inicial das relações entre as palavras e os 
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sintagmas. Essa analogia demonstra que a TGP é uma teoria modularista. A TGP, ao 

argumentar que vamos seguindo cegamente através de portas e corredores buscando chegar 

a um determinado objetivo, ilustra o que fazemos no processamento de frases quando 

seguimos também cegamente uma das possibilidades interpretativas, o que faz este modelo 

teórico ser serial. A TGP ainda argumenta que escolhemos geralmente a estrutura menos 

complexa sintaticamente ou a que ofereça menos ônus à nossa memória de trabalho. 

A pesquisa que ora desenvolvemos nos faz supor que, ao realizar a tarefa de 

julgamento auditivo das questões totais do nosso experimento, em um nível inicial do 

trabalho de análise, o parser do ouvinte seja acionado pela prosódia, e isso desencadearia 

um processamento inconsciente e rápido, favorecendo uma interpretação (neutra ou de 

repreensão) em detrimento de outra, confirmando sua suposição inicial ou provocando o 

efeito labirinto (garden path) obrigando o ouvinte a reavaliar sua compreensão inicial. 

2.2.1 Considerações 

 

A entoação, vista como o contorno melódico que acompanha um enunciado, 

constitui-se parte importante dentro dos estudos de uma língua, mas, diferentemente dos 

sons que podem ser representados pelos grafemas na língua escrita, não é tarefa fácil tomar 

consciência da melodia que acompanha a articulação dos fonemas, basta mencionar a fala 

monótona dos robôs, para descobrir quanta informação está embutida nos movimentos 

entoacionais da fala dos humanos. No entanto, não basta essa percepção abstrata, intuitiva e 

mesmo emocional desse constituinte linguístico suprasegmental e de sua atuação imperativa 

na compreensão da nossa fala. Para que nossas questões obtenham respostas, torna-se 

essencial a aplicação de testes com validação científica e neste sentido, a atuação da 

Psicolinguística Experimental é fundamental.  

Esperamos que os sujeitos participantes em nossa pesquisa sejam capazes de julgar 

corretamente se um mesmo enunciado é uma pergunta total neutra ou uma asserção de 

repreensão, para então analisar com critério os resultados dos testes, assim como a posterior 

análise estatística dos resultados dos testes aplicados dentro dos parâmetros da 

psicolinguística, para tentar encontrar respostas para os nossos questionamentos iniciais. 

Portanto, com os resultados obtidos em nosso trabalho, não saberemos a maneira 

pela qual as mentes dos sujeitos participantes diferenciaram ou não, um mesmo enunciado 

interrogativo total como sendo neutro ou de repreensão. No entanto, dependendo dos 

resultados obtidos, poderemos dizer se há uma margem estatística segura para afirmar que os 
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tokens dos nossos experimentos foram reconhecidos ou não, pelos sujeitos participantes, e 

assim responder se a prosódia tem força para diferenciar a interpretação pragmática dos 

estímulos dos nossos experimentos, quando todos os outros componentes linguísticos são 

idênticos e essas conclusões só serão possíveis, graças aos experimentos psicolinguísticos. 
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2.3 - Motivação pragmática na compreensão de contextos discursivos 

 

Nosso questionamento sobre a influência da prosódia na interpretação de alguns 

enunciados interrogativos totais interpretados como enunciados neutros ou repreensões 

dialoga, desde suas motivações iniciais, com a Pragmática. Afinal, nosso questionamento 

central investiga a possibilidade de alguns enunciados linguísticos, gramaticalmente 

idênticos, serem identificados de forma distinta quando produzidos, lidos com leituras 

interpretativas que tentaram, de forma artificial, reproduzir uma situação de mundo real. E 

não é disso, entre outras coisas, de que trata a Pragmática? O contexto comunicativo em que 

nos encontramos, nossas pressuposições sobre as pessoas e os assuntos sobre os quais 

falamos, nossas intenções comunicativas. 

Uma grande parcela do significado do que falamos, não está explícito no 

linguístico, mas ainda se acha ali e é passível de ser aferido concretamente, como nos 

propomos a fazer em nosso experimento, ainda que a princípio seja algo que percebemos 

intuitivamente e geralmente não sabemos explicar. No entanto, este significado linguístico 

faz a nossa percepção do enunciado ser diferente daquela que a escolha das palavras e a 

ordem em que se encontram nos tentam impor. 

 As intenções comunicativas são centrais em nosso trabalho, quando, por exemplo, 

pergunta-se a respeito do cumprimento de uma tarefa pedida anteriormente: Você arrumou a 

gaveta?, provavelmente, a entoação desta frase será de neutralidade, busca-se como resposta 

um sim ou um não. No entanto, se imaginarmos um contexto onde alguém procura por um 

documento, ou um endereço que deveriam estar dentro de uma gaveta e ao abri-la percebe-

se que ela foi arrumada, a mesma frase: Você arrumou a gaveta?, provavelmente teria uma 

entoação de repreensão e talvez nem esperássemos resposta. 

O importante aqui é notar o quanto a intenção, a atitude emocional e social do 

locutor, que ficam evidenciadas através da prosódia imposta a aquele enunciado que 

transforma completamente a interpretação de neutralidade, para repreensão. É a Pragmática 

atuando, contextualizando, inferindo, pressupondo, dando significado e é por essa razão que 

incluímos esse capítulo em nossa dissertação. 

 Esse capítulo inicia-se com um breve percurso histórico da Pragmática, em 

seguida, abordamos alguns dos estudos clássicos dessa área: a Teoria dos Atos de Fala, as 

Teorias da Polidez e as Implicaturas Conversacionais; em seguida comentamos as 

pressuposições pragmáticas e tecemos alguns comentários a respeito da interface entre a 

Pragmática e a Psicolinguística.  



57 
 

2.3.1 Breve percurso histórico da Pragmática 

 

Um grande número de trabalhos e publicações são dedicados a abordar temas 

inseridos nos domínios da Pragmática. No entanto, mesmo em meio a tamanha diversidade, 

é possível reconhecer que autoras e autores desse domínio compartilham certos pressupostos 

e os mais fortes deles parecem ser os relacionados a explicar a linguagem em uso e os 

relacionados à inserção de elementos não convencionais ao uso linguístico. 

Desde Kant, os estudos filosóficos passaram a ser entendidos com um conjunto de 

critérios para avaliar a maneira pela qual a mente é capaz de construir representações. Mais 

tarde, então no final do século XIX, os estudos filosóficos cunharam sua variante da filosofia 

Kantiana, defendendo principalmente que representações são antes linguísticas do que 

mentais e que se deve refletir antes em filosofia da linguagem que em crítica transcendental. 

Em seu capítulo sobre a Pragmática, Pinto (2012, pp. 55-79) afirma ter sido o 

filósofo norte-americano Charles S. Peirce o primeiro autor a utilizar a palavra Pragmática 

em seu artigo How to make our ideas clear (1878), no qual suas ideias sobre a tríade 

pragmática, que representa a relação entre signo, objeto e intérpretes são divulgadas. A ideia 

da tríade pragmática e toda teoria que a acompanha são complexas e estudá-las Peirce 

elaborou um trabalho no qual os componentes de sua teoria do signo, são definidos e 

subdivididos para explorar ao máximo sua capacidade explicativa e seu alcance teórico. Sua 

proposta principal de expor os aspectos da relação signo-objeto-intérpretes repercutiu e 

influenciou os trabalhos do filósofo Charles W. Morris.  

Morris (1938, pp. 77-138), interessado em esboçar a forma geral de uma ciência 

dos signos, ou semiótica, identificou três ramos distintos: a sintática ou sintaxe, definida 

pelo autor como “o estudo da relação formal dos signos entre si”, a semântica, definida 

como “o estudo das relações dos signos com os objetos aos quais eles são aplicáveis (os seus 

designata)” e a Pragmática, que seria o estudo da “relação formal dos signos com os seus 

intérpretes”. Nota-se a semelhança com a tríade pragmática defendida por Peirce. Morris 

defende a interdependência dos três campos e combate sua hierarquização. 

Seguindo outro caminho, o filósofo Willian James aproveitou de Peirce a ideia de 

refletir no âmbito da filosofia sobre os sinais e os seus significados. Ao escrever o ensaio 

Philosophical conceptions and practical results (Concepções filosóficas e resultados 

práticos), em 1898, vinte anos depois de Peirce ter utilizado a palavra Pragmática, James 

cunha o termo pragmatismo e inaugura o que ficou conhecido como Pragmatismo norte-

americano. Willian James, por meio de suas reflexões filosóficas baseada em componentes 
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pragmáticos, valoriza a pessoa que fala como detentora do próprio significado, já que a 

verdade seria para ele aquilo que todos inseridos numa comunidade queremos que ela seja. 

Pinto (2012, pp. 61-62) explicando a posição de James diz: 

(...) A definição mais popular de James é a de verdade como “o que é 

melhor para nós acrelidarmos”. Essa fórmula é bastante polêmica desde 

Platão, que discutiu com certa constância a questão “A que se pode chamar 

corretamente verdadeiro ou falso?”, a maior parte dos textos filosóficos, 

especialmente influenciados pela lógica clássica, até então, tinha definido 

verdade como um conceito que está fora das pessoas, pois o que é 

verdadeiro estaria sempre em conformidade com o mundo. Dessa forma, a 

verdade seria sempre suscetível de ser encontrada e confirmada. Esse 

conceito de verdade sempre foi extremamente importante para a definição 

de significado, pois a conceitualização desse último girava em torno da 

correspondência entre o mundo e a palavra. (...) essa posição de James 

desloca com grande força o tratamento do significado linguístico, porque 

impele o debate acerca da verdade e atinge em cheio todo o discurso sobre 

a possibilidade de conhecimento do fato, pois duvida da própria ideia de 

confirmação no mundo deste conhecimento. (PINTO, 2012, pp. 61-62) 

 

William James, por meio de sua reflexão filosófica baseada em componentes 

pragmáticos, valoriza a pessoa que fala como detentora do próprio significado, já que a 

verdade, palavra-chave na compreensão da relação entre mundo e linguagem, nada mais é 

que aquilo que todos nós queremos que ela seja. A posição de James desloca com grande 

força o tratamento do significado linguístico, porque impele o debate acerca da verdade para 

o terreno do imprevisível: as pessoas sociais. 

Levinson (2007, pp. 1-6), explica que o termo pragmática teria sofrido um 

estreitamento progressivo de seu âmbito de definição e em razão desse fato, o filósofo e 

lógico Carnap (1938) adotaria a seguinte versão da tricotomia: 

 

Se, numa investigação, faz-se referência explícita ao falante ou, para dizê-

lo em termos mais gerais, ao usuário da linguagem, então, consigna-mo-la 

[a investigação] ao campo da Pragmática... Se abstraímos o usuário da 

linguagem e analisamos apenas as expressões e seus designata, estamos no 

campo da semântica. E, finalmente, se obstruímos também os designata e 

analisamos apenas as relações entre as expressões, estamos no campo da 

sintaxe (lógica). (CARNAP, 1938, p. 2) 

 

Carnap (1959) sustenta que havia espaço para uma Pragmática pura, que se 

ocuparia de conceitos como crença, enunciação e intenção e de sua inter-relação lógica. 

Levinson (2007, pp. 1-6) comenta sobre esse período de entendimentos sobre a Pragmática 

no qual ela era considerada o estudo dos aspectos da linguagem que demandavam a 

referência aos seus usuários, explicando que este fato tenha levado a uma restrição adicional 

do termo, pois segundo Levison, há um aspecto das linguagens naturais que exige essa 
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referência, que é o estudo de palavras dêiticas ou indiciais. No entanto, essa exigência 

acabou por restringir o conceito de pragmática, como assinala Gazdar (1979): 

 

(...) Tal uso tem pouco a oferecer aos linguistas, já que todas as linguagens 

naturais têm termos dêiticos e seguir-se-ia que as línguas naturais não 

possuem nenhuma semântica, mas apenas uma sintaxe e uma Pragmática. 

Para que a tricotomia tenha alguma função na linguística, é preciso 

encontrar algum âmbito menos restrito para a Pragmática. (GAZDAR, 

1979, p. 2) 

 

No final da década de 1960, no movimento conhecido como semântica gerativa, em 

sua associação com a Pragmática, ressurge o interesse pelo significado. Sobre esse período, 

Levinson esclarece que tal interesse, num sentido mais amplo, mostrou ser uma das 

melhores bases a partir das quais a semântica gerativa pôde atacar a teoria-padrão de 

Chomsky (1965). É ainda Levinson quem diz que:  

 

(...) a definição da Pragmática de Carnap é então corrigida para algo como 

“as investigações linguísticas que tornam necessária a referência a aspectos 

do contexto”, onde o termo contexto é compreendido de modo que abranja 

as identidades dos participantes, os parâmetros temporais e espaciais do 

acontecimento discursivo e as crenças, o conhecimento e as intenções dos 

participantes do acontecimento discursivo e, sem dúvida, muito mais. 

(LEVINSON, 2007, p. 5) 

 

Tradicionalmente a sintaxe é considerada o estudo das propriedades das frases e 

suas partes, a semântica o estudo do significado, e a Pragmática o estudo do uso linguístico, 

mas cada um desses itens pode ser redefinido de uma forma mais profunda, mais complexa e 

mais abrangente, dependendo do ângulo em que se foque o olhar do estudioso. 

Oferecendo outros ângulos de interpretação e definição da Pragmática, Levinson 

(2007, p. 8), apresenta uma visão funcionalista para a Pragmática, na qual ela é o “estudo da 

linguagem que tenta explicar facetas da estrutura linguística por referência a pressões e 

causas não linguísticas”. 

Invocando a distinção de Chomsky entre competência e desempenho, é ainda 

Levinson quem explica que em um âmbito restrito, a Pragmática deveria ocupar-se com os 

princípios do uso da linguagem ou com os princípios do desempenho linguístico, e não ter 

ligação com a descrição da estrutura linguística. Dentro desse entendimento, Katz e Fodor 

afirmam que: 

(...) está claro que os contextos fazem muito mais do que meramente 

selecionar entre as leituras semânticas disponíveis das sentenças – por 

exemplo, a ironia, o enunciado atenuado (understatement) e coisas 
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semelhantes são tipos de uso que efetivamente criam novas interpretações 

no contexto. Ainda assim, poderíamos afirmar que a gramática (no sentido 

amplo que inclui fonologia, sintaxe e semântica) ocupa-se da atribuição de 

significado às formas linguísticas independentemente do contexto, ao passo 

que a Pragmática ocupa-se da interpretação destas formas que é 

acrescentada pelo contexto”. (FODOR; KATZ, 1964, p. 479) 

 

Segundo Levinson, o problema com essa definição é que às vezes, torna-se 

impossível traçar uma fronteira precisa entre a gramática independente do contexto (a 

competência) e a interpretação dependente do texto (o desempenho). É dentro do 

pragmatismo norte-americano que Williard V. Quine prossegue as ideias de James e Peirce, 

reformulando-as no que ele denominou de pragmatismo radical. Quine, como Morris, 

também estuda o pragmatismo lógico do Círculo de Viena mas defende a tese de que a 

referência é impenetrável, no sentido de que não se pode determinar com toda a certeza o 

alcance da expressão referencial no mundo, suas ideias o levam a formular sua tese sobre a 

inescrutabilidade da referência, na qual o autor prova que as discrepâncias entre 

significações só podem ser teorizadas a partir da sua condição pragmática. 

Pinto (2012) acrescenta sobre o pragmatismo norte-americano que devemos 

destacar os trabalhos de Donald Davidson e Richard Rorty, que se inspiraram nos estudos 

dos filósofos James Dewey e L. Wittgenstein, cujas ideias acrescentaram uma perspectiva 

historicista aos estudos pragmáticos norte-americanos, defendendo que as investigações dos 

fundamentos da linguagem podem ser consideradas uma prática social contemporânea. 

Para os pragmaticistas norte-americanos a conversação humana é uma prática 

linguística, e esta prática é sempre social. O pragmatismo norte-americano oferece bases 

para uma análise linguística que relacione signo e falante, compondo ambos os que se chama 

de fenômeno linguístico. Pinto discorre sobre essa perspectiva da Pragmática dizendo: 

 

(...) A teoria da coerência elaborada por Davidson, e respaldada pelas 

críticas de Rosty à tradição analítica, delineia um arcabouço teórico para 

tratar a coerência interna, e não a verdade, como o elemento que sustenta 

qualquer sistema interpretativo. Sua defesa polemiza, portanto, em torno 

daquela noção clássica de verdade e contrapõe-se à Teoria da 

Correspondência, presente na definição clássica de significado. Essa última 

sustenta que sentenças e coisas no mundo podem ser relacionadas a fim de 

calcular valores de verdade dessa relação. Para Davidson, se há coerência, 

pouco importa o valor de verdade dessa correspondência. Dessa forma, o 

que Davidson quer mostrar é que as atitudes proposicionais de uma pessoa, 

sua fala, crenças, e intenções são verdadeiras porque existe um princípio 

legítimo que diz que qualquer uma das atitudes proposicionais do/a falante 

é verdadeira se ela é coerente com o conjunto de atitudes proposicionais 

desse/a mesmo/a falante. (PINTO, 2012, p. 64) 
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 Pinto comenta a ampla repercussão dos conceitos da Pragmática: 

 

(...) No início da década de 1970, até as famosas árvores gerativas 

incorporaram os atos de fala em seus galhos. (...) Na Semântica, na 

Linguística Textual, na Análise Conversacional, na Análise do Discurso e 

em muitos outros lugares, para criticar ou reverenciar, para ser fiel a Austin 

ou para lhe fazer ‘consertos’. Os Estudos dos Atos de Fala têm sido tanto 

instrumento para explicar efeitos da linguagem em uso, como a relevância 

de uma promessa ou a eficácia de uma ordem, como no caso dos trabalhos 

de Searle (1981), quanto tem sido fonte de reflexão não somente sobre a 

prática do uso linguístico, mas principalmente sobre a teorização desta 

prática. (PINTO, 2012, p. 69) 

 

Mesmo admitindo-se a variedade presente nos conceitos de Pragmática, também se 

deve admitir que existam pressupostos e domínios compartilhados. Haberland e Mey (1977), 

editores do Journal of Pragmatics, na primeira edição desse periódico, afirmam que a 

Pragmática analisa de um lado o uso concreto da linguagem com vistas em seus usuários na 

prática linguística; e de outro lado, estuda as condições que governam essa prática. Assim, a 

Pragmática pode ser apontada como o estudo do uso linguístico, sendo ela interessada nos 

estudos da linguagem incorporando a ela os conceitos de sociedade e de comunicação. 

Outro ponto acordado entre os estudiosos dessa área é que os fenômenos 

linguísticos não são puramente convencionais, mas sim compostos por elementos criativos, 

inovadores, que se alteram e interagem durante o processo de uso da linguagem. Explicar a 

linguagem em uso e não descartar nenhum elemento não convencional são os dois pontos 

comuns aos estudos pragmáticos que formam uma linha preocupada com o uso linguístico. 

2.3.2 Atos de fala 

 

Ao lançarmos um olhar curioso sobre a Pragmática não podemos deixar de perceber 

a relevância da teoria dos atos de fala, essa concepção, como o nome sugere, considera as 

frases da língua como ações sobre o real, de onde advém a concepção de Atos de Fala, na 

perspectiva atribuída pelo seu precursor, o filósofo inglês John Austin, em seu livro: Quando 

dizer é fazer. Quando falamos, não fazemos apenas declarações, mas fazemos coisas como: 

ordenar, perguntar, pedir, desculpar-nos, lamentar, rogar, julgar, reclamar, recriminar, 

repreender, entre outros. E é sobre repreender que falamos em nossa pesquisa, pois 

assumimos como premissa de nosso trabalho de pesquisa, que fazemos uso da melodia da 

nossa fala para fazer uma repreensão. Acreditamos que fazemos isso, alterando a prosódia 

dos enunciados e que isso pode ser realizado propositalmente, conscientemente ou não, pois 
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algumas vezes, imprimimos uma entoação característica de uma repreensão a um dado 

enunciado sem nos apercebermos disso, mas os nossos interlocutores percebem e reagem 

como se de fato tivessem sido repreendidos. Dessa forma, ao pronunciarmos um enunciado 

aparentemente inocente, com uma determinada entoação de repreensão, já conhecida e 

reconhecida pelos falantes hábeis de uma determinada língua, de uma mesma comunidade 

linguística, em um determinado contexto, este enunciado, será, como acreditamos, 

reconhecido e pragmaticamente interpretado como uma  asserção de repreensão. Assumimos 

que repreender é um ato de fala e que dizer um enunciado com uma prosódia de repreensão 

é efetivamente fazer uma repreensão.   

