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CAPÍTULO 4

 
Quando a fala é vista... 
ou 
Análise prosódica de orações 
adverbiais anexadas à oração 
núcleo no PB e no PE 

4.1 AS ORAÇÕES NÃO DESGARRADAS NO PB E NO PE

A partir de agora, será efetuada uma descrição detalhada das pistas 
prosódicas identificadas nas orações adverbiais acompanhadas da 
oração núcleo, aqui denominadas não desgarradas. Serão feitas, pri-
meiramente, a análise dos dados do PB e, posteriormente, a análise 
dos dados do PE. Para ambas as variedades, serão descritos o com-
portamento da frequência fundamental (F0), da duração e da gama 
de variação de F0, nesta ordem, separadamente para as orações em 
que não há ramificação no último PhP e para as orações em que o 
último PhP é ramificado. Deste modo, as tabelas que apresentarão 
as análises designam um total de 225 dados, 45 por cada uma das 
5 informantes (15 orações x 3 repetições). Ao fim, será apresentado 
um resumo dos resultados, com o objetivo de sistematizar a carac-
terização prosódica dos dados. 
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4.2 AS ORAÇÕES NÃO DESGARRADAS NO PB
4.2.1 A F0

O início dos IPs menores (sem ramificação no último PhP não) que são 
orações não desgarradas foi marcado, majoritariamente, pela presença 
do acento bitonal L+H* (49%) no elemento proeminente (cabeça) do 
primeiro PhP, estando, portanto, a porção alta do acento bitonal ali-
nhada à sílaba tônica na maior parte das vezes, ainda que, em alguns 
casos, esse alinhamento tenha se dado  na porção baixa (L*+H). 

Além de L+H*, foram também observados o acento bitonal 
H+L*(39%) e os acentos monotonais H* (6%) e L*(6%).  Há, portanto, 
preferência por um acento bitonal associado à última sílaba tônica 
do primeiro PhP em 88% dos dados. Como pode ser notado na ta-
bela 2 a seguir, o acento L+H* foi preferido por quatro das cinco 
informantes, não sendo o mais produzido apenas pela informante 
4, que preferiu o tom H+L*.

Contornos PhP 
inicial -

IPs menores,  com 
PhP não ramificado

L+H* H* H+L* L*

Oco./
total.

% Oco./
total 

% Oco./
total

% Oco./
total

%

Inf.1 26 58% 0 0% 14 31% 5 11%

Inf.2 19 42% 8 18% 18 40% 0 0%

Inf.3 23 51% 1 2% 18 40% 3 7%

Inf.4 7 16% 2 4% 32 71% 4 9%

Inf.5 36 80% 3 7% 5 11% 1 2%

TOTAL 111 49% 14 6% 87 39% 13 6%

Tabela 2: Contornos melódicos observados no primeiro PhP dos IPs não desgarrados 
com PhP não ramificado no PB.
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As figuras a seguir exemplificam os acentos tonais observados 
no PhP inicial das orações não desgarradas produzidas por falan-
tes brasileiros:
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Quando Carlai ma gi na sempre acha que o pior vai acontecer

3 4 4

                VF0 = 185 ~282 204 276 226

Fig. 17: Contorno L+H* no PhP1 da oração não desgarrada  [Quando Carla imagina]IP- 
R1Inf.2PB.
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                                         VF0 = 188 ~288 135157 305 265 372

Fig. 18: Contorno H+L* no PhP1 da oração não desgarrada  [Se o Diogo conseguisse]
IP-R1Inf.4PB.
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Fig. 19: Contorno L* no PhP1 da oração não desgarrada  [Já que a Marina gostaria]IP- 
R1Inf.1PB.
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Quando Carla i ma gi na pausasempre acha que o pior vai acontecer
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                                     VF0 = 181 ~ 286 257 276207 378

Fig. 20: Contorno H* no PhP1 da oração não desgarrada  [Quando Carla imagina]IP-
R3Inf.4PB.
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Nos IPs com PhP ramificado, a configuração melódica inicial 
manifestou-se de forma semelhante à dos IPs menores, o que era 
esperado, uma vez que a ramificação existente nos dados se deu 
apenas no último PhP, sendo, portanto, idênticas as porções iniciais 
de todas as orações. Novamente, apenas a informante 4 apresen-
tou comportamento diferenciado, preferindo a utilização do acento 
bitonal H+L* em 71% dos 45 dados, ao passo que, nas orações pro-
duzidas pelas informantes 1, 2, 3 e 5, o acento bitonal L*+H foi pre-
ferido em 98%, 60%, 71% e 73% dos dados, respectivamente, como 
revelam os números da tabela 3: 

Contornos PhP 
inicial - 

IPs maiores, 
com PhP 

ramificado

L+H* H* H+L* L*

Oco./
total

% Oco./
total

% Oco./
total

% Oco./
total

%

Inf.1 44 98% 0 0% 0 0% 1 2%

Inf.2 27 60% 1 2% 17 38% 0 0%

Inf.3 32 71% 1 2% 12 27% 0 0%

Inf.4 7 16% 4 9% 32 71% 2 4%

Inf.5 33 73% 0 0% 12 27% 0 0%

TOTAL 143 64% 6 3% 73 32% 3 1%

Tabela 3: Contornos melódicos observados no primeiro PhP dos IPs não desgarrados 
com PhP ramificado no P.