Silva (1980, p. 155) explica o início da Teoria dos Atos de Fala remontando ao fato 

de os cursos proferidos por Wittgeinstein e, a partir deles, ter definido seus pensamentos 

como um desvio no desenvolvimento da tradição filosófica, ou seja, uma mudança no foco 

das atenções para a linguagem corrente. Entre os filósofos da Universidade de Oxford esse 

redirecionamento repercute e autores como Gilbert Ryle, John Langshaw Austin e Peter 

Frederick Strawson seguem as indicações de Wittgeinstein para investigar a linguagem 

corrente como solução para os problemas filosóficos. É o movimento que ficou conhecido 

como Filosofia Analítica ou Filosofia da Linguagem Ordinária, e que tem como resultado 

principal para os estudos linguísticos os Estudos dos Atos de Fala. 

 Discutindo sobre a materialidade e historicidade das palavras, Austin reflete sobre 

uma teoria que explica questões, exclamações e sentenças que expressam comandos, desejos 

e concessões. Os estudos dos Atos de Fala, que têm por base as conferências de Austin 

publicadas postumamente em 1962 sob o título How to do things with words , concebem a 

linguagem como uma atividade construída pelos interlocutores, ou seja, a linguagem não é 

descrição do mundo, mas ação. Austin rompe com a noção tradicional da semântica baseada 

nos valores de verdade e falsidade das sentenças ao introduzir o conceito de “performativo”. 

Performativo é todo enunciado que realiza o ato que está sendo enunciado. Para 

Austin, dizer algo equivale a executar três atos simultâneos: o ato locutório, o ato ilocutório 

e o ato perlocutório. O ato locutório, centrado no nível fonético, sintático e de referência, 

corresponde ao conteúdo linguístico usado para dizer algo. O ato ilocutório, ato central para 

Austin, uma vez que tem a chamada força performativa, está associado ao modo de dizer 

algo e ao modo como esse dizer é recebido em função da força com que é proferido. 

Corresponde ao ato efetuado ao se dizer algo. E o ato perlocutório corresponde à indicação 

dos efeitos causados sobre o outro, servindo a outros fins, como influenciar o outro, 

persuadi-lo a fazer algo, causar um embaraço ou constrangimento, etc..  



63 
 

 Pinto (2012, p. 67) ressalva que os atos da fala são muitas vezes de efeito ambíguo, 

podendo expressar, por exemplo, tanto uma promessa quanto uma ameaça e para solucionar 

o problema, os falantes baseiam-se em indícios explicitados no momento da fala, ou 

percebidos na relação entre as pessoas que falam. É ainda Pinto (2012, p. 67) quem comenta 

que os atos de um enunciado ocorrem simultaneamente, são relativos aos contextos de fala e 

às pessoas que falam, assim como são interpretáveis de tantas variadas formas, que torna 

difícil uma descrição linguística. 

 A teoria dos atos de fala abriu novos caminhos para a reflexão do papel das 

convenções e práticas sociais na constituição dos atos ilocucionários e, consequentemente, 

para a questão que envolve a ação e o sujeito que a enuncia. Novos estudos foram 

realizados, ampliando e reformulando a teoria de Austin. É dentro dessa perspectiva que se 

insere a classificação dos atos ilocucionários, elaborada por Searle, em categorias ou tipos 

básicos.  

Quanto à definição das questões na Teoria dos Atos de Fala, podemos incluir as 

atitudes em três lugares: o primeiro, seria o modo de realização da força ilocucional. Todas 

as questões teriam o ponto de realização diretivo para a força ilocucional, mas o modo de 

realização desse ponto poderia ser diferente para cada atitude: uma manifestação de dúvida 

faria com que o modo de realização da força ilocucional fosse diferente de uma 

manifestação de certeza, ou da manifestação de uma atitude de interesse, essa discussão 

necessitaria de mais desenvolvimento, entretanto, nosso objetivo é o de apontar que as 

atitudes poderiam influenciar na realização das questões. Uma outra questão é, segundo Reis 

(2001), a classe dos atos comportamentais, de acordo com Austin (1961). Dentro dos 

comportamentais, Austin inclui sete categorias, dentro as quais a quarta é denominada de 

atitudes. Austin arrola, em atitudes, rótulos com criticar, reclamar, culpar, lamentar, apoiar, 

entre outros. Podemos apontar, nesta classificação, uma semelhança com a atitude de crítica 

que é muito próxima da de repreensão que utilizamos em nosso trabalho.  

Searle, em seu trabalho Speech Acts, retoma questões relativas à filosofia da 

linguagem, objetivando a construção de um ponto de vista linguístico para a teoria dos atos 

da fala. Esse autor adota o conceito de “finalidade ilocutória” para classificar os usos 

linguísticos, salientando que há um número limitado de coisas que fazemos com a 

linguagem e que podem ser simultâneas. Para o autor, “falar uma língua é adaptar uma 

forma de comportamento regido por regras” (SEARLE, 1979, p. 33). 

Segundo Searle, os atos de fala classificam-se em: Atos assertivos, que consistem 

no fato de dizermos às pessoas como as coisas são; Atos diretivos, que consistem nas 
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tentativas de levarmos as pessoas a fazer coisas; Atos expressivos, que consistem na 

expressão de sentimentos e atitudes; Atos comissivos, que consistem nos atos cujo efeito é 

produzir uma mudança por meio do que dizemos; e os declarativos, que requerem situações 

extralinguísticas para a sua atualização, baseadas em instituição ocupadas por falantes e 

ouvintes, são atos que podem promover uma mudança na realidade. Nas palavras de Pinto: 

 

O trabalho de Searle empenhou-se no sentido de produzir um acabamento 

nas inúmeras reviravoltas que Austin efetiva em sua reflexão sobre a 

linguagem. Um exemplo disso é a taxionomia para os atos de fala proposta 

por Searle, que inclusive procurou deixar clara a distinção entre ato 

ilocutório e verbo ilocutório. Searle defendeu que os atos de fala possuem 

um componente básico: a proposição. (PINTO, 2012, p. 68) 

 

A proposição defendida por Searle seria componente de todos os atos de fala e os 

orientaria, por meio de doze “dimensões de variação” a sua classificação, a saber: a 

diferença do ponto ou propósito ilocucionário, a diferença de ajuste do fit, diferenças nos 

estados psicológicos, as diferenças na força e na potência do ponto ilocucionário, diferenças 

no status ou posição do falante e do ouvinte, diferenças na forma de relacionar os interesses 

do falante e do ouvinte, diferenças nas relações com o resto do discurso, diferenças entre os 

conteúdos proposicionais, diferenças entre atos de fala e os que não precisam ser falados, 

diferenças entre atos que requerem instituições extralinguísticos para a sua performance, 

diferenças entre atos onde o verbo ilocucionário tem o uso performativo e os que não têm e 

diferenças no estilo da performance do ato ilocucionário. 

 Além da taxionomia para a classificação dos atos ilocutórios, Searle chamou a 

atenção para a diferença entre ato ilocutório e força ilocutória ou ilocucional. Ato ilocutório 

é o ato que corresponde às ações que podem ser realizadas; força ilocutória ou ilocucional é 

o componente que determina a diferença entre um ato e outro, o que traduz a particularidade 

de cada ato. Para Searle, existe um marcador de força ilocucional, que segundo Wilson 

(2011, p. 95) pode ser expresso em português através dos seguintes processos: 

 

(...) a ordem das palavras, o acento tônico, a entoação, a pontuação, o modo 

do verbo e o uso dos verbos performativos. Mas (Searle) adverte que 

“frequentemente, nas situações concretas do discurso, é o contexto que 

permitirá fixar a força ilocucional da enunciação, sem que haja necessidade 

de recorrer ao marcador explícito apropriado. (SEARLE, 1979, p. 44) 

 

Searle chama a atenção para outros aspectos em relação aos atos ilocutórios: nem 

todos os atos de fala realizados expressam o significado pretendido pelo falante, isto é, é 
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possível realizar atos de fala indiretos, ou seja, o locutor pode expressar uma ordem por 

meio de uma pergunta, pode fazer um pedido por meio de um desejo, de um convite, de uma 

interrogação e assim por diante. Por exemplo, se digo “Você arrumou a gaveta?”, é possível 

interpretar esse enunciado como uma pergunta total neutra e genuína, ou um agradecimento, 

como se a pessoa dissesse “Como ela está organizada! Estou feliz por você ter feito isso.”, 

ou como uma repreensão, como se a pessoa dissesse “Você tirou tudo do lugar! A gaveta é 

minha e eu não gosto que mexam nela. “A utilização de atos de fala indiretos corresponde ao 

tipo de força ilocucional marcada e ao tipo de interação estabelecida com o interlocutor em 

questão. Deriva-se da indiretividade dos atos de fala. Os estudos dos atos de fala têm sido 

instrumento para explicar os efeitos da linguagem em uso e fonte de reflexão não somente 

sobre a prática do uso linguístico, mas principalmente sobre a teorização desta prática. 

 Como comentamos no início desse tópico, a Teoria dos Atos de Fala está inserida 

na Pragmática Linguística afiliada à Filosofia da Linguagem, ao Pragmatismo Filosófico e à 

Semiótica. Mas assim como a Filosofia, a Pragmática também recebeu contribuições da 

Antropologia, da Psicologia, da Sociolinguística e vários trabalhos importantes foram 

desenvolvidos na perspectiva do comportamento verbal e da interação, a chamada teoria 

interacionista e, decorrente da mesma, as Teorias da Polidez, também importante nos 

estudos da Pragmática. 

2.3.3 Teorias da Polidez 

 

A polidez está associada aos processos de elaboração de face (auto imagem pública 

dos indivíduos), oriunda dos trabalhos sobre face de Erving Goffman e se caracteriza como 

recurso de dissimulação de afeto negativo. Segundo os estudiosos da polidez, as pessoas 

tendem a cooperar entre si para manter a face na interação, agindo de modo a assegurar a 

autoimagem de todos os participantes. Partindo-se desse princípio geral e universal de 

cooperação, alguns autores como Goffman, Lakoff, Brown e Levinson, e Leech formularam 

algumas regras de conduta com base no tipo de interação e no tipo de cultura envolvida na 

interação verbal. 

Erving Goffman, em meados de 1950, elaborou um estudo de natureza sociológica 

sobre os elementos rituais na interação. Neste trabalho, o autor introduz a noção de face 

como “o valor social positivo que uma pessoa reclama para si mesma através daquilo que os 

outros presumem ser a linha por ela tomada durante um contato específico.” (GOFFMAN, 

1980, p. 77). A elaboração da face é duplamente orientada em termos de uma prática 
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defensiva, que procura salvar a própria face, e uma face protetora, que procura salvar a face 

do outro por meio do respeito, da polidez, da discrição, e da cortesia, assim a preocupação 

com a própria face implica a preocupação com a face do outro. Goffman aponta o orgulho, a 

honra e a dignidade como elementos mantenedores da face e da responsabilidade da pessoa, 

ao passo que gafes, insultos maliciosos e ofensas constituem atos de ameaça à face, ao 

pensarmos na face pessoal, segundo Goffman, estamos também lidando com a face social, 

pois ela está associada às regras e convenções da sociedade.  

Lakoff (1973, pp. 453-467) distingue três regras de polidez: não imponha, dê opções 

e faça “A” sentir-se bem, seja amigável. A primeira regra refere-se ao grau de 

distanciamento entre os interlocutores e do contexto. A segunda regra (dê opções) sugere, 

que o falante não deve parecer categórico, assertivo demais, procurando deixar o interlocutor 

à vontade. A terceira regra (faça “A” sentir-se bem; seja amigável), ao contrário da primeira, 

sugere a aproximação entre os interlocutores, é a regra da camaradagem em que o outro é 

tratado como igual. 

Brown e Levinson (1978, pp. 290-311) sistematizaram os estudos sobre face na 

Teoria da Polidez, eles assumem o conceito de face como a autoimagem pública que 

qualquer indivíduo reclama para si e apresentam dois tipos de face que se relacionam: face 

positiva e face negativa. A face positiva refere-se à autoimagem positiva incluindo o desejo 

de ser apreciado e aprovado, corresponde à polidez positiva. A face negativa é a 

reivindicação básica à privacidade e à preservação pessoal, isto é, o desejo da não 

imposição, que corresponde à polidez negativa. 

Leech (1980, pp. 81-98) aprofundando os estudos de Brown e Levinson, 

compreende a polidez em termos de adequação às normas de comportamento de uma 

determinada comunidade. 

 Segundo o autor, o julgamento de um indivíduo quanto à polidez ou falta de 

polidez só é possível com base nas normas de um grupo social. A polidez manifesta-se tanto 

no conteúdo da informação quanto no modo como as pessoas a administram. Leech 

estabelece algumas máximas de polidez: A Máxima do tato, a Máxima da generosidade, a 

Máxima da aprovação, a Máxima da modéstia, a Máxima da concordância e a Máxima da 

simpatia. 

As teorias da polidez baseiam-se em uma conduta humana centrada na cooperação, 

no entanto, deve-se evitar não confundi-la com cordialidade, Wilson (2011, p.105) comenta: 

 

(...) não se pode confundir polidez com cordialidade. Aquela está fundada 

em princípios racionais, reguladores; esta, na expressão dos sentimentos, 
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sejam eles positivos ou negativos. As máximas correspondem a situações 

prototípicas (praticamente ideais) no que se refere ao princípio de 

cooperação. Mas é fato que podemos ser polidos usando estratégias 

indiretas, negando um convite ou um pedido indesejável de forma a não 

magoar o outro. Tudo dependerá do contexto e das condições em que a 

interação ocorrer. Estudos posteriores sobre a polidez já tratam de casos 

“reais” de interação, revelando inúmeras formas que as pessoas têm de se 

relacionarem umas com as outras. As diferenças culturais, os aspectos 

emocionais, dentre outros, são fatores determinantes para a atenuação ou o 

agravamento de atos de ameaça à face e que concorrem com as estratégias 

de polidez. (WILSON, 2011, p. 105) 

 

Considerando a importância de tentarmos ligar as ideias do nosso trabalho com os 

conceitos aos quais estamos dando relevância em nosso capítulo, mencionaremos apenas um 

exemplo de interpretação dos estímulos do nosso teste, em uma visão da Teoria da Polidez. 

Na verdade, as ideias defendidas por essa teoria em relação ao nosso experimento poderiam 

gerar muitas outras interpretações, mas isso mudaria o foco das nossas investigações. 

Ao pensarmos o nosso trabalho dentro dos preceitos da Teoria da Polidez tentamos 

imaginar que seus estímulos de repreensão poderiam ser interpretados como sendo a 

possibilidade de se dissimular afetos negativos e de assegurar a autoimagem de todos os 

participantes de uma determinada interação, exatamente como foi descrito pelos 

sistematizadores desses estudos. Quando, no mundo real, alguém se utiliza de uma pergunta 

total do tipo: Você já vai sair?, com uma prosódia de repreensão ao invés de simplesmente 

repreender utilizando-se de uma assertiva, de forma direta e inequívoca do tipo: Eu acho que 

é muito cedo para você sair! ou mesmo, Eu não quero que você saia agora por ser muito 

cedo. Isso pode acontecer em razão de o locutor estar preocupando-se em dissimular um 

sentimento negativo (raiva, insatisfação, ou outro que o valha) além de estar protegendo a 

face de todos os envolvidos nessa interação. O fato de fazermos uso desse recurso em nosso 

cotidiano nos torna capazes de reconhecê-lo quando o escutamos. Essa, acreditamos, é uma 

das razões pelas quais, em nosso experimento, os sujeitos serão capazes de identificar os 

estímulos com leitura interpretativa marcada pela prosódia de repreensão. Acreditamos que, 

se ao efeito prosódico forem adicionados os contextos culturais e sociais, além dos aspectos 

emocionais, os percentuais de coincidência poderão vir a ser maiores do que os que 

esperamos encontrar nos resultados dos experimentos desta dissertação e esse aspecto pode 

vir a ser alvo de futuras pesquisas e estudos. 

O estado atual da Pragmática reconhece o uso da língua e o modo como ela é 

empregada na interação verbal. Dentre os estudos mais importantes que exerceram 
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influência no desenvolvimento da Pragmática, segundo Pinto (2012, p. 90), destaca-se o que 

se refere às implicaturas conversacionais. 

2.3.4 Implicaturas Conversacionais 

 

A teoria das implicaturas conversacionais busca uma forma de descrever e explicar 

os efeitos de sentido que vão além do que é dito, a possibilidade de um enunciado significar 

mais do que literalmente está expresso. Foi o filósofo inglês Henry Paul Grice (1913-1988), 

professor da Universidade da Califórnia, o introdutor das noções de implicatura e o 

estabelecimento de princípio que regem a comunicação e o conceito de que para haver 

comunicação seria preciso haver cooperação entre usuários. Seria possível inclusive levantar 

os princípios que regem o espírito cooperativo de comunicação. Grice elaborou, em meados 

da década de 1960, um quadro de implicaturas conversacionais, ou seja, de regras que 

deveriam estar presentes no sucesso de todo ato de linguagem. 

A importância dos conceitos de implicatura conversacional nos recentes trabalhos 

em pragmática, segundo Levinson (2007, pp. 122-123), deve-se a várias razões: primeiro, a 

implicatura coloca-se como exemplo paradigmático da natureza e da força das explicações 

pragmáticas dos fenômenos linguísticos; segundo, o fato de que ela dá uma explicação até 

certo ponto explícita de como é possível querer dizer (num sentido convencional das 

expressões linguísticas enunciadas); terceiro, a noção de implicatura traz simplificações 

substanciais na estrutura e no contexto das descrições semânticas; quarto, a implicatura 

parece ser essencial para que alguns fatos básicos da língua sejam explicados 

adequadamente e quinto, nas palavras de Levinson:  

 

(...) os princípios que geram as implicaturas têm uma capacidade de 

explicação muito geral: alguns princípios fornecem explicações para um 

grande leque de fatos aparentemente não relacionados. Por exemplo, por 

que o inglês não possui um item lexical nall com o significado de “não 

todos”, por que a lógica de Aristóteles deu errado, por que tautologias 

evidentes como War is war “Guerra é guerra” podem comunicar 

significação conceitual, como as metáforas funcionam e muitos outros 

fenômenos. (LEVINSON, 2007, pp. 125) 

 

 Grice caracterizou dois tipos de implicaturas: as convencionais e as 

conversacionais. As convencionais são as implicaturas cuja significação é gerada 

internamente, no sistema linguístico. Na frase “Apesar de baixo, ele é um bom jogador de 

basquete.”, por exemplo, a locução conjuntiva apesar de aciona uma relação de concessão 
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entre uma oração e outra. Este é um exemplo de implicatura convencional, a significação é 

gerada no interior da sentença, em sua estrutura sintática. 

 As implicaturas conversacionais estão ligadas ao contexto extralinguístico. 

Refletindo sobre este tipo de implicatura, Grice criou os princípios de cooperação e as 

máximas conversacionais. Para ele, nem sempre o que se diz corresponde à realidade ou é 

realmente aquilo que se quer dizer, consequentemente torna-se importante recorrer-se ao 

contexto comunicativo, pois o significado pode ser obtido por meio de uma implicatura, isto 

é, do resultado da adesão ao princípio de cooperação que guiaria a interação verbal entre os 

indivíduos. Então em um diálogo como esse:  

A: Você pode me ajudar? 