As figuras a seguir, representativas de orações não desgarra-
das que possuem ramificação no último PhP do IP, dão semelhante 
exemplo dos acentos tonais observados:
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Se a Joelma ganhasse na lo te ri a ia fazer tudo isso

3 4 4

VF0 = 196 ~236 144 224 160

Fig. 21: Contorno L+H* no PhP inicial da oração não desgarrada [Se a Joelma ganhasse 
na loteria]IP- R1Inf.1PB.
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Já que Leandro procura o em pre ga do faremos o que foi pedido
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                 VF0 = 206 ~247 205 324 143

Fig. 22: Contorno H+L* no PhP inicial da oração não desgarrada [Já que Leandro procura 
o empregado]IP- R1Inf.5PB.
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Quando Ana apontasse a ja ne la pausa todos iam cantar
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                VF0 = 184 ~242 127 264 175 336

Fig. 23: Contorno L* no PhP inicial da oração não desgarrada [Quando Ana apontasse a 
janela]IP- R2Inf.4PB.
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      Fig. 24: Contorno H* no PhP inicial da oração não desgarrada [Já que Lázaro 
desejava o perigo]IP- R2Inf.4PB.
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Ainda sobre a configuração inicial dos IPs, vale destacar que 
o contorno H+L* associado ao elemento cabeça do primeiro PhP é 
mais frequente nas orações em que o IP é iniciado por uma sílaba 
tônica (Já, Quando). Além disso, nos IPs introduzidos por embora, o 
acento L+H* esteve majoritariamente associado à primeira sílaba 
acentuada do IP, a do conector, e não à sílaba tônica da palavra ca-
beça do primeiro PhP, o que corrobora a asserção de Tenani (2002, 
p.52) de que “ocorre, preferencialmente, o tom LH* associado à pri-
meira sílaba acentuada de I, independentemente de essa sílaba ser 
ou não a mais proeminente de f” (PhP). 

No que tange à configuração final dos IPs, as orações não des-
garradas com PhP não ramificado produzidas pelas informantes 
brasileiras se caracterizaram, majoritariamente, pela associação do 
acento tonal L+H* à última sílaba tônica do IP, seguido por um tom 
de fronteira L% (39%). O mesmo acento tonal – L+H* –  seguido de 
um tom de fronteira H% foi notado em 31% dos dados e, além des-
ses contornos, também foi produtivo o acento tonal H+L* associado 
à última tônica do IP, seguido do tom de fronteira L% (30%)35.  A ta-
bela 4 a seguir demonstra os números referentes a tais resultados:

35  Em algumas de nossas figuras, os acentos tonais H+L* e L+H* poderão ser 
observados como HL* ou LH*. Isso se dá pelo fato de, a princípio, pensarmos na 
possibilidade de haver uma diferença de alinhamento que pudesse distinguir os tipos 
frásicos ou as variedades estudadas. Entretanto, tal diferenciação não se mostrou 
produtiva e optamos por considerar H+L* e HL* (ou L+H* e LH*) semelhantes, sendo 
a descrição com o diacrítico ‘+’ o default  na descrição de nossos resultados. 
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Contornos PhP final -

orações menores,  com PhP 
não ramificado

L+H*H% L+H*L% H+L*L%

Oco./
total

% Oco./
total

% Oco./
total

%

Inf.1 7 15% 14 31% 24 53%

Inf.2 29 65% 7 15% 9 20%

Inf.3 20 45% 10 22% 15 33%

Inf.4 3 7% 37 82% 5 11%

Inf.5 10 22% 20 45% 15 33%

TOTAL 69 31% 88 39% 68 30%

Tabela 4: Contornos melódicos observados no fim dos IPs não desgarrados com PhP 
não ramificado no PB

O fim dos IPs com PhP não ramificado que são orações não 
desgarradas foi, portanto, marcado por uma fronteira baixa em 69% 
dos dados analisados, fronteira essa preferida pelas informantes 1, 
3, 4 e 5 (84%, 55%, 93% e 78% dos 45 dados, respectivamente). É 
interessante notar que tal fronteira, em conjunto com o acento to-
nal L+H* ou com o acento tonal H+L* forma, respectivamente, os 
padrões melódicos caracterizadores da questão total e da asserção 
neutra na maioria dos falares brasileiros (CUNHA, 2000; TENANI 
,2002; FERNANDES, 2007; MORAES, 2008; SILVA, 2011; Silvestre 
2012, SILVESTRE E CUNHA, 2013; CARDOSO ET AL, 2014, entre ou-
tros), entretanto as orações aqui analisadas não se confundem com 
perguntas ou asserções neutras. Ao contrário, na produção das ora-
ções adverbiais não desgarradas, é clara a necessidade de comple-
mentação posterior, o que faz postular que não somente o contorno 
L+H*H%, preferido pela informante 2 (64% dos dados) e descrito na 
literatura da área como caracterizador do padrão “continuativo”, é, 
de fato, o padrão melódico que transmite a ideia de continuidade. 
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As figuras 25, 26 e 27 a seguir demostram os contornos men-
cionados:
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Pra ajudar o za lu nos fazia tudo o que podia
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                        VF0 = 227 ~ 313 197 241 244

Fig. 25: Contorno L+H*H% no PhP final da oração não desgarrada [Pra ajudar os alunos]
IP-   R2Inf.3PB.
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Já que Lázaro de se ja vaPausa não adiantaria contrariar
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VF0 = 196 ~242 139115 243 227 73

Fig. 26: Contorno L+H*L% no PhP final da oração não desgarrada [Já que Lázaro 
desejava]IP-   R1Inf.1PB.
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Embora Lúcia o ten ta se nunca consegui ao resultado
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Fig. 27: Contorno H+L*L% no PhP final da oração não desgarrada [Embora Lúcia 
tentasse]IP- R1Inf.1PB.

Nos IPs não desgarrados com PhP ramificado, a associação do 
acento tonal L+H* à última sílaba tônica do IP também foi predo-
minante (62% dos dados), seguido por um tom de fronteira L% em 
38% dos dados e H% em 24% deles. A configuração melódica final 
H+L*L% foi observada em 38% das orações, mesma porcentagem 
da configuração L+H* L%. Logo, novamente há a preferência por 
uma fronteira baixa – L% – em 76% dos dados, ainda que a ideia 
veiculada seja de continuação. O contorno melódico L+H* H% foi, 
mais uma vez, preferido apenas pela informante 2, sendo L+H*L% 
o preferido pelas informantes 4 e 5 e H+L* L% o preferido pelas 
informantes 1 e 3, como revela a tabela 5:
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Contornos PhP final - 
IPs maiores, 

com PhP ramificado
L+H* H% L+H* L% H+L* L%

Oco./ 
total

% Oco./ 
total

% Oco./ 
total

%

Inf.1 9 20% 3 7% 33 73%

Inf.2 26 58% 5 11% 14 31%

Inf.3 5 11% 16 36% 24 53%

Inf.4 1 2% 36 80% 8 18%

Inf.5 13 29% 25 56% 7 15%

TOTAL 54 24% 85 38% 86 38%

Tabela 5: Contornos melódicos observados no fim dos IPs não desgarrados com PhP 
ramificado no PB

As figuras de 28 a 30 exemplificam as configurações melódicas 
finais identificadas em orações não desgarradas constituídas por 
um PhP ramificado: 
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Quando Ana apontasse a ja ne la pausa todos iam cantar
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Fig. 28: Contorno L+H*H% no PhP final da oração não desgarrada [Quando Ana 
apontasse a janela]IP- R3Inf.2PB.
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Se a Joelma ganhasse na lo te ri a ia fazer tudo isso
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                       VF0 = 195  ~245 149 188 111

Fig. 29: Contorno L+H* L% no PhP final da oração não desgarrada [Se a Joelma 
ganhasse na loteria]IP- R3Inf.5PB.
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Se o Diogo conseguisse o tra ba lho     tudo   seria   mais     fácil           
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Fig. 30: Contorno H+L* L% no PhP final da oração não desgarrada: [Se o Diogo 
conseguisse o trabalho]IP- R3Inf.3PB.
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Os resultados revelam a existência dos mesmos contornos me-
lódicos, em proporções similares, nas orações em que há um PhP 
ramificado e nas orações em que não há ramificações no último 
PhP. Sendo assim, a diferença de estrutura não se mostrou influen-
te para a associação tonal, o que se justifica e se espera pelo fato 
de tais orações, independentemente da estrutura dos constituintes 
prosódicos internos, serem um IP que veicula o mesmo conteúdo 
semântico de continuidade e é o IP o domínio de um contorno en-
toacional (NESPOR E VOGEL, 2007, p. 218). 