B: Hoje eu tenho que acabar um relatório para o trabalho. 

A resposta que a princípio pode parecer inadequada, é interpretada através de uma 

implicatura conversacional, para não dizer “não” explicitamente, B optou por uma resposta 

indireta, mantendo o mesmo efeito negativo.  

Grice sugere que existe um conjunto de suposições mais amplas que guiam a 

conduta da conversação e é sobre elas que Wilson (2011) diz: 

 

(...) O princípio da cooperação é elaborado com base em uma fórmula geral 

e é assim posto: faça a sua contribuição na conversação, atendendo ao que 

é solicitado, no momento exigido, visando aos propósitos comuns e 

imediatos, de forma consequente em relação aos compromissos 

conversacionais estabelecidos. (WILSON, 2011, p. 91) 

 

Desse princípio geral resultam quatro máximas: a Máxima da quantidade, a 

Máxima da qualidade, a Máxima da relação e a Máxima do modo.  

 A Máxima da qualidade (seja verdadeiro), não diga aquilo que você considera 

falso; não diga nada que não possa ser comprovado ou para o qual você não possa fornecer 

evidência. 

 A Máxima da quantidade (seja informativo), na conversação, coopere de 

modo a informar aquilo que está sendo requerido em função dos propósitos comunicativos. 

Faça com que sua contribuição não seja mais informativa do que o exigido na situação. 

 A Máxima da relevância (seja relevante).  

 A Máxima do modo (seja claro), evite expressões ambíguas; evite expressões 

que possam obscurecer o significado; seja breve, evite digressões desnecessárias, proceda de 

modo ordenado.  
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Levinson (2007, p. 128) comenta que a ideia de Grice é que sempre que possível, as 

pessoas interpretam o que dizemos em conformidade com as máximas em pelo menos um 

nível. O mesmo autor explicando a origem dessas máximas do comportamento 

conversacional diz: 

 

(...) Qual é, porém, a fonte dessas máximas do comportamento conversacional? 

São regras convencionais que aprendemos da mesma maneira como aprendemos, 

digamos, modos à mesa? Grice sugere que as máximas, na verdade, não são 

convenções arbitrárias, mas, antes, descrevem meios racionais para conduzir 

intercâmbios cooperativos. Se é assim, esperaríamos também que regessem 

aspectos do comportamento não linguístico e, na verdade, parece que o fazem. 

(LEVINSON, 2007, p. 128) 

 

Grice sugere que as propriedades essenciais das implicaturas são, em boa parte, 

previsíveis. Ele elenca cinco propriedades características: serem anuláveis, serem não 

destacáveis, serem calculáveis, serem não convencionais e finalmente, uma expressão com 

um único significado pode dar origem a diferentes implicaturas em diferentes ocasiões.  

A implicatura permite, de acordo com Levinson (2007, pp. 124-125), afirmarmos 

que as expressões das línguas naturais realmente tendem a ter sentidos simples, estáveis e 

unitários, mas sobre este núcleo semântico estável há, muitas vezes, uma camada Pragmática 

instável ligada ao contexto, isto é, um conjunto de implicaturas. 

Os princípios que geram as implicaturas têm uma capacidade de explicação muito 

geral: alguns princípios fornecem explicações para um grande leque de fatos aparentemente 

não relacionados. 

A teoria da implicatura conversacional é uma teoria a respeito de como as pessoas 

usam a língua. É ainda Levinson (2007, p. 207) quem comenta que a implicatura 

desempenha um papel importante na mudança linguística, acionando mudanças sintáticas e 

semânticas e parece ser um dos mecanismos através dos quais as questões do uso linguístico 

realimentam e afetam as questões da estrutura linguística. 

2.3.5 Pressuposição pragmática 

 

A pressuposição pragmática é um tipo de inferência Pragmática que está baseada na 

estrutura linguística das sentenças, e ao contrário das teorias dos atos de fala, e das teorias da 

polidez, as inferências das pressuposições pragmáticas, segundo Levinson, não podem ser 

consideradas semânticas no sentido estrito, porque elas são muito sensíveis a fatores 

contextuais. O mesmo autor comenta a respeito das pressuposições, que os efeitos 
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pragmáticos gerais de dar às informações uma posição de primeiro plano ou de fundo numa 

sentença podem ser alcançados de muitas maneiras que não são pressuposicionais nesse 

sentido restrito, por exemplo, mudando a ordem das palavras, utilizando a subordinação 

sintática, a ênfase prosódica ou as partículas enfáticas presentes em muitas línguas. 

Comentando os problemas a serem superados e considerando que as pressuposições 

não foram ainda tratadas corretamente como inferências associadas a elementos linguísticos 

item por item, Levinson(2011, p. 286) conclui que: 

 

(...) precisamos de uma teoria que preveja pressuposições a partir da 

especificação semântica das expressões linguísticas. Tal teoria seria uma 

descrição essencialmente híbrida: as pressuposições não seriam sui generis, 

antes, o resultado de interações complexas entre a semântica e a 

Pragmática. Contudo, para construir modelos de tais interações, precisamos 

saber consideravelmente mais não só a respeito da estrutura das 

representações semânticas, ma também dos princípios pragmáticos que 

interagem com elas. Concluímos que a pressuposição, noventa anos depois 

das observações de Frege sobre o assunto, permanece parcialmente 

incompreendida e continua sendo um fundamento importante para o estudo 

de como a semântica e a Pragmática interagem. (LEVINSON, 2011, p. 

286)  

2.3.6 Pragmática e Psicolinguística 

 

Nos anos 60 a Psicolinguística havia se concentrado nas variáveis sintáticas do 

processamento sentencial. Na década seguinte os estudos focalizaram processos 

relacionados à compreensão do discurso e também ao reconhecimento de palavras (acesso 

lexical). Nas palavras de Leitão (2011, p. 220), ao comentar o foco dos estudos 

psicolinguísticos nessa época: 

 

(...) Os estudos com foco na sintaxe dão lugar aos estudos com foco na 

semântica. Influenciados pela teoria da lógica conversacional de Grice e 

pelas análises dos atos de fala de Searle, os psicolinguistas começam a 

analisar também nessa época, a partir da compreensão de narrativas e de 

textos, vários modelos de representação textual que abarcam como um dos 

tópicos centrais de pesquisa a interpretação da anáfora e de processos 

inferenciais. (LEITÃO, 2011, p. 220) 

 

As relações entre pragmática e psicolinguística são comentadas por Levinson 

(2011, p. 482) que elenca dois aspectos principais dessa interação, que são a relação da 

Pragmática com a psicologia do desenvolvimento e a relação da Pragmática com a 

Psicologia Cognitiva. 
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A psicologia do desenvolvimento voltada para a aquisição da linguagem tem 

desenvolvido trabalhos em parceria com a Pragmática no que tem se constituído na 

“pragmática do desenvolvimento” estudos a respeito do papel que os contextos da aquisição 

de linguagem desempenham no sentido de explicar o que é realmente aprendido, como essa 

aprendizagem se processa e em que momento. 

A Psicologia Cognitiva, e especialmente as teorias do processamento e da produção 

da linguagem, se relacionam com a Pragmática em diálogos de mútuo interesse no 

desenvolvimento de conceitos como os de força ilocucionária, implicatura e pressuposição. 

Nas parcerias envolvendo esses campos da Pragmática e da Psicolinguística, temos uma 

divisão de trabalhos, na qual a Pragmática contribui provendo o material a ser analisado pela 

Psicolinguística através de testes de plausibilidade, e assim, ambas as áreas de concentração 

de estudos se beneficiam dos experimentos realizados e de seus resultados, que, realizados 

com o rigor científico característico da Psicolinguística, vêm a confirmar ou negar 

pressupostos pragmáticos.  

Encerraremos nossos breves comentários sobre a relação entre psicolinguística e 

pragmática citando Pinker (2004, pp. 288-289), em um trecho em que o autor tece 

comentários sobre relações pragmáticas utilizando-se de uma carta de recomendação 

recebida por ele, dois anos antes de escrever o livro em questão, ele diz: 

 

(...) os ouvintes esperam que os falantes sejam informativos, confiáveis, 

relevantes, claros, não ambíguos, breves e organizados. Essas expectativas 

ajudam a peneirar e eliminar as leituras inapropriadas de uma frase 

ambígua, reorganizar expressões desconexas, desculpar lapsos de 

linguagem, adivinhar os referentes de pronomes e descrições e preencher 

as lacunas de um argumento. (...) A descoberta interessante é que as 

máximas da conversação relevante são geralmente observadas nas brechas. 

Os falantes as desdenham deliberadamente no conteúdo literal de suas falas 

para que os ouvintes possam intercalar suposições que devolveriam 

relevância à conversa. Essas suposições servem então de verdadeira 

mensagem. Um exemplo familiar é o seguinte tipo de carta de 

recomendação: 

Caro Professor Pinker: 

Tenho o prazer de recomendar-lhe Irving Smith. O Sr. Smith é um 

estudante exemplar. Veste-se bem e é extremamente pontual. Conheço o 

Sr. Smith há três anos, e ele sempre se mostrou muito colaborador. A 

esposa dele é encantadora.  

Atenciosamente, 

John Jones – Professor 

(PINKER, 2004, pp. 288-289) 

  

Embora a carta nada contenha além de declarações positivas, factuais, ela garante 

que o Sr. Smith não obterá o cargo que almeja. Na carta não há nenhuma informação 



73 
 

relevante no que se refere às necessidades do leitor, e por isso viola a máxima que exige que 

os falantes sejam informativos. O leitor trabalha com a pressuposição tácita de que o ato 

comunicativo como um todo é relevante, mesmo que o conteúdo da carta não o seja. 

 

 (...) Por que o escritor faz todo esse malabarismo, em vez de dizer 

simplesmente “Fique longe de Smith; ele é uma porta”? Por causa de outra 

premissa que o leitor pode intercalar: o escritor é o tipo de pessoa que não 

ofende à toa aqueles que nele confiam. É natural que as pessoas explorem as 

expectativas necessárias para uma conversa bem-sucedida como maneira de 

inserir suas verdadeiras intenções em camadas ocultas de significado. A 

comunicação humana não é apenas uma transferência de informação como 

duas máquinas de fax ligadas por um cabo; é uma série de mostras alternadas 

de comportamento por parte de animais sociais sensíveis, ardilosos, cheios 

de segundas intenções. (PINKER, 2004, p. 289) 

 

2.3.7 Considerações  

 

Ao iniciarmos nossas pesquisas sobre a Pragmática esforçamo-nos por 

compreender o quanto os movimentos das correntes filosóficas e seus objetivos de discutir e 

descrever nossa representação do mundo respaldaram movimentos em direção aos 

problemas relativos ao uso da linguagem, por isso, ao estudarmos a constituição dessa área, 

julgamos importante acompanhar também um pouco da história dos grupos filosóficos que a 

influenciaram. 

Resenhando os conceitos e definições de pragmática, constatamos que sua 

definição vai muito além dos limites impostos pela primeira e mais conhecida noção que é a 

de ser a Pragmática o estudo do uso linguístico, pois que também fazem parte dos estudos 

pragmáticos as investigações dos elementos criativos, inovadores, que se alternam e 

interagem durante o processo de uso da linguagem. 

Aprendemos que são quatro os grupos principais de estudos dentro da Pragmática: 

o pragmatismo norte-americano, influenciado pelos estudos semióticos de William James; 

os estudos dos atos de fala marcados inicialmente pelos trabalhos de J. L. Austin e mais 

tarde por J. Searle; a análise da conversação
6

 de Grice; e os estudos pragmáticos 

interdisciplinares, com preocupação nas relações sociais, de classe, de gênero, raciais e entre 

culturas, na qual inserem-se as implicaturas conversacionais presentes na atividade 

linguística. 

                                                           
6
 Incluímos a Análise da Conversação de H. P. Grice como uma área de estudos pragmáticos, apesar de, 

segundo Pinto (2011, p. 59) ela ter se constituído um campo de estudos e métodos autônomos da Pragmática, a 

partir da década de 1980. 
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Constatamos que os estudos pragmáticos do uso da linguagem são essenciais para 

compreendê-la como um sistema, no entanto, a Pragmática não é uma ilha desses conceitos, 

ela também se interessa pela a interação verbal, não estabelecendo dicotomia entre o que é 

interno e externo à língua. Essa perspectiva compreende tanto a estabilidade e a regularidade 

do comportamento social e linguístico (padrões, crenças e convenções) como as tensões, as 

controvérsias e as rupturas. A pragmática se relaciona com outras disciplinas voltadas para o 

uso da linguagem como a psicologia, a filosofia, a antropologia e a literatura assim como 

dialoga com outros campos da linguística como a sociolinguística, a sociolinguística 

interacional, a linguística sociocognitiva e a Psicolinguística. 

 As relações entre pragmática e psicolinguística podem ser, segundo Levinson 

(2007, p. 482) consideradas sob dois aspectos principais: sua relação com a Psicologia 

Cognitiva e sua relação com a psicologia do desenvolvimento.  

Dentro do diálogo da Pragmática com a Psicologia Cognitiva percebemos o mútuo 

interesse dessas áreas pelos processos de compreensão da linguagem e suas investigações 

acerca das implicaturas, pressuposições e força ilocucionária. Observando a psicologia do 

desenvolvimento há o interesse pela aquisição da linguagem em pontos que tentam 

responder questões relacionadas com o que é aprendido, como e quando. 

Nesse capítulo buscamos descrever de forma resumida, as ideias de algumas teorias 

pragmáticas e sua relação com a compreensão de contextos discursivos, ao resenharmos as 

obras contidas em nossas referências bibliográficas, percebemos o quanto ainda precisamos 

pesquisar sobre esse tema tão rico quanto fascinante e é o que pretendemos fazer. 
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CAPÍTULO 3 - A Pesquisa Experimental 

 

Desde o início do nosso trabalho assumimos que pretendemos investigar a influência da 

prosódia na interpretação pragmática de algumas questões totais em PB. Interessamo-nos, 

especificamente, por descobrir se a prosódia, imposta a um mesmo enunciado interrogativo, faria 

com que esse enunciado fosse identificado como uma pergunta total neutra, dentro dos 

parâmetros descritos por Moraes (2008), ou como uma repreensão.  

Desenvolvemos experimentos que têm características de uma pesquisa aplicada 

quanto à sua natureza; quantitativa, por tentar traduzir em números as informações colhidas 

em nossos experimentos, classificá-las e analisá-las. Quanto aos procedimentos, é uma 

pesquisa experimental por selecionarmos as variáveis independentes, definirmos as formas 

de controle e observarmos os efeitos que as variáveis produzem no objeto. Com relação à 

natureza dos dados, os de nossa pesquisa são públicos, por estarem visíveis a quem se 

interessar, e manipulados, na medida em que foram criados artificialmente sob as condições 

do experimento. 

Os métodos de pesquisa sobre o processamento da linguagem podem ser divididos, segundo 

Leitão (2008, p.223) em: off-line, on-line e fisiológicos. Utilizamos em nossos experimentos  

métodos off-line, que investigam o processamento a partir de dados obtidos depois da sua 

realização. Neles, os sujeitos são expostos às questões da pesquisa e após a exposição devem 

executar alguma tarefa, ou seja, não se observam os produtos dos processos mentais do 

sujeito ao longo do processamento do que se quer investigar, mas, sim, quando o 

processamento foi concluído. Os dados pós-processuais podem estar relacionados à 

compreensão ou à produção dos sujeitos participantes. Em nossa pesquisa utilizamos os 

procedimentos que envolvem a compreensão. 

 Para buscar respostas aos nossos questionamentos, elaboramos e aplicamos dois 

experimentos off-line; um teste de julgamento de valor comunicativo e um teste de 

interpretação auditiva, que serão descritos a seguir: 

3.1 Experimento off-line 1: Teste de julgamento  de Valor Comunicativo  

3.1.1 Hipóteses e predições 

 

Ao formularmos a hipótese da nossa pesquisa tínhamos o pressuposto referencial dos  

traços que singularizam fonologicamente uma pergunta total neutra como foi descrito por 

Moraes (2008) e conforme  visualizamos no gráfico abaixo: 
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Gráfico 3 - Traçado de F0 da frase: Você já vai sair? lida pelo locutor 3 com 

interpretação de pergunta neutra: 

 

Fonte: Elaboração própria com auxílio do PRAAT 

 

Nesta figura vemos o traçado de F0 da frase: Você já vai sair? lida pelo locutor 3 

com interpretação de pergunta neutra. Percebemos o ataque alto (1), a queda na pré-tônica 

final (2), a subida na tônica final (3) e uma configuração circunflexa final (4). 

 

Considerando essa caracterização dos contornos melódicos de uma pergunta total 

neutra, elaboramos a seguinte hipótese para a nossa pesquisa: As perguntas totais, no PB, 

podem ser interpretadas como uma repreensão quando enunciadas sob uma curva prosódica, 

passível de descrição, diferente daquela descrita por Moraes (2008)? 

A hipótese nula da nossa pesquisa é: A interpretação neutra ou de repreensão dão-se 

fruto de variações prosódicas que se apresentam aleatoriamente, ou seja, a prosódia não 

influencia na interpretação pragmática dos nossos tokens.  

 Ao buscarmos confirmação para a nossa hipótese, fizemos as seguintes predições:  

a) A interpretação associa-se a fatores de natureza prosódica, com a 

interpretação de pergunta total predominando quando o enunciado conforma-

se à curva prosódica descrita por Moraes (2008).  

b) Que encontraríamos padrões melódicos que confirmariam a descrição 

prosódica característica de uma pergunta total neutra feita por Moraes 

(2008)e que poderíamos fazer a descrição dos contornos melódicos das frases 

com interpretação de uma repreensão que compunham os estímulos do nosso 

experimento. 

0,737370 0,737370 

Visible part 1.474739 

Total duration 1.474739 seconds 

500 Hz 

125.8 Hz 
 
75 Hz 
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3.1.2 Fase preliminar: constituição dos materiais 

  

a) O conjunto de estímulos utilizados no experimento foi elaborado a partir de 

algumas frases que já haviam provocado ambiguidade em nossa experiência de mundo real e 

era, a princípio, constituído de 20 enunciados interrogativos. Esse número se reduziu 

primeiro ao eliminarmos as questões parciais do escopo e posteriormente também algumas 

totais, com o intuito de tornar nosso trabalho factível de ser experimentado, testado e 

analisado. Nessa tarefa, muito nos ajudou a opinião dos colegas com quem compartilhamos 

as aulas do professor João Antônio de Moraes, da disciplina Prosódia do Português na 

UFRJ, em 2013. Ficamos finalmente com um conjunto de estímulos composto por apenas 

quatro enunciados interrogativos com as características de uma pergunta total: Você pode me 

ajudar?, Você sabe que horas são?, Você já vai sair? e Você arrumou a gaveta?. 

b) As quatro perguntas selecionadas foram produzidas, de forma deliberada, por 

três locutores voluntários, dois alunos da graduação do curso de Letras da Universidade 

Federal do Rio de Janeiro, e uma aluna de Mestrado de Psicolinguística da Universidade 

Federal Fluminense, que foram instruídos a gravar, cada um dos enunciados interrogativos 

totais com pelo menos duas interpretações: uma neutra e a outra com uma interpretação 

marcada pela repreensão. Esses locutores estão sendo identificados pelos números 1, 2 e 3, 

assim uma elocução identificada como: AJUDA NEUTRA 2, significa que estamos nos 

referindo à frase ‘Você pode me ajudar?’ lida com interpretação de pergunta total neutra, 

pelo locutor 2. Cada um dos informantes gravou livremente mais de duas interpretações para 

cada pergunta. Por essa razão, tivemos que selecionar, de acordo com a qualidade da voz 

gravada, os oito melhores registros (4 neutros e 4 de repreensão) de cada um dos locutores, 

gerando um conjunto de 24 tokens (3 informantes x 8 enunciados) gravados com 

interpretação de pergunta total neutra e de repreensão. As gravações foram realizadas no 

laboratório de fonética da UFRJ (bloco F- sala 314) com isolamento acústico e a utilização 

do programa de análise da fala PRAAT
7
. 

c) Com a ajuda do PRAAT, montamos um teste de percepção/identificação auditiva 

com os 24 tokens. Nesse experimento, o sujeito participante lia as seguintes instruções na 

tela do computador: “Você vai ouvir 24 perguntas que podem ser interpretadas tanto como 

um enunciado neutro quanto como uma repreensão. Após ouvir cada frase, escolha a 

                                                           
7
O programa PRAAT é um software destinado à análise da fala, desenvolvido por Paul Boerma e David 

Weenink e projetado no Institute of Phonetic Sciences da Holanda. Com esse programa, montamos testes de 

produção e compreensão de fala, analisamos a intensidade dos segmentos, as medidas de duração e a marcação 

da frequência fundamental FO. 
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interpretação que lhe parece mais apropriada; ( ) Pergunta neutra, ou ( ) Repreensão. Depois 

de escolhida uma das duas opções, você ouvirá o próximo enunciado e assim por diante.”  