Em relação especificamente à existência de pausas, fator tam-
bém em análise para a caracterização das orações não desgarradas, 
há, entre as informantes brasileiras, comportamentos diferencia-
dos, como mostra a tabela 6:

EXISTÊNCIA 
 DE PAUSA LH* H% H+L* L% L+H* L%

Oco./total % Oco./total % Oco./total %

Inf.1 4 9% 28 65% 11 26%

Inf.2 0 0% 0 0% 0 0%

Inf.3 4 18% 8 36% 10 46%

Inf.4 5 6% 14 16% 67 78%

Inf.5 0 0% 6 30% 14 70%

TOTAL 13 8% 56 32% 102 60%

Tabela 6: Número de dados delimitados por pausa correlacionados ao contorno 
melódico (PB)

A pausa foi uma pista acústica utilizada sistematicamente ape-
nas pela informante 4. Dos 90 dados não desgarrados produzidos 
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por cada informante, a fronteira de IP foi delimitada por pausa em 
43 (48%) das orações verbalizadas pela informante 1, em 22 (24%) 
das orações produzidas pela informante 3, em 86 (96%) das orações 
ditas pela informante 4 e em 20 (22%) das orações verbalizadas pela 
informante 5. Desses dados, a existência de pausa esteve relaciona-
da aos contornos L+H* L% e H+L* L%, ou seja, à fronteira baixa, em 
92% das orações analisadas, ao passo que a correlação desta pista 
silenciosa à fronteira alta, referente ao contorno L+H* H%, deu-se 
em apenas 8% dos dados. A informante 2, maior produtora da con-
figuração final L+H* H%, não delimitou com pausa nenhum dos IPs.

Tais resultados conduzem a outra consideração concernente 
ao chamado contorno “continuativo”: parece que a configuração to-
nal L+H*H% é, por excelência, o padrão melódico que transmite a 
ideia de continuidade em PB quando não há pausa na delimitação 
do IP. Nos casos em que o fraseamento é marcado pela presença 
de pausa, o conteúdo semântico de complementação pode também 
ser transmitido – e nos dados aqui analisados é majoritariamente 
transmitido – por contornos entoacionais que apresentam um tom 
baixo na fronteira do IP. 

4.2.2 A DURAÇÃO
Conforme descrito nos passos metodológicos (cf. capítulo 3), a ob-
servação da existência de alongamento – uma das hipóteses para 
diferenciação das orações desgarradas totais em relação às não des-
garradas – deu-se em duas etapas. Nesta parte, quando se lança um 
olhar especificamente para orações não desgarradas, procede-se à 
primeira fase da descrição, que pressupõe uma comparação inter-
silábica através da verificação das médias de duração das três síla-
bas finais da palavra nuclear –  a última do IP constituído pela ora-
ção adverbial, a fim de descrever se há alongamento no fim dos IPs. 
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Nas orações não desgarradas formadas por PhPs não ramifica-
dos, a análise dos dados revelou que, relativamente à sílaba tônica, 
a sílaba pretônica tem duração média 32% menor ao passo que, em 
relação à mesma sílaba, a postônica dura, em média, 23% menos. 
Em relação à sílaba pretônica, a postônica alonga 12% em média. A 
tabela 7 revela os números que viabilizam tais porcentagens:

Valores médios da duração -

IPs menores, com PhP

Não ramificado

Pretônica

(ms)

Tônica

(ms)

Postônica

(ms)

Inf.1 139 218 177

Inf.2 160 235 150

Inf.3 177 266 215

Inf.4 183 269 232

Inf.5 185 258 182

MÉDIA 168 249 191

Tabela 7: Média de duração das sílabas finais em orações não desgarradas com PhP 
não ramificado no PB

 A sílaba postônica, portanto, dura mais que a pretônica na re-
alização da maioria das informantes, com exceção das informantes 
2 e 5. 

  Considerando as afirmações de Serra (2009) e comparando 
os resultados relativos à duração com as análises concernentes ao 
comportamento da F0, pode-se concluir, quanto ao fraseamento 
dos IPs constituídos por orações não desgarradas, que há  produti-
vidade de marcação da fronteira pela duração, através do alonga-
mento da sílaba final, uma vez que, à exceção da informante 4, mais 
de 50% dos IPs produzidos pelas demais informantes não foram de-
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limitados por pausa. O confronto entre as figuras seguintes ilustra 
a referida marcação:
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Quando Carla i ma gi na pausasempre acha que o pior vai acontecer
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                                     VF0 = 181 ~ 286 257 276207 378

Fig. 31: Fronteira marcada pela pausa na oração não desgarrada [Quando Carla imagina]
IP- R3Inf.4PB.
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Quando Carlai ma gi na sempre acha que o pior vai acontecer
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                VF0 = 185 ~282 204 276 226

Fig. 32: Fronteira marcada pela duração na oração não desgarrada [Quando Carla 
imagina]IP- R1Inf.2PB.
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Nas orações não desgarradas formadas por um PhP ramificado, 
também há, em relação à sílaba tônica, duração média menor da 
sílabas pretônica e postônica, durando esta 30% menos e, aquela, 
35% menos. Em relação à sílaba pretônica, a postônica alonga 9% 
em média. 

Valores médios 
da duração - IPs 

maiores, com 
último PhP 

ramificado

Pretônica

(ms)

Tônica

(ms)

Postônica

(ms)

Inf.1 136 225 160

Inf.2 155 213 142

Inf.3 171 299 199

Inf.4 166 253 196

Inf.5 172 252 182

MÉDIA 160 248 175

Tabela 8: Média de duração das sílabas finais em orações não desgarradas com PhP 
ramificado no PB.

Percebe-se, assim, um percentual de alongamento proporcio-
nalmente inverso ao tamanho das orações: nas orações menores, 
com 9 sílabas e sem ramificação no último PhP, o percentual de 
alongamento da sílaba postônica é proporcionalmente maior. Po-
de-se considerar tal fato como resultado da influência do tamanho 
ou do peso dos constituintes, contudo, somente uma análise esta-
tística inferencial seria capaz de dar segurança em relação a esta 
afirmação.
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4.2.3 A GAMA DE VARIAÇÃO DE F0

A análise da gama de variação de F0 nas sílabas da palavra nuclear de 
orações compostas por PhPs não ramificados revelou que há, entre a 
F0 mínima e a F0 máxima na referida porção do IP, uma diferença mé-
dia de 22% (59 Hz). Considerando o objetivo principal deste livro, como 
se disse na descrição dos passos metodológicos, a medição da gama de 
variação de F0 na fronteira final dos IPs foi feita, primordialmente, para 
que se pudesse perceber se esta é também uma pista prosódica capaz 
de diferenciar orações não desgarradas de orações desgarradas totais. 
Neste momento, entretanto, é interessante destacar que, nos dados da 
informante 4, a variação de F0 pré-fronteira é um pouco maior (70 Hz/ 
28%, em média) do que nos dados das demais informantes, o que cor-
robora a afirmação de Barros (2014), em sua análise das parentéticas, 
sobre o fato de a gama de variação de F0 apresentar índices maiores 
nos locais onde a concentração de pausas é também maior, já que a 
inserção de pausas após a oração não desgarrada foi feita predominan-
temente nas sentenças produzidas pela informante em questão. 

Valores médios da gama de 
variação de F0 -

IPs menores, com PhP não ra-
mificado

F0 min.

(Hz)

F0 max.

(Hz)

Inf.1 207 251,9

Inf.2 213,7 268,5

Inf.3 222,6 300,9

Inf.4 188,6 259,5

Inf.5 210,6 256,9

MÉDIA 208,5 267,5

Tabela 9: Variação da F0 na palavra nuclear de orações não desgarradas com PhP não 
ramificado no PB
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Nas orações em que há ramificação no último PhP, a gama de 
variação de F0 na palavra nuclear apresentou valores semelhantes 
aos das orações menores, variando 18% (42 Hz) em média, como 
mostra a tabela 10. Novamente, os dados da informante 4 apresen-
taram gama de variação um pouco maior do que a média (20%), 
juntamente, aqui, com os dados da informante 3 (22%), informante 
esta que, como comentamos sobre a tabela de existência de pausas 
(tabela 6), foi a segunda a mais inserir pausas após as orações não 
desgarradas. 

Valores médios da gama 
de variação de F0 -

IPs maiores, com PhP 
ramificado

F0 min

(Hz)

F0 max

(Hz)

Inf.1 198,8 231,6

Inf.2 211,4 254,9

Inf.3 192,2 244,9

Inf.4 183,3 228,2

Inf.5 200,9 235,9

MÉDIA 197,3 239,1

Tabela 10: Variação da F0 na palavra nuclear de orações não desgarradas com PhP 
ramificado no PB

4.2.4 RESUMO DA DESCRIÇÃO DE ORAÇÕES  
NÃO DESGARRADAS NO PB

A análise prosódica de orações adverbiais não desgarradas na varie-
dade carioca revelou que, quanto à configuração melódica, tais ora-
ções são caracterizadas predominantemente pelo acento bitonal 
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L+H* no primeiro PhP do IP, o que vai ao encontro das descrições 
feitas por Tenani (2002) e Fernandes (2007) e pode ser demonstra-
do pelo gráfico 1: 

Gráfico 1: Contornos predominantes no PhP inicial de orações não desgarradas no PB.

Quanto à configuração final do IP, os resultados mostram que 
são três os padrões entoacionais associados à melodia mínima de 
orações não desgarradas -  H+L* L%, L+H* L% e L+H* H% - e que 
há preferência pelos padrões com descida melódica final. Não fo-
ram notados comportamentos melódicos diferenciados quanto ao 
tamanho dos constituintes prosódicos em análise e a fronteira de IP 
foi majoritariamente demarcada por pausa (92%) quando associada 
aos contornos H+L* L% e L+H* L%. 

Os gráficos 2 e 3, a seguir, ilustram os referidos resultados:
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Gráfico 2: Contornos predominantes no PhP final de orações não desgarradas no PB.