O participante não precisava se preocupar com o tempo despendido para realizar 

essa tarefa, mas ele estava sendo registrado. A cada participante, o programa misturava 

randomicamente as vinte e quatro opções de enunciados que seriam avaliados. 

 c) O teste foi aplicado no mesmo laboratório de fonética da UFRJ, sala 314, no 

qual foi gravado e no laboratório do curso de idiomas HP, localizado na Avenida Central, nº 

2261, Itaipu, Niterói, RJ. Nesse teste, os sujeitos participantes, alunos da UFRJ e do curso de 

idiomas HP, entravam individualmente no laboratório, a pesquisadora então lhes instruía 

sobre como proceder. Eles liam e assinavam o termo de anuência, acomodavam-se em frente 

ao computador e participavam então do experimento, ouvindo e identificando cada 

enunciado como uma pergunta total neutra ou uma repreensão. Foram estas as questões 

ouvidas: 

 

1) Você pode me ajudar ?  

( ) Pergunta neutra. 

( ) Repreensão. 

  

2) Você sabe que horas são? 

( ) Pergunta neutra. 

( ) Repreensão. 

 

3) Você já vai sair? 

( ) Pergunta neutra. 

( ) Repreensão. 

 

4) Você arrumou a gaveta? 

( ) Pergunta neutra. 

( ) Repreensão. 

 

A mesma questão total era ouvida com duas interpretações, uma de neutralidade e 

outra de repreensão, de maneira não sequencial e randômica, e a distribuição do teste foi 

dentre sujeitos, ou seja, todos os sujeitos julgaram os mesmos tokens, sem balanceamento 

dos estímulos e sem distratores. 
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 A conclusão do experimento era sinalizada por uma mensagem na tela que 

comunicava a sua finalização e agradecia ao participante por sua colaboração. 

 

3.1.3 Variáveis do teste de julgamento de valor comunicativo / Off-line controlado 

 

a) Variável independente 

 

         A variável independente desse teste é: A coincidência ou o conflito com o traçado da 

curva melódica de uma pergunta total neutra conforme descrição de Moraes (2008). Essa 

variável gera duas condições experimentais: (a) a presença do contorno melódico de uma 

pergunta total neutra, que os locutores pretenderam realizar ao interpretarem 12 dos 24 

tokens do nosso experimento, e (b) a presença do contorno melódico de repreensão que os 

locutores pretenderam realizar, ao interpretarem os outros 12 tokens do nosso experimento. 

 

b) Variáveis dependentes 

 

A primeira variável dependente do nosso trabalho é o julgamento de identificação 

dos inputs auditivos realizado pelos sujeitos participantes e o fato de esse julgamento ser 

coincidente ou conflitante com a condição explicitada pelos contornos melódicos de um 

interrogativo total neutro descrito na variável independente. A figura seguinte mostra o 

traçado da curva melódica de um input auditivo que foi identificado como uma pergunta 

neutra por 95% dos sujeitos participantes e ele coincide com a descrição da curva melódica 

de uma pergunta total neutra, o que nos sugere que quando um enunciado interrogativo total 

possui as características prosódicas descritas por Moraes (2008, p. 5) de “um movimento 

ascendente na sílaba tônica, cujo pico possui um nível mais alto do que o movimento 

correspondente nas assertivas, e por uma configuração circunflexa final, cujo pico alinha-se 

à direita da tônica e os níveis baixos associam-se às átonas adjacentes a esta sílaba”, então o 

ouvinte a identifica como tal na maioria das vezes.  

A segunda variável dependente é o RT (reaction time), tempo de reação dos 

sujeitos aos estímulos para realizar a tarefa de julgamento de cada uma das elocuções 

ouvidas. Quando um token é identificado em um tempo mais exíguo que a média registrada 

pelos participantes e tem o seu julgamento de identificação coincidente com o gabarito de 
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respostas, isso sugere ter havido mais certeza ou segurança em seu julgamento e, portanto, 

uma identificação prosódica mais segura.  

3.1.4 Participantes 

 

O grupo de sujeitos participantes foi constituído por 20 adultos (10 homens e 10 

mulheres) com nível superior de escolaridade e universitários, que participaram de forma 

voluntária no estudo.  

3.1.5 Resultados 

 

Ao propormos as tarefas do nosso teste, tínhamos em mente o pressuposto de que, no 

teste de identificação auditiva, a percepção da Pragmática imposta pela prosódia 

diferenciada da mesma estrutura sintática seria percebida pela maioria dos participantes, o 

que indicaria que a prosódia é capaz de produzir pistas interpretativas potentes o bastante 

para inferirmos se um enunciado interrogativo total é uma pergunta neutra ou uma 

repreensão, este pressuposto foi confirmado pelos resultados dos testes, como podemos 

observar na tabela abaixo. 

 

Tabela 4 - Total de discriminação do valor comunicativo dos estímulos 

Fonte: Elaboração própria 

 

 

Organizamos uma tabela com os tempos de julgamento e o percentual de 

coincidências por sujeitos participantes, para cada um dos enunciados interrogativos dos 

nossos estímulos em cada uma das condições analisadas: pergunta total neutra ou 

repreensão, como vemos nos gráficos a seguir.  

 

               Total de discriminação do valor comunicativo dos estímulos    

                  CONDIÇÕES                                           COINCIDÊNCIAS        CONFLITOS     

Contornos melódicos neutros  88.3 % 11.7 %    

Contornos melódicos de repreensão  76,7 % 23,3 %    

Médias das discriminações  82.5 % 17.5 %    
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Gráfico 4 - Análise geral dos índices de reconhecimento. 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

Gráfico 5 - Resultado 1º experimento. 

 

Fonte: Elaboração própria 
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3.1.6 Comentários sobre os resultados dos enunciados com interpretação neutra 

 

Como podemos observar no gráfico dos índices de porcentagem de coincidência 

com o gabarito das frases de controle, houve um significativo reconhecimento dos 

enunciados do nosso teste. As perguntas totais neutras foram identificadas por 88.3% dos 

sujeitos participantes contra 11.7% de identificação conflitante com o gabarito, o que 

confirma nossa hipótese de que os sujeitos participantes em nosso experimento, em sua 

maioria, identificariam os tokens com contornos melódicos de uma interrogativa total neutra 

e poderíamos defini-las através do traçado descrito por Moraes para uma questão 

interrogativa total neutra. Em seguida, mostraremos os índices de coincidência e tempos em 

segundos, assim como as curvas melódicas mais reconhecidas, apenas dos enunciados com 

interpretação neutra: 

 

Tabelas das perguntas com leituras com contornos melódicos neutros com o tempo 

médio em segundos e o percentual de coincidências com o gabarito 

 

Tabela 5 - Locutor informante 1 – Contornos melódicos neutros 

 

Fonte: Elaboração própria com auxílio do PRAAT 

Tabela 6 - Locutor informante 2 – Contornos melódicos neutros 

 

Fonte: Elaboração própria com auxílio do PRAAT 

 

 Locutor informante 1 - Contornos 

melódicos neutros
TEMPO (MÉDIA) COINCIDÊNCIA

NEUTRO 1 HORAS 1,45 85%

NEUTRO 1 SAIR 1,92 85%

NEUTRO 1 GAVETA 1,72 40%

NEUTRO 1 AJUDA 2,68 100%

 Locutor informante 2 - Contornos 

melódicos neutros
TEMPO (MÉDIA) COINCIDÊNCIA

NEUTRO 2 HORAS 1,82 95%

NEUTRO 2 SAIR 1,78 95%

NEUTRO 2 GAVETA 2,69 80%

NEUTRO 2 AJUDA 4,46 100%
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Tabela 7 - Locutor informante 3 – Contornos melódicos neutros 

 

Fonte: Elaboração própria com auxílio do PRAAT 

 

Estas tabelas mostram o tempo médio que os sujeitos participantes juízes do nosso 

teste despenderam na tarefa de reconhecimento dos 12 inputs auditivos produzidos com 

entoação neutra, além de discriminá-los por seus percentuais de coincidências com o 

gabarito, por cada informante, que estão caracterizados pelos números: 1 (locutor 1), 2 

(locutor 2) e 3 (locutor 3). De forma que onde lê-se NEUTRO 1 HORAS, deve-se entender 

que uma interpretação com prosódia neutra, da frase ‘Você sabe que horas são?’, foi lida 

pelo locutor 1. Os enunciados produzidos por esses locutores, lidos com interpretação 

prosódica neutra, que estão marcados na cor verde, foram os mais reconhecidos, com os 

maiores índice percentuais de coincidências com o gabarito de interpretações prosódicas 

inicial, e por isso foram eleitos para participarem em nosso segundo experimento. 

Tendo selecionado os tokens de interpretação prosódica neutra, que mais 

coincidências obtiveram em relação ao gabarito, destacamos os traçados de suas curvas 

melódicas, e as apresentamos a seguir: 

 

Gráfico 6 - Traçado da curva melódica da elocução ‘ Você sabe que horas são?’, 

gravada pelo locutor 3, lida com interpretação de uma pergunta total neutra 

 

Fonte: Elaboração própria com auxílio do PRAAT 

 

 Locutor informante 3 - Contornos 

melódicos neutros
TEMPO (MÉDIA) COINCIDÊNCIA

NEUTRO 3 HORAS 1,15 100%

NEUTRO 3 SAIR 1,68 95%

NEUTRO 3 GAVETA 3,19 85%

NEUTRO 3 AJUDA 4,47 100%
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O gráfico 6 mostra o traçado da curva melódica da elocução ‘Você sabe que horas 

são?’, gravada pelo locutor 3, lida com interpretação de uma pergunta total neutra, que foi 

reconhecida por 100% dos sujeitos, em um tempo médio de 1,15 s. 

 

Gráfico 7 - Traçado da curva melódica da elocução ‘Você já vai sair?’, gravada pelo 

locutor 3, lida com interpretação de uma pergunta total neutra 

 

Fonte: Elaboração própria com auxílio do PRAAT 

 

O gráfico 7 mostra o traçado da curva melódica da elocução ‘Você já vai sair?’, 

gravada pelo locutor 3, lida com interpretação de uma pergunta total neutra, que foi 

reconhecido por 95% dos sujeitos, em um tempo médio de 1,68 s. 

 

Gráfico 8 - Traçado da curva melódica da elocução ‘Você arrumou a gaveta?’, gravada 

pelo locutor 3, lida com interpretação de uma pergunta total neutra 

 

Fonte: Elaboração própria com auxílio do PRAAT 
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O gráfico 8 mostra o traçado da curva melódica da elocução ‘Você arrumou a 

gaveta?’, gravada pelo locutor 3, lida com interpretação de uma pergunta total neutra, que 

foi reconhecida por 85% dos sujeitos em um tempo médio de 3,19 s. 

 

Gráfico 9 - Traçado da curva melódica da elocução ‘Você pode me ajudar?’, gravada 

pelo locutor 1, lida com interpretação de uma pergunta total neutra 

 

Fonte: Elaboração própria com auxílio do PRAAT 

 

O gráfico 9 mostra o traçado da curva melódica da elocução ‘Você pode me 

ajudar?’, gravada pelo locutor 1, lida com interpretação de uma pergunta total neutra, que foi 

reconhecido por 100% dos sujeitos em um tempo médio de 2,68s (segundos). 

 

Essas quatro elocuções foram as mais reconhecidas estatisticamente pelos sujeitos 

participantes em nosso experimento, dentre as de sua categoria (ajuda, gaveta, hora e sair). 

3.1.7 Comentários sobre os enunciados com interpretação de repreensão 

 

As perguntas com interpretação prosódica de repreensão que tiveram seus 

julgamentos coincidentes com o gabarito representaram 76,7% contra 23,3% de 

identificações conflitantes. Trabalhamos os resultados obtidos no primeiro experimento no 

programa EXCEL para extrair os percentuais de coincidência com o gabarito para cada 

.Visible part 2.060771 seconds Total duration 2.060771 seconds 
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enunciado interpretado como repreensão por cada um dos três locutores. A partir dos 

resultados elaboramos tabelas com os tempos e índices de coincidência para os tokens 

produzidos com interpretação de repreensão, que apresentamos a seguir: 

3.1.8 Tabelas das perguntas com leituras com contornos melódicos de repreensão com 

o tempo médio em segundos e o percentual de coincidências com o gabarito 
 

Tabela 8 - Locutor informante 1 – Contornos melódicos de repreensão 

 

Fonte: Elaboração própria com auxílio do PRAAT 

 

Tabela 9 - Locutor informante 2 – Contornos melódicos de repreensão 

 

Fonte: Elaboração própria com auxílio do PRAAT 

 

Tabela 10 - Locutor informante 3 – Contornos melódicos de repreensão 

 

Fonte: Elaboração própria com auxílio do PRAAT 

 

Estas tabelas mostram o tempo médio que os sujeitos participantes juízes do nosso 

teste despenderam na tarefa de reconhecimento dos 12 inputs auditivos produzidos com 

entoação característica de repreensão, além de discriminá-los por seus percentuais de 

 Locutor informante 1 - Contornos 

melódicos de repreensão
TEMPO (MÉDIA) COINCIDÊNCIA

REPREENSÃO 1 HORAS 2,61 95%

REPREENSÃO 1 SAIR 2,69 70%

REPREENSÃO 1 GAVETA 4,20 100%

REPREENSÃO 1 AJUDA 1,78 85%

 Locutor informante 2 - Contornos 

melódicos de repreensão
TEMPO (MÉDIA) COINCIDÊNCIA

REPREENSÃO 2 HORAS 5,29 95%

REPREENSÃO 2 SAIR 2,09 90%

REPREENSÃO 2 GAVETA 2,71 80%

REPREENSÃO 2 AJUDA 1,29 40%

Locutor informante 3 - Contornos 

melódicos de repreensão
TEMPO (MÉDIA) COINCIDÊNCIA

REPREENSÃO 3 HORAS 4,74 30%

REPREENSÃO 3 SAIR 2,46 100%

REPREENSÃO 3 GAVETA 4,28 90%

REPREENSÃO 3 AJUDA 2,68 45%
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coincidências com o gabarito, por cada informante, que estão caracterizados pelos números: 

1 (locutor 1), 2 (locutor 2) e 3 (locutor 3). Os enunciados produzidos por esses locutores, 

lidos com interpretação prosódica de repreensão, que estão marcados na cor laranja, 

obtiveram maior índice percentual de coincidências com o gabarito de interpretações 

prosódicas inicial, e por isso foram eleitos para participarem em nosso segundo experimento. 

Tendo selecionado os tokens de repreensão que mais coincidências obtiveram em 

relação ao gabarito de interpretações prosódicas de repreensão, destacamos os traçados de 

suas curvas melódicas, e as apresentamos a seguir: 

  

Gráfico 10 - Traçado da curva melódica da elocução ‘Você sabe que horas são?’, 

gravada pelo locutor 1, lida com interpretação de uma repreensão 

 

Fonte: Elaboração própria com auxílio do PRAAT 

 

A figura no gráfico 8 mostra o traçado da curva melódica da elocução ‘você sabe 

que horas são?’, gravada pelo locutor 1, lida com interpretação de uma repreensão, que foi 

reconhecido por 95% dos sujeitos, em um tempo médio de 2,61 s. 
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Gráfico 11 - Traçado da curva melódica da elocução ‘Você já vai sair?’, gravada pelo 

locutor 3, lida com interpretação de uma repreensão 

 

Fonte: Elaboração própria com auxílio do PRAAT 

 

A figura no gráfico 9 mostra o traçado da curva melódica da elocução ‘Você já vai 

sair?’, gravada pelo locutor 3, lida com interpretação de uma repreensão, que foi 

reconhecido por 100% dos sujeitos, em um tempo médio de 2,46 s.  

 

Gráfico 12 - Traçado da curva melódica da elocução ‘Você arrumou a gaveta?’, 

gravada pelo locutor 1, lida com interpretação de uma repreensão 

 

Fonte: Elaboração própria com auxílio do PRAAT 

 

A figura no gráfico 7 mostra o traçado da curva melódica da elocução ‘Você 

arrumou a gaveta?’, gravada pelo locutor 1, lida com interpretação de uma repreensão, que 

foi reconhecido por 100% dos sujeitos, em um tempo médio de 4,20 s. 
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Gráfico 13 - Traçado da curva melódica da elocução ‘Você pode me ajudar?’, gravada 

pelo locutor 1, lida com interpretação de uma repreensão 

 

Fonte: Elaboração própria com auxílio do PRAAT 

 

A figura no gráfico 6 mostra o traçado da curva melódica da elocução ‘Você pode 

me ajudar?’, gravada pelo locutor 1, lida com interpretação de uma repreensão, que foi 

reconhecido por 85% dos sujeitos, em um tempo médio de 1,78 s. 

 

Como vimos, a média de coincidências com o gabarito das perguntas totais com 

interpretação de repreensão é de 88,3% e a de repreensão é de 76,7% contra 11,7 % e 23,3% 

de conflitos.  

A análise estatística dos dados obtidos através das respostas ao nosso primeiro 

experimento parece confirmar, com 82,5% contra 17,5% (média de reconhecimento para as 

duas condições), a nossa primeira predição de que os contornos melódicos seriam capazes de 

direcionar a identificação pragmática de um mesmo enunciado como sendo neutra ou de 

repreensão. Os resultados serão discutidos e analisados no capítulo dedicado às conclusões 

dessa dissertação.  

Sintetizamos os resultados obtidos no experimento 1 em duas matrizes de confusão, 

tipo de tabela que quantifica e agrupa dados na conjugação dos dois eixos. No caso das 

matrizes reproduzidas a seguir o eixo vertical ao estímulo sonoro ouvido (EO) pelos 

sujeitos, isto é, ao enunciado gravado em laboratório com uma determinada intenção, e o 

eixo horizontal corresponde às interpretações dos ouvintes (IO) sobre os estímulos, sendo 

que uma tem seu foco voltado para as interpretações por sujeito (1 a 20) e a outra para as 
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interpretações por tipo de enunciado (Horas, Sair, Ajuda e Gaveta – Neutro e Repreensão). 

Na diagonal maior preenchida pela cor cinza são quantificadas as coincidências dos sujeitos, 

ou seja, o número de participantes que efetivamente associou o estímulo ouvido à 

interpretação esperada. Se este número estiver em vermelho, o estímulo foi “mal 

interpretado”, não alcançando sequer 50% das associações esperadas. Os números fora da 

diagonal cinza apontam um desvio das interpretações para o outro padrão. 

 

Tabela 11 - Matriz de confusão - Interpretação por sujeito 

 

 

Fonte: Elaboração própria 
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Tabela 12 - Percentual por participante 

 

Fonte: Elaboração própria 

  

TOTAL N R

1 ANA 67% 75% 58%

2 CAMILE 92% 100% 83%

3 DANIEL 88% 92% 83%

4 ELLEN 79% 92% 67%

5 ESTEFÂNIA 71% 75% 67%

6 GUILHERME 88% 92% 83%

7 HELENA 63% 83% 42%

8 JOÃO 79% 83% 75%

9 JOSÉ 71% 67% 75%

10 LEONORA 83% 83% 83%

11 LETÍCIA 96% 92% 100%

12 LUIZA 83% 83% 83%

13 LUMA 96% 100% 92%

14 MARCOS 88% 75% 100%

15 MURILO 92% 92% 92%

16 MAURÍCIO 67% 100% 33%

17 PAULO 79% 100% 58%

18 RICARDO 100% 100% 100%

19 RODRIGO 83% 92% 75%

20 VLÁDIA 96% 92% 100%

8% 1

17% 2

25% 3

33% 4

42% 5

50% 6

58% 7

67% 8

75% 9

83% 10

92% 11

100% 12
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Tabela 13 - Matriz de confusão - Interpretação por enunciado 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

Tabela 14 - Percentual por pergunta 

        

Fonte: Elaboração própria 

 

A julgar pelas matrizes de confusão, nossos resultados confirmam fortemente 

nossas expectativas, pois em ambas as matrizes a taxa de reconhecimento foi igual ou 

superior a 50% nos itens analisados. 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

1 17 3

2 19 1

3 20 

1 1 19  

2 1 19  

3 14 6 

1 17  3

2 19  1

3 19  1

1 6 14  

2 2 18  

3 20 

1 20  

2 20  

3 20  

1 3 17  

2 12 8 

3 11 9 

1 8 12

2 16  4

3 17  3

1 20 

2 4 16 

3 2 18  

EO
 -

 E
st

im
u

lo
 O

u
vi

d
o

G
av

e
ta

 N
G

av
e

ta
 R

Gaveta N Gaveta RAjuda R

H
o

ra
s 

R
Sa

ir
 N

Sa
ir

 R
A

ju
d

a 
N

A
ju

d
a 

R

Horas N

H
o

ra
s 

N

Horas R Sair N Sair R Ajuda N

IO - Interpretação dos Ouvintes

Horas N 56            93%

Horas R 44            73%

Sair N 55            92%

Sair R 52            87%

Ajuda N 60            100%

Ajuda R 34            57%

Gaveta N 41            68%

Gaveta R 54            90%

1    5% 11  55%

2    10% 12  60%

3    15% 13  65%

4    20% 14  70%

5    25% 15  75%

6    30% 16  80%

7    35% 17  85%

8    40% 18  90%
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3.1.9 Discussão dos resultados dos testes aplicados 
 

Tabela 15 - Resultados do teste Qui Quadrado – Experimento 1 

 

Fonte: Elaboração própria  

 

O teste Qui Quadrado simbolizado por χ² é um teste de hipóteses que se destina a 

encontrar um valor de dispersão para duas variáveis nominais e a avaliar a associação 

existente entre variáveis.  

É um teste não paramétrico, ou seja, não depende de parâmetros populacionais, 

como média e variância. O princípio básico deste método é comparar proporções, isto é, as 

possíveis divergências entre as frequências observadas e esperadas para um certo evento. 

Observando as anotações feitas nas aulas da disciplina Metodologia de Pesquisa, 

com o professor Eduardo Kenedy, na UFF, encontramos informações sobre este teste, que 

nos ajudaram a entender os resultados gerados à partir de sua aplicação aos dados da nossa 

pesquisa, como por exemplo, que chamamos de frequências, às contagens de dados do 

experimento e que: a) as frequências observadas são obtidas diretamente dos dados das 

amostras, em nosso experimento elas correspondem ao número de coincidências dos 

julgamentos dos sujeitos em relação ao gabarito de respostas, e que b) as frequências 

esperadas são o próprio gabarito de respostas que corresponde a 24 itens. 

Ao utilizar-se desse teste, o pesquisador trabalha com duas hipóteses: A hipótese 

nula ou hipótese zero (H0) e a hipótese alternativa (H1). Na hipótese nula, a entoação 

prosódica não influencia na interpretação pragmática dos estímulos, uma e outra 

interpretação são aleatórias e na hipótese alternativa a entoação pragmática influencia na 

interpretação pragmática dos estímulos.  

Observando-se os resultados do teste Qui Quadrado, temos que o χ² esperado era de 

30,1, conforme tabela χ², devido ao nível de significância 0,05 e ao grau de liberdade 19. O 

valor obtido de x² foi de 19,7, sendo este valor menor do que o valor esperado de χ², que em 

nosso experimento é de 30,1, sendo assim, não rejeitamos a hipótese nula e podemos 

concluir que os resultados do teste sugerem a confirmação da nossa previsão de que os 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Observado 16 22 21 19 17 21 15 19 17 20 23 20 23 21 22 16 19 22 20 23

Esperado 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24

χ² Parcial 2,67 0,17 0,38 1,04 2,04 0,38 3,38 1,04 2,04 0,67 0,04 0,67 0,04 0,38 0,17 2,67 1,04 0,17 0,67 0,04

X² obtido 19,667

GL - Grau de Liberdade 19

Nivel de significancia 0,05 5%

H0: A entonação NÃO FAZ diferença na interpretação de um enunciado

H1: A entonação FAZ direferença na interpretação de um enunciado

X² esperado 30,144

Como 19,667<30,144 rejeita-se a hipótese Zero, portanto a entonação FAZ diferença na interpretação de um enunciado
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sujeitos participantes em nosso experimento identificariam interpretações pragmáticas como 

neutras ou de repreensão, em um mesmo enunciado linguístico, modificado apenas pela 

entoação imposta pela prosódia. 

 

Tabela 16 - Resultados do teste Qui Quadrado – Neutro – Experimento 1 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

Tabela 17 - Resultados do teste Qui Quadrado – Repreensão – Experimento 1 

Fonte: Elaboração própria 

 

Mantendo a mesma base do teste Qui Quadrado, em que o χ² esperado era de 30,1, 

devido ao nível de significância de 0,05 e ao grau de liberdade de 19, os testes para as 

questões Neutras e de Repreensão, rejeitam a hipótese nula (H0). No entanto, é possível 

observar que o valor obtido no teste de χ² Neutro, foi de 5,5 enquanto que no teste de χ² 

Repreensão, foi de 20,7, uma diferença de 15,2. Evidenciando que as questões Neutras, 

estatisticamente, obtém um índice de reconhecimento maior do que os enunciados com 

interpretação de repreensão por parte dos sujeitos participantes, apesar de esses também 

rejeitarem a hipótese nula.  

Qui Quadrado - Neutro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Observado 11 11 10 8 9 11 12 12 12 11 9 12 11 9 10 10 11 10 12 11

Esperado 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

χ² Parcial 0,08 0,08 0,33 1,33 0,75 0,08 0,00 0,00 0,00 0,08 0,75 0,00 0,08 0,75 0,33 0,33 0,08 0,33 0,00 0,08

X² obtido 5,500

GL - Grau de Liberdade 19

Nivel de significancia 0,05 5%

H0: A entonação NÃO FAZ diferença na interpretação de um enunciado

H1: A entonação FAZ direferença na interpretação de um enunciado

X² esperado 30,144

Como 5,500<30,144  rejeita-se a hipótese nula, portanto a entonação FAZ diferença na interpretação de um enunciado

Qui Quadrado - Repreensão 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Observado 10 10 9 9 12 11 4 7 10 9 7 10 8 8 5 10 12 10 11 11

Esperado 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

χ² Parcial 0,33 0,33 0,75 0,75 0,00 0,08 5,33 2,08 0,33 0,75 2,08 0,33 1,33 1,33 4,08 0,33 0,00 0,33 0,08 0,08

X² obtido 20,750

GL - Grau de Liberdade 19

Nivel de significancia 0,05 5%

H0: A entonação NÃO FAZ diferença na interpretação de um enunciado

H1: A entonação FAZ direferença na interpretação de um enunciado

X² esperado 30,144

Como 20,750<30,144  rejeita-se a hipótese nula, portanto a entonação FAZ diferença na interpretação de um enunciado
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Tabela 18 - Resultados do Teste-t – Experimento 1 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

Observamos que a diferença entre as condições experimentais é maior nas frases de 

repreensão (0,000017) do que nas frases neutras (0,000043), já que quanto menor o 

resultado numérico, maior é a diferença com o grupo controle. 

Esses resultados reforçam a conclusão do teste Qui quadrado confirmando mais 

uma vez a nossa previsão a respeito da entoação neutra e de repreensão influenciar a na 

interpretação dos estímulos interrogativos que fizeram parte do nosso experimento. 

 

Superposição das curvas das frases mais reconhecidas do experimento 1: 

 

Figura 6 - HORAS: Neutro 3 - Repreensão 1 

 

Fonte: Elaboração própria com auxílio do PRAAT 

Teste-t: duas amostras presumindo variâncias diferentes

Controle repreensão Controle neutro

Média 12 9,2 Média 12 10,6

Variância 0 4,8 Variância 0 1,411

Observações 20 20 Observações 20 20

Hipótese da diferença de média 0 Hipótese da diferença de média 0

gl 19 gl 19

Stat t 5,7154761 Stat t 5,2717212

P(T<=t) uni-caudal 8,254E-06 P(T<=t) uni-caudal 2,174E-05

t crítico uni-caudal 1,7291328 t crítico uni-caudal 1,7291328

P(T<=t) bi-caudal 0,000017 P(T<=t) bi-caudal 0,000043

t crítico bi-caudal 2,0930241 t crítico bi-caudal 2,0930241

0,0000165 >0,00004348

A diferença com o grupo controle é maior nas frases de repreensão
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Figura 7 - SAIR: Neutro 3 - Repreensão 3 

 

Fonte: Elaboração própria com auxílio do PRAAT 

 

Figura 8 - GAVETA: Neutro 3 - Repreensão 1 

 

Fonte: Elaboração própria com auxílio do PRAAT 
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Figura 9 - AJUDA: Neutro 1 - Repreensão 1 

 

Fonte: Elaboração própria com auxílio do PRAAT 

 

3.2 Experimento off-line 2: Teste de interpretação auditiva   

 

Para tentar testar a nossa hipótese a respeito da capacidade ou não de a prosódia 

fazer diferença na identificação de alguns enunciados como sendo perguntas totais neutras 

ou repreensões, montamos e aplicamos um teste de julgamento auditivo, que passou pelas 

etapas descritas nas subseções a seguir. Para revalidar os resultados do nosso primeiro 

experimento, sobre a possibilidade de interpretar de forma diferenciada uma pergunta 

total como uma pergunta neutra ou uma repreensão, elaboramos e aplicamos outro 

experimento off-line de interpretação com input auditivo. Para esse teste, selecionamos as 

leituras estatisticamente mais reconhecidas no primeiro experimento, considerando o 

número de coincidências em relação ao gabarito de respostas e, em caso de empate, 

consideramos o menor tempo de decisão de julgamento dos sujeitos participantes e as 

gravamos randomicamente em uma nova e única sequência composta por os oito 

enunciados mais reconhecidos no primeiro experimento, quatro leituras com interpretação 

de pergunta neutra e quatro leituras com interpretação de repreensão.  

 O número de sujeitos participantes do segundo experimento foi de 60 e eles foram 

divididos em três grupos de 20, que ouviam os oito enunciados gravados e assinalavam, em 
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um teste impresso em papel A4, qual das opções de interpretação ou paráfrase sugeridas eles 

julgavam ser a interpretação que mais se aproximava do enunciado que ouviam.  

 Este segundo experimento teve uma confirmação de 95,6% de coincidências com o 

gabarito de respostas, contra 4,4% de conflitos e esses resultados cumprem perfeitamente 

com o seu papel de revalidar e consolidar os resultados obtidos em nosso primeiro 

experimento, confirmando uma vez mais a nossa hipótese de que a prosódia diferenciada 

imposta a uma mesma elocução interrogativa total faria com que ela fosse interpretada como 

uma elocução neutra ou uma repreensão. 

 

3.2.1 Procedimentos 

 

Para revalidarmos os resultados do primeiro experimento a respeito da nossa 

capacidade de fazer uma interpretação pragmática diversa de um mesmo enunciado lexical e 

sintático em razão da intervenção da prosódia marcada com uma curva melódica de 

repreensão ou de uma pergunta neutra, elaboramos um experimento de julgamento de 

interpretação auditiva, que passou pelas seguintes etapas: 

a) O conjunto de estímulos do nosso experimento foi composto pelas frases mais 

reconhecidas no primeiro experimento. Para selecioná-las primeiramente, fizemos um 

levantamento dos índices de coincidências de identificações das interpretações do nosso 

primeiro experimento, para descobrir quais dos tokens com leitura neutra ou marcada com 

repreensão tiveram melhor índice de coincidência com as respostas do gabarito do nosso 

experimento. Tendo feito isso, obtivemos os oito inputs auditivos mais reconhecidos no 

primeiro experimento, quatro neutros e quatro de repreensão, quando houve coincidência na 

porcentagem de reconhecimentos, consideramos o menor tempo de decisão de julgamento 

dos sujeitos participantes. 

 Por exemplo, o enunciado ‘Você pode me ajudar?’ com leitura neutra, foi julgado 

com 100% de coincidência com o gabarito tanto na versão lida pelo locutor 1, quanto na 

versão lida pelo locutor 2, porém o tempo médio para o reconhecimento do enunciado lido 

pelo locutor 1 (2,68s) foi menor do que o do locutor 2 (4,46) e por essa razão aquele foi o 

eleito para participar em nosso segundo experimento.  

 A partir dos resultados provenientes das análises das curvas melódicas dos tokens 

com interpretação de repreensão em nosso experimento, tentamos encontrar padrões 

melódicos descritivos para os traçados das elocuções marcadas pela interpretação de 



99 
 

repreensão, mas não conseguimos satisfazer esse objetivo, pois parece haver mais de uma 

estratégia melódica para o falante manifestar essa atitude.  

 

Tabela 19 – Enunciados mais reconhecidos do experimento 1 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

b) Os oito enunciados selecionados foram então gravados em um dispositivo 

removível USB (pen drive), em uma sequência randômica fixa de gravações e apresentadas 

coletivamente a três grupos com vinte sujeitos participantes, perfazendo um total de sessenta 

indivíduos, ao contrário das variações randômicas e individuais para cada um dos 

participantes do experimento anterior. Os participantes receberam orientações sobre como 

realizar o teste, leram, preencheram e assinaram voluntariamente um termo de anuência. 

Cada um dos sessenta participantes recebeu um teste impresso em papel A4, com o 

seguinte enunciado: “Você ouvirá oito perguntas com leituras diferentes. Após ouvir cada 

uma delas, escolha a interpretação que lhe parece mais apropriada para a mesma, grafando 

na folha do teste a opção (a) ou (b). Não há opção certa ou errada.”. Quando todos tinham 

optado, passávamos à audição da pergunta seguinte.  

 

As opções de interpretações apresentadas para cada uma das perguntas de sim ou 

não do nosso experimento foram as seguintes: 

 

1 – Você já vai sair? (neutro – locutor 3 / repreensão – locutor 3) 

(a) Poderia me dar uma carona? Isto me ajudaria muito. 

(b) Não acredito que você vai sair cedo de novo! 

 

2 – Você pode me ajudar? (neutro – locutor 1 / repreensão – locutor 1) 

(a) Por favor, eu estou contando com a sua ajuda. 

(b) Ou vai ficar aí parado(a)? 

 

Locutor

Tempo 

médio(s) Coincid. Locutor

Tempo 

médio(s) Coincid.

Horas 3 1,15 100% 1 2,61 95%

Sair 3 1,68 95% 3 2,46 100%

Gaveta 3 3,19 85% 1 4,20 100%

Ajuda 1 2,68 100% 1 1,78 85%

NEUTRO REPREENSÃO
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3– Você arrumou a gaveta? (neutro – locutor 3 / repreensão – locutor 1) 

 (a) Obrigado(a) não precisava. Que gentileza! 

 (b) Você tirou tudo do lugar! 

 

4- Você sabe que horas são? (neutro – locutor 3 / repreensão – locutor 1) 

(a) Eu gostaria de saber por que estou sem relógio. 

(b) Você está atrasado (a)! Isso lá são horas de chegar?  

 

Ao final do teste, lia-se um agradecimento pela participação no experimento.O teste foi 

aplicado na unidade FAETEC/ CETEP de Pendotiba, sala 4. 

 

A seguir podemos observar os gráficos das questões totais com entoação neutra (em 

preto) e marcada por contornos melódicos de repreensão (em vermelho), que obtiveram 

maior índice de coincidências com o gabarito de respostas, superpostas para verificarmos os 

traçados que descrevemos, chamamos a atenção para a subida na tônica final das elocuções 

neutras (preto) que realizam um contorno circunflexo com as átonas adjacentes:  

 

Gráfico 14 - Superposição da frase Você sabe que horas são?, lida pelo locutor 3 como 

pergunta neutra (em preto) e como repreensão, pelo locutor 1 (em vermelho). 

 

Fonte: Elaboração própria com auxílio do PRAAT 

 

O gráfico 14 mostra a superposição da frase Você sabe que horas são? lida pelo 

locutor 3 como pergunta neutra (em preto) e como repreensão, pelo locutor  1 (em 

vermelho). 
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Gráfico 15 - Superposição da frase “Você já vai sair?” lida pelo locutor 3 como 

pergunta neutra (em preto) e como repreensão, pelo locutor 3 (em vermelho) 

 

Fonte: Elaboração própria com auxílio do PRAAT 

 

O gráfico 15 mostra a superposição da frase Você já vai sair? lida pelo locutor 3 

como pergunta neutra (em preto) e como repreensão, pelo locutor 3 (em vermelho).  

 

Gráfico 16 - Superposição da frase Você arrumou a gaveta?, lida pelo locutor 3, como 

pergunta neutra (em preto) e como uma repreensão, pelo locutor 1 (em vermelho). 

 

 

Fonte: Elaboração própria com auxílio do PRAAT 
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O gráfico 16 mostra a superposição da frase Você arrumou a gaveta? lida pelo 

locutor 3, como pergunta neutra (em preto) e como uma repreensão, pelo locutor 1 (em 

vermelho). 

 

Gráfico 17 - Superposição da frase Você pode me ajudar?, lida pelo locutor 1 como 

pergunta neutra (em preto) e como uma repreensão, também pelo locutor 1 (em 

vermelho) 

 

Fonte: Elaboração própria com auxílio do PRAAT 

 

O gráfico 17 mostra a superposição da frase Você pode me ajudar?, lida pelo 

locutor 1 como pergunta neutra (em preto) e como uma repreensão, também pelo locutor 1 

(em vermelho). 

3.2.2 Variáveis do segundo experimento off-line 

 

a) Variável independente 

 

A variável independente deste experimento é o contorno melódico das frases. E as 

condições são as oito leituras com prosódias marcadas como neutras ou de repreensão 

(quatro neutras e quatro de repreensão) que, com maior frequência estatística, foram 

reconhecidas pelos informantes participantes do primeiro teste off-line. 

 

b) Variável dependente 
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A variável dependente é a resposta dos sujeitos escolhendo uma das opções (a) ou 

(b), compondo um teste com os inputs selecionados ouvidos e julgados pelos participantes.  

3.2.3 Participantes 

 

O grupo de sujeitos participantes foi constituído por 60 adultos (30 homens e 30 

mulheres) universitários e com nível superior, que participaram de forma voluntária no 

estudo. A distribuição foi dentre sujeitos, sem balanceamento dos estímulos e sem 

distratores. 

A opção por esse número de participantes (60) teve o propósito de alcançar uma 

simetria com o número de enunciados analisados no primeiro experimento, no qual 20 

sujeitos identificaram 24 enunciados resultando em 480 frases identificadas (20x24= 480); 

no segundo tivemos os 8 enunciados mais reconhecidos do primeiro teste, que foram 

julgados por 60 sujeitos, resultando em 480 frases interpretadas (8x60= 480). Nesse teste, o 

tempo das respostas não foi computado e os sujeitos participantes não tiveram que definir se 

as consideravam neutra ou de repreensão, tinham que optar por uma interpretação da 

elocução ouvida como se esta estivesse tendo um desdobramento ou uma segunda leitura, 

como no exemplo da frase ouvida: “Você já vai sair?” e, na sequência, assinalar uma das 

opções: (a) Poderia me dar uma carona? Isso me ajudaria muito.; ou (b) Não acredito que 

você vai sair cedo de novo!. 