 

 

Gráfico 3: Correlação entre contorno melódico e pausa em orações  
não desgarradas no PB.
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No que concerne ao comportamento duracional das sílabas 
em pré-fronteira de IP, a análise de orações não desgarradas revela 
que há um alongamento da última postônica em relação à pretônica 
final, como ilustra o gráfico 4, o que sugere ser a maior duração da 
sílaba final uma pista prosódica produtiva na marcação da fronteira 
do IP.

Vale ressaltar, contudo, que o referido alongamento da sílaba 
final foi produzido de forma menos saliente nas orações maiores, 
que possuem ramificação no último PhP, o que pode estar relacio-
nado ao fato de o constituinte mais à direita do IP ter maior peso 
fonológico, porém apenas uma futura análise estatística será capaz 
de comprovar tal relação.

    Gráfico 4: Média da duração na palavra nuclear de orações não desgarradas no PB.

Finalmente, no que respeita à variação de F0 pré-fronteira de 
IP, há, para as orações não desgarradas, variação média de cerca de 
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22% para os IPs sem ramificação no último PhP e 18% para os IPs 
com PhP ramificado no fim, como ilustra o gráfico 5. Tal resultado, 
agora, serve apenas como ponto de partida para a posterior com-
paração com a gama de variação de F0 observada nas fronteiras dos 
IPs que são orações desgarradas totais. 

Gráfico 5: Valores médios da gama de variação de F0 em  
orações não desgarradas no PB

Feitas as considerações relativas à análise de orações não des-
garradas no PB, a seção a seguir procede à descrição do comporta-
mento das pistas prosódicas no mesmo tipo oracional em PE.

4.3 AS ORAÇÕES NÃO DESGARRADAS NO PE – A F0

Assim como no PB, no PE, o início dos IPs com PhP não ramifica-
do que são orações não desgarradas foi marcado, majoritariamente, 
pela presença de um acento bitonal no elemento proeminente do 
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primeiro PhP. Entretanto, diferentemente da variedade brasileira, 
em que houve maior produção do tom L+H*, foi o acento H+L* mais 
produtivo na variedade portuguesa (55%). 

Além de H+L*, foram também verificados o acento bitonal 
L+H* (24%) e os acentos monotonais H*(8%) e L*(13%).  Há, por-
tanto, preferência por um acento bitonal associado à última sílaba 
tônica do primeiro PhP em 79% dos dados. Como pode ser observa-
do na tabela a seguir, o acento H+L* foi preferido por três das cinco 
informantes, não sendo o mais produzido, em detrimento dos tons 
L+H* e L*, respectivamente, pelas informantes 1 e 3.

Contornos PhP 
inicial – 

IPs menores, com 
PhP não ramificado

L+H* H* L* H+L*

Oco./
total

% Oco./
total

% Oco./
total

% Oco./
total

%

Inf.1 25 56% 7 15% 8 18% 5 11%

Inf.2 1 2% 0 0% 0 0% 44 98%

Inf.3 15 8% 9 20% 21 47% 0 0%

Inf.4 0 0% 0 0% 0 0% 45 100%

Inf.5 14 31% 1 2% 0 0% 30 67%

TOTAL 55 24% 17 8% 29 13% 124 55%

 Tabela 11: Contornos melódicos identificados no início dos IPs não desgarrados com 
PhP não ramificado no PE.

As figuras a seguir, representativas de IPs não desgarrados 
com PhP não ramificado no PE, exemplificam os acentos to-
nais observados:
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Pra ajudar os za lu nosPausa fazia tudo o que podia

3 4 4

                                VF0 = 192 ~255 133 262 217

Fig. 33: Contorno H+L* no PhP inicial da oração não desgarrada  [Pra ajudar os alunos]
IP- R1Inf.2PE.
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                     VF0 = 197 ~212 110 269 178

Fig. 34: Contorno L+H* no PhP inicial da oração não desgarrada [Se a Joelma a 
ganhasse]IP- R1Inf.3PE.
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Já que o Leandropro cu ra Pfaremos o que foi pedido
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       VF0= 194 ~ 289 187198 203

     Fig. 35: Contorno L* no PhP inicial da oração não desgarrada [Já que o Leandro 
procura]IP- R2Inf.3PE.
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                  VF0 = 215 ~262 125205 136

   Fig. 36: Contorno H* no PhP inicial da oração não desgarrada [Já que Lázaro desejava]
IP- R1Inf.3PE.

Como nos dados não desgarrados do PB, nos IPs com PhP ra-
mificado no PE, a configuração melódica inicial se manifestou de 
forma semelhante à dos IPs com PhP não ramificado, o que se rei-
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tera ser esperado, considerando que a ramificação se deu apenas 
no último PhP e que são idênticas as porções iniciais de todas as 
orações. Novamente, as informantes 1 e 3 apresentaram comporta-
mento diferenciado, preferindo, ambas neste caso, a utilização do 
acento bitonal L*+H em 76% e 51% de seus 45 dados, respectiva-
mente.  Nas orações produzidas pelas informantes 2, 4 e 5, o acento 
bitonal H+L* foi preferido em 62%, 91% e 64% das sentenças, nesta 
ordem, como mostram os números da tabela 12: 

Contornos PhP 
inicial – 

IPs maiores, com 
PhP ramificado

L+H* H* L* H+L*

Oco./

total

% Oco./

total

% Oco./

total

% Oco./

total

%

Inf.1 34 76% 7 15% 0 0% 4 9%

Inf.2 3 7% 14 31% 0 0% 28 62%

Inf.3 23 51% 0 0% 14 31% 8 18%

Inf.4 3 7% 0 1 2% 41 91%

Inf.5 16 36% 0 0% 0 0% 29 64%

TOTAL 79 35% 21 9% 15 7% 110 49%

Tabela 12: Contornos melódicos observados no início dos IPs não desgarrados com 
PhP ramificado no PE.

As figuras a seguir, de IPs com PhP ramificado no PE, dão, mais 
uma vez, exemplo dos contornos iniciais verificados:
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Se o Diogo conseguisse o tra ba lho pausa tudo seria mais fácil

3 4 4

VF0 = 205 ~215 147 238 133 214

Fig. 37: Contorno H+L* no PhP inicial da oração não desgarrada [Se o Diogo 
conseguisse o trabalho]IP- R1Inf.4PE.
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Fig. 38: Contorno L+H* no PhP inicial da oração não desgarrada [Quando a Carla 
imagina as tragédias]IP- R1Inf.4PE.



"AI, SE EU TE PEGO..."

134 

120120

176

232

288

344

400

F0 
(Hz

)

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5

L* L+H*   H%

Já que o Leandroprocura oempre ga do faremos o que foi pedido

3 4 4
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Fig. 39: Contorno L* no PhP inicial da oração não desgarrada [Já que o Leandro procura 
o empregado]IP- R1Inf.3PE.
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Fig. 40: Contorno H* no PhP inicial da oração não desgarrada [Já que o Leandro procura 
o empregado]IP- R2Inf.1PE.

Em relação à configuração final das orações não desgarradas do 
PE, os dados com PhPs não ramificados foram caracterizados, em 
sua maioria, pela presença do acento tonal L+H* associado à última 
sílaba tônica do IP, seguido por um tom de fronteira H% (62%). As-
sim como no PB, também houve dados em que o mesmo acento to-
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nal (L+H*) esteve ligado a um tom de fronteira baixo – L%, contudo, 
tal contorno melódico (L+H* L%), predominante nas orações não 
desgarradas produzidas por falantes brasileiros, constituiu apenas 
12% de semelhantes orações produzidas por falantes portugueses.  
Como mostra a tabela 13, diferentemente do observado para o PB, 
há maior produtividade de uma fronteira alta – H% –  no fim dos IPs 
não desgarrados do PE, o que vai ao encontro do descrito na litera-
tura prosódica sobre o contorno “continuativo”:

Contornos PhP final -

IPs menores, 

com PhP não ramificado

LH* H% L* LH% L+H* L%

Oco./
Total

% Oco./
Total

% Oco./
Total

%

Inf.1 28 62% 10 22% 7 16%

Inf.2 22 49% 23 51% 0 0%

Inf.3 24 53% 15 33% 6 13%

Inf.4 45 100% 0 0% 0 0%

Inf.5 21 47% 10 22% 14 31%

TOTAL 140 62% 58 26% 27 12%

Tabela 13: Contornos melódicos observados no fim dos IPs não desgarrados com PhP 
não ramificado no PE.

Além da predominância do contorno L+H* H%, como pode ser 
notado, os dados das informantes portuguesas se caracterizaram 
pela existência, em boa parte, do contorno melódico L* LH%, iden-
tificado por um tom baixo na sílaba tônica seguido por uma frontei-
ra ascendente (LH%). A preferência por um tom alto ou ascendente 
na fronteira final de orações não desgarradas do PE difere, sobre-
maneira, do encontrado nos dados do PB.
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As figuras 41, 42 e 43, a seguir, exemplificam os contornos veri-
ficados no fim das orações não desgarradas com PhP não ramificado 
produzidas pelas informantes portuguesas:
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Pra ajudar o za lu nos fazia tudo o que podia
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     VF0 = 197 ~237 152 265 193

Fig. 41: Contorno L+H*H% no PhP final da oração não desgarrada [Pra ajudar os alunos]
IP- R2Inf.4PE.
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Fig. 42: Contorno L+H*L% no PhP final da oração não desgarrada [Pra conquistar a 
garota]IP- R3Inf.2PE.
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Fig. 43: Contorno L*LH% no PhP final da oração não desgarrada [Quando a Carla 
imagina]IP- R1Inf.1PE.