Apesar de não estar explícito nas opções de interpretação a serem assinaladas, 

entendemos que ao escolher a opção (a), o sujeito teria assumido que ela é uma pergunta 

total neutra, não marcada, quem a faz espera um sim ou um não como resposta; ao escolher 

a opção (b) o sujeito teria interpretado o enunciado como uma repreensão. 

3.2.4 Resultados 
 

Ao elaborarmos o nosso teste, pensávamos em produzir um mecanismo de 

revalidação do primeiro experimento, por meio de outra metodologia, apesar de já termos 

obtido resultados estatísticos altos nele. Como trabalhamos com 8 enunciados que foram 

julgados por 60 sujeitos participantes, tivemos 480 identificações que resultaram em 452 

coincidências com o gabarito de respostas e significando 95,6% de coincidências, contra 

4.4% de conflito, fato que confirma as nossas expectativas de que esse experimento 
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provavelmente não traria novidades em termos de resultados, mas revalidaria de maneira 

enfática os resultados anteriores, que já haviam sido relevantes em nosso primeiro 

experimento, além do fato de os sujeitos que julgaram nosso segundo experimento terem 

feito suas opções. 

 

Gráficos 18 e 19 - Resultados do segundo experimento 

  

Fonte: Elaboração própria 

 

Os resultados do nosso segundo experimento, como podemos visualizar nos 

gráficos 10 e 11 confirmam e revalidam os resultados do nosso primeiro experimento. 

 

Tabela 20 – Teste Qui Quadrado - Experimento 2 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Observado 8 8 6 7 8 8 7 6 8 8 8 8 8 8 8 7 8 8 8 8

Esperado 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

χ² Parcial 0,0 0,0 0,5 0,1 0,0 0,0 0,1 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Observado 8 8 8 8 8 8 6 7 8 8 7 8 7 8 6 8 6 8 8 5

Esperado 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

χ² Parcial 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,5 0,0 0,5 0,0 0,0 1,1

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

Observado 8 8 8 8 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

Esperado 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

χ² Parcial 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

X² obtido 4,5

GL - Grau de Liberdade 59

Nivel de significancia 0,05 5%

H0: A entonação NÃO FAZ diferença na interpretação de um enunciado

H1: A entonação FAZ direferença na interpretação de um enunciado

X² esperado

Como 4,5<77,930 (menor) rejeita-se a hipótese Zero, portanto a entonação FAZ diferença na interpretação de um enunciado.

77,930
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Observando-se os resultados do teste Qui Quadrado, temos que o χ² esperado é de 

77,930 conforme tabela χ², devido ao nível de significância 0,05 e ao grau de liberdade 59. 

O valor obtido de x² é de 4,5 sendo este valor menor do que o valor esperado de χ², que em 

nosso experimento é de 77,930 sendo assim, rejeitamos a hipótese nula e podemos concluir 

que os resultados do teste confirmam fortemente os resultados obtidos no primeiro 

experimento. 

 

Tabela 21 – Teste T – Experimento 2 

 

Observamos nos resultados do Teste-T que a diferença entre as condições 

experimentais é maior nas frases de repreensão (0,002044883) do que nas frases neutras 

(0,001686441), já que quanto menor o resultado numérico, maior é a diferença com o grupo 

controle. 

Esses resultados reforçam a conclusão do teste Qui quadrado, confirmando mais 

uma vez a nossa previsão a respeito da entoação neutra e de repreensão influenciar na 

interpretação dos estímulos interrogativos que fizeram parte do nosso experimento. 

  

Teste-t: duas amostras presumindo variâncias diferentes Teste-t: duas amostras presumindo variâncias diferentes

Repreensão Controle Neutro Controle

Média 3,85 4 Média 3,816666667 4

Variância 0,129661017 0 Variância 0,186158192 0

Observações 60 60 Observações 60 60

Hipótese da diferença de média 0 Hipótese da diferença de média0

gl 59 gl 59

Stat t -3,226726624 Stat t -3,29136452

P(T<=t) uni-caudal 0,001022442 P(T<=t) uni-caudal 0,00084322

t crítico uni-caudal 1,671093032 t crítico uni-caudal 1,671093032

P(T<=t) bi-caudal 0,002044883 P(T<=t) bi-caudal 0,001686441

t crítico bi-caudal 2,000995378 t crítico bi-caudal 2,000995378

0,0020448 >0,0016864

A diferença com o grupo controle é maior nas frases de repreensão
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CONCLUSÕES 

 

Ao descrevermos no capítulo 1 os problemas que norteiam as pesquisas do nosso 

trabalho, perguntávamo-nos por que um mesmo enunciado interrogativo total, com a mesma 

ordem de palavras e as mesmas escolhas lexicais, poderia ser interpretado como uma 

pergunta neutra de sim ou não, ou como uma frase marcada pela repreensão. Os resultados 

dos nossos experimentos nos fazem supor, que isso se deve ao fato de esses dois tipos de 

enunciados (a pergunta total neutra e a repreensão) terem prosódias distintas representadas 

por curvas melódicas também díspares, assim, tendo duas opções de interpretação 

pragmática para uma mesma sequência sintático-lexical, nossa mente se utiliza dos recursos 

fornecidos pela prosódia para desambiguar sua compreensão, dessa forma, as quatro 

perguntas totais do nosso experimento tiveram as suas versões neutra e de repreensão 

reconhecidas com maioria estatística relevante. 

O segundo problema mencionado no capítulo 1 referia-se à necessidade de 

caracterizarmos se as pistas prosódicas das perguntas totais neutras dos nossos experimentos 

alinhavam-se com a descrição realizada por Moraes (2008). Verificamos que os enunciados 

que foram identificados, com maioria estatística, como sendo uma pergunta total neutra, 

enquadravam-se nessa descrição como podemos observar nos gráficos das curvas melódicas 

dessa condição apresentadas ao longo do nosso trabalho. 

Não encontramos na literatura pesquisada a descrição do traçado melódico de uma 

repreensão, e mesmo correndo o risco de não haver evidências suficientemente fortes para 

nos permitir afirmar a sua existência e assumindo que talvez haja mais de uma estratégia 

melódica para o falante manifestar essa atitude, sugerimos a seguinte descrição para a 

maioria das frases com contorno melódico de repreensão em nosso experimento: um ataque 

mais baixo do que o de uma pergunta total neutra, uma subida forte na penúltima sílaba 

tônica e uma queda na última sílaba tônica. 
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Gráfico 19 - Superposição da frase “Você já vai sair?” lida pelo locutor 3 como 

pergunta neutra (em preto) e como repreensão, pelo locutor 3 (em vermelho) com 

indicação do traçado da curva melódica 

 

Fonte: Elaboração própria com auxílio do PRAAT 

 

Nesta figura vemos o traçado de F0 da frase: Você já vai sair? lida pelo locutor 3 

com interpretação neutra em preto, onde percebemos o ataque alto (1), a queda na pré-tônica 

final (2) e a subida na tônica final (3), superposta a ela vemos o traçado F0 da mesma frase 

lida pelo mesmo locutor com interpretação de repreensão em vermelho, onde percebemos o 

ataque mais baixo (1), a subida na pré-tônica final (2) e a queda na tônica final (3). 

Buscando confirmar e revalidar os resultados do primeiro experimento, elaboramos 

um segundo experimento off-line, no qual os sujeitos participantes eram expostos à audição 

dos 8 inputs auditivos que obtiveram o maior índice de coincidências com o gabarito de 

respostas no primeiro teste. Este teste foi realizado e nossas previsões iniciais foram 

confirmadas com o relevante resultado estatístico de 95,6% de coincidência, contra 4,4%.  

Os resultados obtidos em nosso trabalho parecem confirmar os resultados do 

primeiro, confirmando que nós não apenas identificamos um  enunciado interrogativo como 

sendo uma pergunta total neutra, com o objetivo de buscar uma resposta afirmativa ou 

negativa, como também somos capazes de perceber quando esse mesmo enunciado deixa de 

ser apenas uma frase interrogativa e passa a significar uma repreensão.  

Ao observarmos os resultados dos experimentos através da ótica dos atos 

ilocucionários propostos por Searle, com relação ao (i) ponto ilocucionário verificamos que, 

apesar de nem todos os atos terem uma intenção perlocucionária associada a um verbo, ela 

nos diz que existe algo a ser feito com o que é dito (performativo) e quem deve fazê-lo: o 

falante, o ouvinte ou ambos. No caso das perguntas do nosso experimento, acreditamos que 

as lidas com interpretação prosódica neutra conduzem o ouvinte a uma simples resposta 
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afirmativa ou negativa, porque seus contornos prosódicos correspondem à descrição de uma 

pergunta total feita por Moraes (2008), enquanto que as perguntas lidas com a prosódia 

marcada com interpretação de repreensão impelem o ouvinte a agir, a fazer ou ter uma 

‘performance’ relacionada ao que a prosódia os faz inferir. 

Nos exemplos do nosso teste, no enunciado interrogativo: 1) Você pode me ajudar?, 

marcado com prosódia de repreensão, o locutor parece repreender o ouvinte por esperar que 

ele faça alguma coisa para ajudá-lo; da mesma forma que em: 2)Você sabe que horas são?, o 

locutor parece repreender o ouvinte por ele estar atrasado; na pergunta 3) Você já vai sair?, 

com interpretação marcada pela prosódia de repreensão, o locutor parece repreender o 

ouvinte por ele estar prestes a sair mais cedo do que o esperado; e na elocução 4) Você 

arrumou a gaveta?, marcada pela entoação de repreensão, o locutor parece repreender o 

ouvinte por ter mexido em sua gaveta. 

Quando organizamos, como o fez Moraes (2012), as funções modais (linguísticas 

ou gramaticais), as funções emocionais (primárias, instintivas, internas) e as funções 

atitudinais (que englobam as sociais e as proposicionais) em um esquema que ilustra a 

maneira como os locutores as elaboram mentalmente, percebemos que algumas são mais 

intuitivas, como as emoções e as atitudes sociais, enquanto que outras são menos 

emocionais, mais racionalizadas, empregadas pelo locutor de forma a alcançar determinados 

objetivos com suas elocuções, que são a atitude proposicional e os atos do discurso. Em 

nosso trabalho, acreditamos que a função modal da prosódia atuando sobre uma sentença a 

faça ser identificada como sendo uma pergunta total neutra; por outro lado, acreditamos sê-

lo então como uma repreensão.  

Para Halliday (1970), falar de contorno entoacional neutro é falar do que usamos, 

via de regra, a menos que haja uma boa razão para usarmos outro contorno. O autor admite 

que há vários padrões de entoação possíveis para a mesma frase e eles carregam significados 

atitudinais diferentes. 

Em nossa pesquisa, quando uma pergunta, por exemplo: Você já vai sair? é lida 

com contornos melódicos de uma questão total neutra, os sujeitos participantes que 

julgavam as leituras interpretadas, em sua maioria (95%) a identificaram como tal, e quando 

a mesma interrogativa era lida com um contorno marcado de repreensão, como se estivesse 

implicitamente acompanhada do comentário: Não acredito que você vai sair cedo de novo!, 

foi  totalmente reconhecida (100%). Confirmando os achados da pesquisa de Moraes (2012), 

na qual as atitudes proposicionais e os atos do discurso impuseram mudanças locais 
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significativas, alterando as curvas melódicas das questões totais pertencentes à nossa 

pesquisa, e consequentemente, a maneira como os sujeitos participantes as julgaram. 

Com relação aos RTs dos enunciados mais reconhecidos, extraímos os tempos 

médios para o julgamento de cada condição que são de 2.18 segundos para os enunciados 

neutros e 2,76 segundos para os de repreensão. Mesmo pequena, essa diferença pode sugerir 

que os enunciados neutros, por serem básicos, suscitam um esforço menor do processador de 

frases, o parser, enquanto que os enunciados lidos com interpretação de repreensão, por 

derivarem dos primeiros, demandam uma pouco mais de tempo.  

Nós, seres humanos, não nos comunicamos como máquinas, porque somos muito 

mais do que elas, nosso cérebro além de decodificar o significado das palavras, “lê” a 

prosódia, ou seja, o ritmo, as pausas, a entoação, a elevação da voz, que funcionam como 

uma melodia carregada de emoções e sentidos, que envolve nossas palavras, reforça ou 

suaviza seus significados e por fim as torcem e transformam de tal maneira, que uma 

simples pergunta pode ser compreendida por um humano como uma repreensão, como 

tentamos demonstrar em nosso trabalho. Uma máquina não é capaz de fazer isso. Então, 

‘Perguntar não ofende?’, como afirma o lidado popular? Não podemos afirmar que ofenda, 

mas os resultados da nossa pesquisa sugerem que uma pergunta pode ser interpretada como 

uma repreensão, sim. 

Este trabalho não pretende ser conclusivo, tampouco definitivo, nossos achados 

sobre a importância e a influência de pistas prosódicas na interpretação de elocuções 

interrogativas totais marcadas pela entoação com contornos melódicos de neutralidade ou de 

repreensão, sugerem a realização de mais investigações e análises para que se façam 

interpretações mais seguras e conclusivas. 
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APÊNDICES 

 

8.1 – Tabela de resultados do teste Qui Quadrado – Experimento 1 

 

 

 

Teste Qui Quadrado 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Observado 16 22 21 19 17 21 15 19 17 20 23 20 23 21 22 16 19 22 20 23

Esperado 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24

χ² Parcial 2,6667 0,1667 0,3750 1,0417 2,0417 0,3750 3,3750 1,0417 2,0417 0,6667 0,0417 0,6667 0,0417 0,3750 0,1667 2,6667 1,0417 0,1667 0,6667 0,0417

X² obtido 19,7

GL - Grau de Liberdade 19

Nivel de significancia 0,05 5%

H0: A entoação FAZ direferença na interpretação de um enunciado

H1: A entoação NÃO FAZ diferença na interpretação de um enunciado

X² esperado 30,1

Como 19,7 < 30,1 não rejeita-se a hipótese Zero, portanto a entoação FAZ diferença na interpretação de um enunciado

Qui Quadrado - Neutro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Observado 11 11 10 8 9 11 12 12 12 11 9 12 11 9 10 10 11 10 12 11

Esperado 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

χ² Parcial 0,08 0,08 0,33 1,33 0,75 0,08 0,00 0,00 0,00 0,08 0,75 0,00 0,08 0,75 0,33 0,33 0,08 0,33 0,00 0,08

X² obtido 5,500

GL - Grau de Liberdade 19

Nivel de significancia 0,05 5%

H0: A entonação NÃO FAZ diferença na interpretação de um enunciado

H1: A entonação FAZ direferença na interpretação de um enunciado

X² esperado 30,144

Como 5,500<30,144  rejeita-se a hipótese nula, portanto a entonação FAZ diferença na interpretação de um enunciado

Qui Quadrado - Repreensão 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Observado 10 10 9 9 12 11 4 7 10 9 7 10 8 8 5 10 12 10 11 11

Esperado 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

χ² Parcial 0,33 0,33 0,75 0,75 0,00 0,08 5,33 2,08 0,33 0,75 2,08 0,33 1,33 1,33 4,08 0,33 0,00 0,33 0,08 0,08

X² obtido 20,750

GL - Grau de Liberdade 19

Nivel de significancia 0,05 5%

H0: A entonação NÃO FAZ diferença na interpretação de um enunciado

H1: A entonação FAZ direferença na interpretação de um enunciado

X² esperado 30,144

Como 20,750<30,144  rejeita-se a hipótese nula, portanto a entonação FAZ diferença na interpretação de um enunciado
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8.2 – Tabelas dos resultados do Teste-t – Experimento 1 

 

Teste-t: duas amostras presumindo variâncias diferentes

Controle repreensão Controle neutro

Média 12 9,2 Média 12 10,6

Variância 0 4,8 Variância 0 1,411

Observações 20 20 Observações 20 20

Hipótese da diferença de média 0 Hipótese da diferença de média 0

gl 19 gl 19

Stat t 5,7154761 Stat t 5,2717212

P(T<=t) uni-caudal 8,254E-06 P(T<=t) uni-caudal 2,174E-05

t crítico uni-caudal 1,7291328 t crítico uni-caudal 1,7291328

P(T<=t) bi-caudal 0,000017 P(T<=t) bi-caudal 0,000043

t crítico bi-caudal 2,0930241 t crítico bi-caudal 2,0930241

0,0000165 >0,00004348

A diferença com o grupo controle é maior nas frases de repreensão
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8.4–Tabelas de tempo e índice de acertos por informantes das perguntas neutras 

 

 

 

Estas tabelas mostram o tempo médio que os sujeitos participantes juízes do nosso 

teste despenderam na tarefa de reconhecimento dos 12 inputs auditivos com entoação 

característica de uma questão total neutra, além de discriminá-los por seus percentuais de 

reconhecimento das condições testadas de acertos por cada informante. 

 

8.5 Tabela das perguntas com leituras com contornos melódicos de repreensão 

 

 

 Locutor informante 1 - Contornos 

melódicos neutros
TEMPO (MÉDIA) COINCIDÊNCIA

NEUTRO 1 HORAS 1,45 85%

NEUTRO 1 SAIR 1,92 85%

NEUTRO 1 GAVETA 1,72 40%

NEUTRO 1 AJUDA 2,68 100%

 Locutor informante 2 - Contornos 

melódicos neutros
TEMPO (MÉDIA) COINCIDÊNCIA

NEUTRO 2 HORAS 1,82 95%

NEUTRO 2 SAIR 1,78 95%

NEUTRO 2 GAVETA 2,69 80%

NEUTRO 2 AJUDA 4,46 100%

 Locutor informante 3 - Contornos 

melódicos neutros
TEMPO (MÉDIA) COINCIDÊNCIA

NEUTRO 3 HORAS 1,15 100%

NEUTRO 3 SAIR 1,68 95%

NEUTRO 3 GAVETA 3,19 85%

NEUTRO 3 AJUDA 4,47 100%

 Locutor informante 1 - Contornos 

melódicos de repreensão
TEMPO (MÉDIA) COINCIDÊNCIA

REPREENSÃO 1 HORAS 2,61 95%

REPREENSÃO 1 SAIR 2,69 70%

REPREENSÃO 1 GAVETA 4,20 100%

REPREENSÃO 1 AJUDA 1,78 85%

 Locutor informante 2 - Contornos 

melódicos de repreensão
TEMPO (MÉDIA) COINCIDÊNCIA

REPREENSÃO 2 HORAS 5,29 95%

REPREENSÃO 2 SAIR 2,09 90%

REPREENSÃO 2 GAVETA 2,71 80%

REPREENSÃO 2 AJUDA 1,29 40%

Locutor informante 3 - Contornos 

melódicos de repreensão
TEMPO (MÉDIA) COINCIDÊNCIA

REPREENSÃO 3 HORAS 4,74 30%

REPREENSÃO 3 SAIR 2,46 100%

REPREENSÃO 3 GAVETA 4,28 90%

REPREENSÃO 3 AJUDA 2,68 45%
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Estas tabelas mostram o tempo médio que os sujeitos participantes juízes do nosso 

teste despenderam na tarefa de reconhecimento dos 12 inputs auditivos com entoação 

característica de uma elocução com contornos melódicos de repreensão, além de discriminá-

los por seus percentuais de reconhecimento das condições testadas de acertos por cada 

informante. 

 

8.6 – Gráficos dos tempos de reconhecimento das perguntas neutras por informante 
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8.7 – Gráficos dos tempos de reconhecimento das perguntas de repreensão por 

informante 
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8.8 – Gráficos dos tempos de reconhecimento dos inputs auditivos de repreensão / 

neutro 

 

 

8.9 – Gráfico da média dos tempos médios das frases com prosódias neutras / 

repreensão 
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8.10 Gráfico da análise geral dos índices de acertos dos reconhecimentos das prosódias 

neutras e de repreensão 

 

 

8.11 A seguir temos as imagens das superposições das curvas melódicas das elocuções, que 

fazem os estímulos da nossa dissertação, em suas interpretações de pergunta neutra e de 

repreensão, por cada um dos três locutores que colaboraram em nosso experimento.  

 

Ajuda 1 

 

Superposição do enunciado Você pode me ajudar?, lida pelo locutor 1 com entoação neutra 

(preto) e com entoação de repreensão (vermelho). 
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Ajuda 2

 

Superposição da elocução Você pode me ajudar?, lida pelo locutor 2 com entoação de 

pergunta neutra (preto) ou de repreensão (vermelho). 

 

Ajuda 3 

 

Superposição da elocução Você pode me ajudar?, lida pelo locutor 3 com entoação de uma 

pergunta neutra (preto), ou uma repreensão (vermelho). 
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Gaveta 1 

 

 

Superposição da elocução Você arrumou a gaveta?, lida pelo locutor 1 com entoação de 

pergunta neutra (preto) e de repreensão (vermelho). 

 

Gaveta 2 

 

Superposição da elocução Você arrumou a gaveta?, lida pelo locutor 2 com entoação de 

pergunta neutra (preto) e de repreensão (vermelho). 
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Gaveta 3 

 

Superposição da elocução Você arrumou a gaveta?, lida pelo locutor 3 com entoação de 

pergunta neutra (preto) e de repreensão (vermelho). 

 

Horas 1 

 

Superposição da elocução Você sabe que horas são?, lida pelo locutor 1 com entoação de 

pergunta neutra (preto) e de repreensão (vermelho). 
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Horas 2 

 

Superposição da elocução Você sabe que horas são?, lida pelo locutor 2 com entoação de 

pergunta neutra (preto) e de repreensão (vermelho). 
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Sair 1 

 

 

Superposição da elocução Você já vai sair?, lida pelo locutor 1 com entoação de pergunta 

neutra (preto) e entoação de repreensão (vermelho). 

 

Sair 2 

 

Superposição da elocução Você já vai sair?, lida pelo locutor 2 com entoação de pergunta 

neutra (preto) e de repreensão (vermelho). 
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Sair 3 

 

Superposição da elocução Você já vai sair?, lida pelo locutor 3 com entoação de pergunta 

neutra (preto) e de repreensão (vermelho). 

 

8.12– Gráficos das curvas melódicas das gravações dos informantes 

 

Informante 1 

SAIR NEUTRO 1        

247 Hz (mean pitch in SELECTION) 
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SAIR REPREENSÃO 1 

 297 Hz (mean pitch in SELECTION) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AJUDA NEUTRO 1 

 232 Hz (mean pitch in SELECTION)   
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AJUDA REPREENSÃO 1 

 277 Hz (mean pitch in SELECTION) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

GAVETA NEUTRO 1:      

220 Hz (mean pitch in SELECTION)    
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GAVETA REPREENSÃO 1 

 271 Hz (mean pitch in SELECTION) 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HORA NEUTRO 1        

230 Hz (mean pitch in SELECTION    
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HORA REPREENSÃO 1 

 304 Hz (mean pitch in SELECTION) 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Informante 2 

 

SAIR NEUTRO 2 

 242 Hz (mean pitch in SELECTION)    
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SAIR REPREENSÃO 2 

288 Hz (mean pitch in SELECTION) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AJUDA NEUTRA 2 

272 Hz (mean pitch in SELECTION)   
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AJUDA REPREENSÃO 2 

266 Hz (mean pitch in SELECTION) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GAVETA NEUTRA 2 

305 Hz (mean pitch in SELECTION)   
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GAVETA REPREENSÃO 2 

311 Hz (mean pitch in SELECTION) 

 

 

HORA NEUTRA 2 

242 Hz (mean pitch in SELECTION)   
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HORA REPREENSÃO 2  

290 Hz (mean pitch in SELECTION) 

 

  

 

Informante 3 

 

SAIR NEUTRO 3 

141 Hz (mean pitch in SELECTION)   
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SAIR REPREENSÃO 3 

185 Hz (mean pitch in SELECTION) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AJUDA NEUTRA 3 

138 Hz (mean pitch in SELECTION)   
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AJUDA REPREENSÃO 3 

143 Hz (mean pitch in SELECTION) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GAVETA NEUTRA 3 

216 Hz (mean pitch in SELECTION)   
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GAVETA REPREENSÃO 3 

153 Hz (mean pitch in SELECTION) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HORA NEUTRA 3         

165 Hz (mean pitch in SELECTION)   
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HORA REPREENSÃO 3 

164 Hz (mean pitch in SELECTION) 
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8.13 Modelo do teste de julgamento comunicativo 

 

A seguir temos o modelo do teste de julgamento comunicativo que foi aplicado 

através do programa PRAAT, no qual os sujeitos participantes ouviam uma das elocuções 

interrogativas totais lidas com contornos melódicos de neutralidade ou de repreensão e as 

identificavam como (a) Pergunta neutra ou (b) Repreensão. Na tela do computador era 

apresentada apenas uma das 24 opções por vez, e a cada sujeito que era testado, o programa 

trocava a ordem das mesmas de forma aleatória, de maneira que cada sujeito teve acesso a 

uma sequência diferente de opções de teste  

 

“Perguntar não ofende” 

NOME:  

 

Você vai ouvir 24 perguntas que podem ser interpretadas tanto como um enunciado 

neutro quanto como uma repreensão. Após ouvir cada frase, escolha a interpretação que lhe 

parece mais apropriada. Depois de escolhida uma das duas opções, você ouvirá o próximo 

enunciado e assim por diante.  

 

1)  Enunciado 1: Você já vai sair? 

 a. (a) Pergunta neutra 

 b. (b) Repreensão 

   

2)  Enunciado 2: Você pode me ajudar? 

 a. (a) Pedido neutro 

 b. (b) Repreensão 

   

3)  Enunciado 3: Você arrumou a gaveta? 

 a. (a) Pergunta neutra 

 b. (b) Repreensão 

   

4)  Enunciado 4: Você já vai sair? 

 a. (a) Pergunta neutra. 

 b. (b) Repreensão 
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5)  Enunciado 5: Você pode me ajudar? 

 a. (a) Pedido neutro 

 b. (b) Repreensão 

   

6)  Enunciado 6: Você já vai sair? 

 a. (a) Pergunta neutra 

 b. (b) Repreensão 

  

 

 

7)  Enunciado 7: Você sabe que horas são? 

 a. (a) Pedido neutro 

 b. (b) Repreensão 

 

 

  

8)  Enunciado 8: Você arrumou a gaveta? 

 a. (a) Pergunta neutra 

 b. (b) Repreensão 

   

9)  Enunciado 9: Você já vai sair? 

 a. (a) Pergunta neutra 

 b. (b) Repreensão 

   

10)  

 

Enunciado 10: Você pode me ajudar? 

 a. (a) Pedido neutro 

 b. (b) Repreensão 

11)  

 

Enunciado 11: Você sabe que horas são? 

 a. (a) Pedido neutro 

 b. (b) Repreensão 

12)  Enunciado 12: Você arrumou a gaveta? 

 a. (a) Pergunta neutra 
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 b. (b) Repreensão 

13)  Enunciado 13: Você pode me ajudar? 

 a. (a) Pedido neutro 

 b. (b) Repreensão 

14)  Enunciado 14: Você pode me ajudar? 

 a. (a) Pedido neutro 

 b. (b) Repreensão 

15)  Enunciado 15: Você sabe que horas são? 

 a. (a) Pedido neutro 

 b. (b) Repreensão 

16)  

 

Enunciado 16: Você arrumou a gaveta? 

 a. (a) Pergunta neutra 

 b. (b) Repreensão 

17)  Enunciado 17: Você já vai sair? 

 a. (a) Pergunta neutra 

 b. (b) Repreensão 

18)  Enunciado 18: Você sabe que horas são? 

 a. (a) Pedido neutro 

 b. (b) Repreensão 

19)  Enunciado 19: Você arrumou a gaveta? 

 a. (a) Pergunta neutra 

 b. (b) Repreensão 

20)  Enunciado 20: Você sabe que horas são? 

 a. (a) Pedido neutro 
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Obrigada por participar do experimento! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 b. (b) Repreensão 

21)  Enunciado 21: Você arrumou a gaveta? 

 a. (a) Pergunta neutra 

 b. (b) Repreensão)  

22)  Enunciado 22: Você sabe que horas são? 

 a. (a) Pedido neutro 

 b. (b) Repreensão 

23)  Enunciado 23: Você pode me ajudar? 

 a. (a) Pedido neutro)  

 b. (b) Repreensão 

24)  
Enunciado 24: Você já vai sair? 

 a. (a) Pergunta neutra 

 b. (b) Repreensão 
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8.14 Experimento de interpretação com input auditivo  

 

A seguir temos o modelo do teste que foi apresentado em papel A4 aos 60 sujeitos 

participantes do segundo experimento do nosso trabalho. 

“Você ouvirá oito perguntas com leituras diferentes, após ouvir cada uma delas, 

escolha a interpretação que lhe parece mais apropriada para a mesma grafando na folha do 

teste a opção (a) ou (b). Não há opção certa ou errada.”  

 

1– Você pode me ajudar? 

(a) Por favor, eu estou contando com a sua ajuda. 

(b) Ou vai ficar aí parado(a)? 

 

2- Você sabe que horas são? 

(a) Eu gostaria de saber por que estou sem relógio. 

(b) Você está atrasado(a)! Isto lá são horas de chegar?  

 

3– Você arrumou a gaveta? 

(a) Obrigado(a) não precisava. Que gentileza! 

(b) Você tirou tudo do lugar! 

 

4- Você já vai sair? 

(a) Poderia me dar uma carona? Isto me ajudaria muito. 

(b) Não acredito que você vai sair cedo de novo! 

 

5- Você sabe que horas são? 

(a) Eu gostaria de saber por que estou sem relógio. 

(b) Você está atrasado(a)! Isto lá são horas de chegar? 

 

6- Você já vai sair? 

(a) Poderia me dar uma carona? Isto me ajudaria muito. 

(b )Não acredito que você vai sair cedo de novo! 

7– Você pode me ajudar? 

(a) Por favor, eu estou contando com a sua ajuda. 

(b) Ou vai ficar aí parado(a)? 



145 
 

 

8- Você arrumou a gaveta? 

(a) Obrigado(a) não precisava. Que gentileza! 

(b) Você tirou tudo do lugar! 

 

Obrigada por ter participado neste experimento. 
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Apêndice 3 

 

Tabelas com os tempos de reação para discriminação das respostas em segundos 

referentes a cada julgamento de cada sujeito participante 

 

 

 

Ana Estímulo Gabarito
Julga

mento

Resul

tado

Tempo 

(s)

1 horas neutro3 1 1 1 5,72

2 horas neutro2 1 1 1 2,88

3 ajuda neutro1 1 1 1 12,11

4 Gaveta repreensão2 2 1 0 3,52

5 ajuda neutro3 1 1 1 33,71

6 ajuda neutro2 1 1 1 2,28

7 sair repreensão2 2 2 1 6,43

8 Gaveta repreensão3 2 2 1 5,52

9 horas repreensão1 2 2 1 28,85

10 ajuda repreensão1 2 2 1 32,99

11 sair neutro2 1 1 1 3,70

12 ajuda repreensão3 2 1 0 20,68

13 Gaveta neutro1 1 1 1 34,27

14 ajuda repreensão2 2 1 0 28,43

15 sair neutro1 1 1 1 0,29

16 horas repreensão2 2 2 1 4,10

17 horas repreensão3 2 1 0 34,26

18 Gaveta repreensão1 2 2 1 5,26

19 sair repreensão1 2 1 0 2,42

20 Gaveta neutro2 1 2 0 6,20

21 Gaveta neutro3 1 1 1 5,14

22 horas neutro1 1 2 0 3,83

23 sair neutro3 1 2 0 29,67

24 sair repreensão3 2 2 1 16,98

16

67%

F

Total de acertos

Percentual de acertos

Sexo
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Camile Estímulo Gabarito
Julga

mento
Resultado Tempo (s)

1 Gaveta repreensão1 2 2 1 3,50

2 Gaveta repreensão3 2 2 1 2,59

3 ajuda neutro2 1 1 1 3,59

4 ajuda repreensão1 2 2 1 2,52

5 horas repreensão3 2 1 0 24,67

6 sair repreensão1 2 2 1 3,49

7 horas neutro3 1 1 1 3,01

8 Gaveta neutro2 1 1 1 2,56

9 ajuda neutro3 1 1 1 2,83

10 horas repreensão2 2 2 1 2,84

11 sair neutro1 1 1 1 24,61

12 sair neutro2 1 1 1 0,29

13 Gaveta repreensão2 2 2 1 27,00

14 horas neutro2 1 1 1 3,59

15 ajuda repreensão2 2 1 0 2,30

16 ajuda neutro1 1 1 1 27,41

17 sair neutro3 1 1 1 22,26

18 sair repreensão2 2 2 1 0,00

19 sair repreensão3 2 2 1 2,24

20 Gaveta neutro1 1 1 1 36,10

21 ajuda repreensão3 2 2 1 7,78

22 Gaveta neutro3 1 1 1 31,91

23 horas neutro1 1 1 1 2,26

24 horas repreensão1 2 2 1 2,85

22

92%

F

Total de acertos

Percentual de acertos

Sexo

Tempo 
(s) 
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Daniel Estímulo Gabarito
Julga

mento

Resu

ltado

Tempo 

(s)

1 ajuda neutro3 1 1 1 17,73

2 sair neutro3 1 1 1 10,57

3 horas repreensão2 2 2 1 3,38

4 horas neutro2 1 1 1 36,30

5 ajuda neutro1 1 1 1 0,33

6 sair repreensão1 2 2 1 4,24

7 horas neutro3 1 1 1 3,14

8 horas repreensão1 2 2 1 33,23

9 Gaveta neutro3 1 1 1 5,22

10 Gaveta repreensão2 2 2 1 26,44

11 ajuda repreensão3 2 2 1 38,39

12 Gaveta neutro1 1 2 0 8,53

13 Gaveta repreensão3 2 2 1 29,30

14 ajuda repreensão2 2 1 0 10,81

15 horas repreensão3 2 1 0 26,53

16 sair neutro1 1 1 1 30,47

17 Gaveta neutro2 1 1 1 5,24

18 horas neutro1 1 1 1 2,71

19 ajuda neutro2 1 1 1 0,25

20 Gaveta repreensão1 2 2 1 0,59

21 sair repreensão2 2 2 1 69,45

22 sair repreensão3 2 2 1 32,03

23 sair neutro2 1 1 1 2,69

24 ajuda repreensão1 2 2 1 5,99

21

88%

M

Total de acertos

Percentual de acertos

Sexo



149 
 

Ellen Estímulo Gabarito
Julga

mento

Resul

tado

Tempo 

(ms)

1 ajuda neutro2 1 1 1 59,88

2 horas neutro1 1 1 1 4,46

3 horas repreensão1 2 2 1 3,08

4 Gaveta repreensão1 2 2 1 4,97

5 sair repreensão3 2 2 1 3,86

6 Gaveta neutro3 1 1 1 31,77

7 sair neutro1 1 1 1 20,36

8 sair repreensão1 2 2 1 0,54

9 ajuda neutro3 1 1 1 2,72

10 ajuda repreensão3 2 1 0 5,41

11 ajuda repreensão2 2 1 0 3,93

12 horas repreensão2 2 2 1 3,66

13 sair neutro3 1 1 1 4,35

14 horas neutro2 1 1 1 2,42

15 Gaveta repreensão3 2 2 1 31,37

16 ajuda neutro1 1 1 1 20,70

17 ajuda repreensão1 2 2 1 2,21

18 Gaveta repreensão2 2 2 1 34,07

19 horas repreensão3 2 1 0 2,54

20 sair neutro2 1 1 1 2,00

21 Gaveta neutro2 1 1 1 33,61

22 sair repreensão2 2 1 0 4,69

23 Gaveta neutro1 1 2 0 3,84

24 horas neutro3 1 1 1 2,95

19

79%

F

Total de acertos

Percentual de acertos

Sexo

Tempo 
(s) 

Tempo 
(s) 
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Estefani

a
Estímulo Gabarito

Julga

mento

Resul

tado

Tempo 

(s)

1 Gaveta neutro2 1 2 0 2,22

2 Gaveta neutro1 1 2 0 6,89

3 horas neutro2 1 1 1 1,18

4 horas neutro1 1 1 1 59,43

5 horas repreensão1 2 2 1 4,16

6 horas repreensão3 2 1 0 36,54

7 ajuda repreensão1 2 2 1 0,82

8 sair neutro2 1 1 1 6,44

9 Gaveta repreensão3 2 1 0 8,77

10 horas neutro3 1 1 1 5,95

11 ajuda neutro2 1 1 1 5,15

12 ajuda neutro1 1 1 1 5,10

13 ajuda repreensão2 2 2 1 3,16

14 sair neutro1 1 1 1 6,49

15 Gaveta repreensão1 2 2 1 4,37

16 ajuda repreensão3 2 1 0 27,72

17 Gaveta neutro3 1 2 0 4,59

18 ajuda neutro3 1 1 1 2,66

19 sair repreensão3 2 2 1 35,33

20 sair repreensão1 2 1 0 4,03

21 sair neutro3 1 1 1 3,04

22 sair repreensão2 2 2 1 26,25

23 Gaveta repreensão2 2 2 1 27,21

24 horas repreensão2 2 2 1 23,08

17

71%

F

Total de acertos

Percentual de acertos

Sexo

Tempo 
(s) 

Tempo 
(s) 



151 
 

 

Guilher

me
Estímulo Gabarito

Julga

mento

Resul

tado

Tempo 

(s)

1 Gaveta neutro2 1 1 1 3,53

2 ajuda repreensão1 2 2 1 20,76

3 ajuda repreensão2 2 1 0 0,24

4 Gaveta repreensão3 2 2 1 4,69

5 horas repreensão1 2 2 1 4,29

6 horas neutro2 1 1 1 2,82

7 sair neutro2 1 1 1 4,15

8 sair repreensão2 2 2 1 37,61

9 horas neutro3 1 1 1 0,44

10 horas repreensão2 2 2 1 35,48

11 horas repreensão3 2 1 0 4,37

12 Gaveta repreensão1 2 2 1 30,70

13 ajuda neutro2 1 1 1 3,32

14 sair neutro3 1 1 1 4,31

15 sair repreensão1 2 2 1 3,37

16 ajuda neutro1 1 1 1 3,11

17 Gaveta neutro3 1 1 1 3,27

18 ajuda neutro3 1 1 1 2,77

19 sair neutro1 1 1 1 2,09

20 sair repreensão3 2 2 1 2,14

21 ajuda repreensão3 2 2 1 29,18

22 Gaveta repreensão2 2 2 1 2,72

23 horas neutro1 1 1 1 30,05

24 Gaveta neutro1 1 2 0 5,55

21

88%

M

Total de acertos

Percentual de acertos

Sexo
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Hele

na
Estímulo Gabarito

Julga

mento

Resul

tado

Tempo 

(s)

1 Gaveta neutro3 1 2 0 26,86

2 ajuda repreensão1 2 1 0 4,37

3 horas neutro1 1 1 1 34,63

4 Gaveta neutro1 1 2 0 5,48

5 horas repreensão2 2 1 0 4,69

6 Gaveta repreensão2 2 1 0 5,65

7 Gaveta neutro2 1 1 1 5,67

8 horas repreensão1 2 2 1 4,51

9 sair repreensão1 2 1 0 5,16

10 Gaveta repreensão3 2 2 1 4,59

11 ajuda neutro1 1 1 1 0,84

12 sair repreensão3 2 2 1 4,20

13 horas neutro3 1 1 1 31,96

14 horas neutro2 1 1 1 1,88

15 sair neutro3 1 1 1 34,27

16 ajuda neutro3 1 1 1 19,08

17 ajuda repreensão3 2 1 0 5,88

18 ajuda neutro2 1 1 1 21,22

19 sair repreensão2 2 2 1 4,23

20 Gaveta repreensão1 2 2 1 33,62

21 horas repreensão3 2 1 0 4,07

22 ajuda repreensão2 2 1 0 16,61

23 sair neutro2 1 1 1 23,34

24 sair neutro1 1 1 1 17,96

15

63%

F

Total de acertos

Percentual de acertos

Sexo
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João Estímulo Gabarito
Julga

mento

Resul

tado

Tempo 

(s)

1 Gaveta neutro3 1 1 1 3,50

2 sair repreensão1 2 2 1 2,59

3 ajuda repreensão1 2 2 1 3,59

4 sair repreensão3 2 2 1 2,52

5 Gaveta repreensão2 2 2 1 24,67

6 horas repreensão1 2 2 1 3,49

7 ajuda neutro3 1 1 1 3,01

8 sair repreensão2 2 2 1 2,56

9 horas neutro2 1 2 0 2,83

10 sair neutro3 1 1 1 2,84

11 horas repreensão3 2 1 0 24,61

12 horas neutro1 1 1 1 0,29

13 Gaveta repreensão3 2 2 1 27,00

14 ajuda repreensão2 2 1 0 3,59

15 horas neutro3 1 1 1 2,30

16 ajuda repreensão3 2 1 0 27,41

17 horas repreensão2 2 2 1 22,26

18 Gaveta neutro2 1 1 1 0,00

19 sair neutro2 1 1 1 2,24

20 Gaveta repreensão1 2 2 1 36,10

21 sair neutro1 1 1 1 7,78

22 ajuda neutro1 1 1 1 31,91

23 Gaveta neutro1 1 2 0 2,26

24 ajuda neutro2 1 1 1 2,85

19

79%

M

Total de acertos

Percentual de acertos

Sexo

Tempo 
(s) 
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José Estímulo Gabarito
Julga

mento

Resul

tado

Tempo 

(s)

1 Gaveta repreensão1 2 2 1 5,13

2 ajuda repreensão1 2 2 1 4,23

3 sair neutro3 1 1 1 4,55

4 Gaveta repreensão2 2 2 1 3,39

5 ajuda neutro2 1 1 1 27,91

6 Gaveta neutro2 1 2 0 3,73

7 ajuda neutro3 1 1 1 21,14

8 ajuda repreensão3 2 1 0 0,26

9 sair repreensão3 2 2 1 22,91

10 sair repreensão1 2 1 0 3,61

11 horas repreensão3 2 1 0 26,73

12 sair neutro1 1 2 0 4,56

13 Gaveta neutro1 1 2 0 3,09

14 sair neutro2 1 2 0 30,64

15 ajuda repreensão2 2 2 1 3,18

16 Gaveta repreensão3 2 2 1 2,15

17 Gaveta neutro3 1 1 1 26,74

18 sair repreensão2 2 2 1 25,11

19 horas neutro2 1 1 1 30,82

20 horas repreensão1 2 2 1 3,59

21 ajuda neutro1 1 1 1 2,42

22 horas neutro3 1 1 1 1,83

23 horas neutro1 1 1 1 3,63

24 horas repreensão2 2 2 1 26,09

17

71%

M

Total de acertos

Percentual de acertos

Sexo
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Leono

ra
Estímulo Gabarito

Julga

mento

Resul

tado

Tempo 

(s)

1 sair neutro3 1 1 1 11,64

2 Gaveta neutro1 1 2 0 16,33

3 Gaveta repreensão3 2 2 1 3,39

4 horas repreensão2 2 2 1 3,35

5 Gaveta repreensão1 2 2 1 0,89

6 ajuda neutro1 1 1 1 4,42

7 ajuda repreensão3 2 1 0 5,79

8 sair repreensão3 2 2 1 3,79

9 Gaveta repreensão2 2 2 1 3,31

10 horas repreensão1 2 2 1 33,48

11 Gaveta neutro2 1 1 1 4,06

12 horas repreensão3 2 1 0 26,66

13 sair neutro2 1 1 1 27,34

14 horas neutro3 1 1 1 2,55

15 Gaveta neutro3 1 2 0 7,39

16 sair repreensão2 2 2 1 24,98

17 sair neutro1 1 1 1 31,23

18 horas neutro1 1 1 1 0,27

19 horas neutro2 1 1 1 3,66

20 ajuda neutro3 1 1 1 2,02

21 ajuda repreensão2 2 2 1 23,79

22 ajuda repreensão1 2 2 1 22,38

23 sair repreensão1 2 2 1 29,07

24 ajuda neutro2 1 1 1 2,13

20

83%

F

Total de acertos

Percentual de acertos

Sexo
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Letí

cia
Estímulo Gabarito

Julga

mento

Resul

tado

Tempo 

(s)

1 horas repreensão2 2 2 1 59,88

2 ajuda neutro1 1 1 1 4,46

3 ajuda repreensão3 2 2 1 3,08

4 ajuda repreensão2 2 2 1 4,97

5 sair neutro2 1 1 1 3,86

6 Gaveta neutro3 1 1 1 31,77

7 sair repreensão3 2 2 1 20,36

8 Gaveta repreensão1 2 2 1 0,54

9 horas repreensão1 2 2 1 2,72

10 Gaveta repreensão2 2 2 1 5,41

11 sair repreensão2 2 2 1 3,93

12 horas neutro1 1 2 0 3,66

13 Gaveta neutro1 1 1 1 4,35

14 sair repreensão1 2 2 1 2,42

15 ajuda neutro2 1 1 1 31,37

16 ajuda neutro3 1 1 1 20,70

17 sair neutro3 1 1 1 2,21

18 horas repreensão3 2 2 1 34,07

19 horas neutro3 1 1 1 2,54

20 sair neutro1 1 1 1 2,00

21 Gaveta neutro2 1 1 1 33,61

22 Gaveta repreensão3 2 2 1 4,69

23 horas neutro2 1 1 1 3,84

24 ajuda repreensão1 2 2 1 2,95

23

96%

F

Total de acertos

Percentual de acertos

Sexo
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Luiza Estímulo Gabarito
Julga

mento

Resul

tado

Tempo 

(s)

1 horas repreensão3 2 1 0 2,12

2 sair neutro2 1 1 1 31,83

3 sair neutro3 1 1 1 30,13

4 ajuda neutro1 1 1 1 7,05

5 Gaveta neutro3 1 1 1 4,65

6 ajuda repreensão3 2 1 0 3,83

7 horas neutro1 1 2 0 0,56

8 horas repreensão1 2 2 1 37,72

9 Gaveta neutro2 1 1 1 4,55

10 sair repreensão1 2 2 1 31,88

11 ajuda repreensão2 2 2 1 30,05

12 Gaveta neutro1 1 1 1 52,18

13 horas repreensão2 2 2 1 28,21

14 ajuda repreensão1 2 2 1 27,35

15 Gaveta repreensão2 2 2 1 2,68

16 ajuda neutro3 1 1 1 24,01

17 sair repreensão2 2 2 1 3,11

18 Gaveta repreensão3 2 2 1 28,59

19 sair neutro1 1 2 0 2,47

20 Gaveta repreensão1 2 2 1 29,09

21 ajuda neutro2 1 1 1 3,19

22 sair repreensão3 2 2 1 3,62

23 horas neutro2 1 1 1 44,92

24 horas neutro3 1 1 1 17,83

20

83%

F

Total de acertos

Percentual de acertos

Sexo
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Luma Estímulo Gabarito
Julga

mento

Resul

tado

Tempo 

(s)

1 horas repreensão2 2 2 1 3,53

2 horas repreensão1 2 2 1 20,76

3 sair repreensão2 2 2 1 0,24

4 Gaveta repreensão2 2 2 1 4,69

5 Gaveta neutro1 1 1 1 4,29

6 Gaveta neutro2 1 1 1 2,82

7 ajuda repreensão3 2 2 1 4,15

8 ajuda neutro3 1 1 1 37,61

9 ajuda repreensão2 2 2 1 0,44

10 sair repreensão1 2 1 0 35,48

11 horas repreensão3 2 2 1 4,37

12 Gaveta repreensão3 2 2 1 30,70

13 sair neutro2 1 1 1 3,32

14 sair neutro3 1 1 1 4,31

15 horas neutro1 1 1 1 3,37

16 horas neutro3 1 1 1 3,11

17 sair neutro1 1 1 1 3,27

18 Gaveta neutro3 1 1 1 2,77

19 ajuda neutro1 1 1 1 2,09

20 sair repreensão3 2 2 1 2,14

21 ajuda neutro2 1 1 1 29,18

22 ajuda repreensão1 2 2 1 2,72

23 Gaveta repreensão1 2 2 1 30,05

24 horas neutro2 1 1 1 5,55

23

96%

F

Total de acertos

Percentual de acertos

Sexo
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Marcos Estímulo Gabarito
Julga

mento

Resul

tado

Tempo 

(s)

1 sair neutro3 1 1 1 2,61

2 sair neutro1 1 2 0 26,61

3 Gaveta neutro1 1 2 0 3,97

4 horas neutro3 1 1 1 2,29

5 ajuda neutro1 1 1 1 22,00

6 sair repreensão1 2 2 1 23,45

7 Gaveta repreensão3 2 2 1 24,00

8 sair neutro2 1 1 1 28,79

9 horas repreensão2 2 2 1 22,33

10 Gaveta neutro3 1 1 1 33,08

11 horas repreensão3 2 2 1 22,32

12 Gaveta repreensão1 2 2 1 21,75

13 ajuda repreensão3 2 2 1 4,34

14 Gaveta repreensão2 2 2 1 0,17

15 horas neutro1 1 1 1 3,07

16 ajuda neutro3 1 1 1 15,13

17 ajuda repreensão1 2 2 1 0,22

18 ajuda repreensão2 2 2 1 2,86

19 horas neutro2 1 1 1 0,23

20 ajuda neutro2 1 1 1 3,71

21 Gaveta neutro2 1 2 0 7,02

22 sair repreensão2 2 2 1 22,97

23 sair repreensão3 2 2 1 16,69

24 horas repreensão1 2 2 1 25,07

21

88%

M

Total de acertos

Percentual de acertos

Sexo
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Maurí

cio
Estímulo Gabarito

Julga

mento

Resul

tado

Tempo 

(s)

1 Gaveta repreensão1 2 2 1 0,86

2 sair repreensão1 2 2 1 4,68

3 sair repreensão2 2 2 1 22,74

4 ajuda repreensão3 2 2 1 6,97

5 sair neutro2 1 1 1 4,23

6 horas neutro3 1 1 1 20,76

7 horas repreensão2 2 2 1 4,02

8 sair repreensão3 2 2 1 30,19

9 Gaveta neutro2 1 1 1 41,63

10 horas repreensão1 2 2 1 2,48

11 ajuda neutro2 1 1 1 23,42

12 horas repreensão3 2 2 1 38,16

13 Gaveta repreensão3 2 2 1 4,19

14 sair neutro1 1 1 1 2,27

15 horas neutro1 1 1 1 20,46

16 sair neutro3 1 1 1 17,83

17 ajuda neutro1 1 1 1 3,44

18 horas neutro2 1 1 1 24,74

19 Gaveta neutro3 1 1 1 54,61

20 ajuda repreensão1 2 2 1 31,06

21 Gaveta neutro1 1 2 0 0,23

22 ajuda neutro3 1 1 1 2,67

23 Gaveta repreensão2 2 2 1 33,89

24 ajuda repreensão2 2 1 0 27,28

22

92%

M

Total de acertos

Percentual de acertos

Sexo
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Murilo Estímulo Gabarito
Julga

mento

Resul

tado

Tempo 

(s)

1 ajuda neutro2 1 1 1 15,33

2 sair repreensão1 2 1 0 0,23

3 ajuda repreensão1 2 1 0 7,01

4 sair repreensão2 2 1 0 28,94

5 Gaveta repreensão1 2 2 1 5,26

6 horas neutro1 1 1 1 7,72

7 horas neutro3 1 1 1 24,12

8 Gaveta neutro2 1 1 1 6,92

9 ajuda neutro3 1 1 1 35,07

10 horas repreensão1 2 1 0 2,50

11 sair repreensão3 2 2 1 4,41

12 horas repreensão2 2 2 1 7,38

13 Gaveta neutro3 1 1 1 3,25

14 horas repreensão3 2 1 0 2,89

15 ajuda neutro1 1 1 1 30,55

16 ajuda repreensão2 2 1 0 2,65

17 sair neutro2 1 1 1 3,18

18 Gaveta repreensão2 2 1 0 5,22

19 sair neutro3 1 1 1 15,72

20 Gaveta neutro1 1 1 1 22,84

21 Gaveta repreensão3 2 2 1 0,23

22 sair neutro1 1 1 1 4,79

23 horas neutro2 1 1 1 27,62

24 ajuda repreensão3 2 1 0 1,76

16

67%

M

Total de acertos

Percentual de acertos

Sexo
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Paulo Estímulo Gabarito
Julga

mento

Resul

tado

Tempo 

(s)

1 Gaveta repreensão1 2 2 1 12,69

2 horas neutro1 1 1 1 6,55

3 horas repreensão3 2 1 0 2,33

4 ajuda neutro1 1 1 1 5,20

5 sair neutro2 1 1 1 0,70

6 Gaveta neutro2 1 1 1 12,71

7 horas neutro3 1 1 1 1,67

8 sair neutro1 1 1 1 6,43

9 ajuda repreensão1 2 1 0 43,93

10 horas neutro2 1 1 1 3,95

11 sair repreensão2 2 2 1 7,70

12 ajuda repreensão2 2 1 0 4,27

13 Gaveta neutro1 1 1 1 4,62

14 ajuda neutro3 1 1 1 26,32

15 horas repreensão1 2 2 1 4,68

16 Gaveta neutro3 1 1 1 6,09

17 sair neutro3 1 1 1 6,33

18 horas repreensão2 2 2 1 5,53

19 Gaveta repreensão2 2 2 1 4,00

20 Gaveta repreensão3 2 1 0 3,42

21 sair repreensão3 2 2 1 0,23

22 ajuda neutro2 1 1 1 5,15

23 ajuda repreensão3 2 1 0 3,67

24 sair repreensão1 2 2 1 9,24

19

79%

M

Total de acertos

Percentual de acertos

Sexo
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Ricar

do
Estímulo Gabarito

Julga

mento

Resul

tado

Tempo 

(s)

1 horas neutro1 1 1 1 3,65

2 sair repreensão2 2 2 1 2,21

3 ajuda neutro2 1 1 1 26,48

4 sair neutro3 1 1 1 16,13

5 Gaveta repreensão1 2 2 1 3,78

6 sair repreensão1 2 2 1 2,23

7 Gaveta neutro1 1 1 1 0,53

8 ajuda neutro3 1 1 1 23,90

9 horas neutro2 1 1 1 29,60

10 Gaveta neutro2 1 1 1 23,36

11 horas repreensão2 2 2 1 24,27

12 horas repreensão1 2 2 1 27,81

13 ajuda repreensão2 2 1 0 0,33

14 Gaveta repreensão2 2 2 1 2,43

15 sair neutro2 1 1 1 21,23

16 ajuda repreensão3 2 2 1 2,82

17 Gaveta neutro3 1 1 1 2,69

18 ajuda neutro1 1 1 1 2,54

19 horas neutro3 1 1 1 17,80

20 Gaveta repreensão3 2 2 1 17,98

21 sair neutro1 1 1 1 0,23

22 horas repreensão3 2 1 0 29,99

23 ajuda repreensão1 2 2 1 19,06

24 sair repreensão3 2 2 1 17,56

22

92%

M

Total de acertos

Percentual de acertos

Sexo
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Rodri

go
Estímulo Gabarito

Julga

mento

Resul

tado

Tempo 

(s)

1 Gaveta repreensão1 2 2 1 7,56

2 Gaveta repreensão2 2 1 0 7,45

3 sair neutro1 1 1 1 45,69

4 horas neutro1 1 1 1 5,13

5 ajuda neutro2 1 1 1 3,67

6 ajuda repreensão3 2 1 0 4,06

7 Gaveta neutro2 1 1 1 10,34

8 ajuda neutro1 1 1 1 4,79

9 Gaveta neutro3 1 1 1 5,51

10 sair repreensão2 2 2 1 27,59

11 sair repreensão1 2 2 1 0,59

12 sair neutro3 1 1 1 22,14

13 horas repreensão1 2 2 1 26,46

14 sair neutro2 1 1 1 35,90

15 sair repreensão3 2 2 1 2,28

16 ajuda repreensão1 2 2 1 4,36

17 horas repreensão3 2 2 1 4,11

18 horas repreensão2 2 2 1 3,28

19 ajuda repreensão2 2 1 0 2,54

20 horas neutro3 1 1 1 2,69

21 Gaveta repreensão3 2 2 1 0,23

22 horas neutro2 1 1 1 0,32

23 ajuda neutro3 1 1 1 45,47

24 Gaveta neutro1 1 2 0 3,53

20

83%

M

Total de acertos

Percentual de acertos

Sexo
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Vladia Estímulo Gabarito
Julga

mento

Resul

tado

Tempo 

(s)

1 ajuda repreensão3 2 2 1 21,97

2 horas repreensão3 2 2 1 28,22

3 sair neutro3 1 1 1 7,29

4 sair repreensão3 2 2 1 38,52

5 ajuda neutro2 1 1 1 50,32

6 Gaveta repreensão2 2 2 1 4,63

7 horas repreensão1 2 2 1 7,63

8 horas neutro2 1 1 1 24,12

9 ajuda repreensão2 2 2 1 5,81

10 Gaveta repreensão3 2 2 1 53,92

11 horas repreensão2 2 2 1 0,47

12 horas neutro1 1 1 1 28,33

13 ajuda neutro1 1 1 1 0,36

14 sair repreensão2 2 2 1 36,64

15 Gaveta repreensão1 2 2 1 3,53

16 horas neutro3 1 1 1 5,67

17 ajuda repreensão1 2 2 1 33,24

18 sair repreensão1 2 2 1 4,23

19 sair neutro2 1 1 1 34,94

20 Gaveta neutro1 1 2 0 4,57

21 Gaveta neutro3 1 1 1 0,23

22 Gaveta neutro2 1 1 1 0,28

23 sair neutro1 1 1 1 2,58

24 ajuda neutro3 1 1 1 2,59

23

96%

F

Total de acertos

Percentual de acertos

Sexo

Tempo 
(s) 
Tempo 

(s) 
Tempo 

(s) 
Tempo 

(s) Tempo 
(s) 
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ANEXOS 

 

Registro de Informante 

 

Nome:_______________________________________________________ 

Data de nascimento: ___________________________________________ 

Sexo: ______________ e-mail:___________________________________ 

 

 

 

 

Naturalidade: _________________________________________________ANEXO 2 

 

Instruções para o teste de interpretação auditiva: 

 

a) Você deverá ouvir uma sentença interrogativa e marcar, DE ACORDO COM A 

ENTONAÇÃO MELÓDICA DA LEITURA, a interpretação que julgar correta para a 

mesma. 

 

b) Neste teste, não há respostas “certas” ou “erradas”, você deverá usar sua intuição 

para escolher a opção de interpretação, mas preste bastante atenção na maneira como a 

sentença foi pronunciada. 

 

c) Você pode usar o tempo que achar necessário, inclusive voltando e ouvindo a frase m 

 

 

Termo de Anuência 

 

Eu, ______________________________________________________, abaixo 

assinado, declaro-me ciente de que estou participando, como informante voluntário, 

de um experimento com finalidade de análise linguística, e concordo com o fato de 

que o resultado da aplicação dos testes a que ora me submeto sejam utilizados 

anonimamente para fim de divulgação científica. 

 

Niterói, ____ /_____________/ _____ 

 

 

Assinatura do informante:____________________________________________ 