Nos IPs com PhP ramificado que são orações não desgarradas, 
também houve predominância do contorno melódico L+H*H% 
(67%). Além dele, os contornos L*LH% e L+H*L%, igualmente ob-
servados nas orações sem ramificação no último PhP, ocorreram 
em 24% e 9% dos dados, respectivamente. Mais uma vez, portanto, 
verifica-se, nos dados do PE, maior produtividade de uma fronteira 
alta (ou ascendente) no fim dos IPs não desgarrados, fronteira essa 
marcada por um tom simples – H% – ou complexo – LH%, em 90% 
dos dados sem ramificação no último PhP (cf. tabela 13) e em 91% 
dos dados com PhP ramificado, conforme se pode verificar pelos 
números da tabela 14 a seguir: 
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Contornos PhP final - 
Orações maiores,

com PhP ramificado

LH* H% L* LH% L+H* L%

Oco./total % Oco./total % Oco./total %

Inf.1 29 64% 10 22% 6 14%

Inf.2 24 53% 20 45% 1 2%

Inf.3 32 71% 7 15% 6 14%

Inf.4 45 100% 0 0% 0 0%

Inf.5 21 47% 17 38% 7 15%

TOTAL 151 67% 54 24% 20 9%

Tabela 14: Contornos melódicos observados no fim dos IPs não desgarrados com PhP 
ramificado no PE.

As figuras 44, 45 e 46 a seguir exemplificam os contornos fi-
nais identificados nas orações não desgarradas constituídas por 
um PhP ramificado:
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Fig. 44: Contorno L+H* H% no PhP final da oração não desgarrada [Se a Joelma 
ganhasse na lotaria]IP- R3Inf.4PE.
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Fig. 45: Contorno L* LH% no PhP final da oração não desgarrada [Quando a Carla 
imagina as tragédias]IP- R3Inf.1PE.
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Fig. 46: Contorno L+H*L% no PhP final da oração não desgarrada [Se o Diogo 
conseguisse o trabalho]IP- R1Inf.2PE.

Os resultados do PE demonstram a existência, em proporções 
similares, dos mesmos contornos melódicos tanto em orações em 
que não há ramificação no último PhP do IP quanto nas orações que 
possuem um PhP ramificado, revelando que a ramificação não se 
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mostrou fator influente na associação tonal, o que se explica pelo 
fato de as orações veicularem o mesmo conteúdo semântico e se-
rem, independentemente de sua estrutura interna, um único IP. 

No que tange à existência de pausas na delimitação do IP, tam-
bém há comportamentos diferenciados para o PE. Nos dados das 
informantes portuguesas, apenas a informante 4 utilizou a referida 
pista prosódica na delimitação de mais da metade das orações por 
ela produzidas (62%).  Dos 90 dados não desgarrados produzidos 
por cada uma das outras informantes, a fronteira de IP foi delimi-
tada por pausa em apenas 9 (10%) das orações enunciadas pela in-
formante 1, em 31 (34%) das orações verbalizadas pela informante 2, 
em 10 (11%) das orações ditas pela informante 3 e em 30 (33%) das 
orações verbalizadas pela informante 5. Diferentemente do verifi-
cado no PB, a existência de pausa esteve relacionada aos contornos 
L+H*H% e L*LH%, isto é, à fronteira alta, em 80% dos dados, en-
quanto a correlação de tal pista silenciosa à fronteira baixa, refe-
rente ao contorno L+H* L%, foi percebida em 20% dos dados. 

EXISTÊNCIA DE 
PAUSA

L+H* H% L* LH% L+H* L%

Oco./total % Oco./total % Oco./total %

Inf.1 7 78% 0 0% 2 22%

Inf.2 13 62% 0 0% 18 38%

Inf.3 7 70% 3 30% 0 0%

Inf.4 56 100% 0 0% 0 0%

Inf.5 12 40% 10 33% 8 27%

TOTAL 95 70% 13 10% 28 20%

Tabela 15: Correlação entre existência de pausa e contornos melódicos no PE
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Com base nos resultados obtidos para o PB, postulou-se que 
a configuração tonal L+H* H% parece ser o padrão melódico que 
transmite, por excelência, a ideia de continuidade quando não há 
pausa na delimitação do IP. Ao se observarem os dados do PE, po-
de-se inferir que há um equívoco em tal afirmação ou que, no PE, a 
relação entre pausa e contorno melódico se dá de forma completa-
mente diversa. Contudo, a análise atenta dos dados leva à percep-
ção de que se, por um lado, a pausa foi majoritariamente utilizada 
junto ao contorno L+H* H% nos dados do PE, por outro, tal uso se 
dá em somente 37% (95 de 291 dados) da totalidade de orações pro-
duzidas com o referido contorno e mais da metade delas (56 dados) 
foi enunciada por uma única informante. Isto quer dizer que, igual-
mente ao que ocorre no PB, a maioria dos dados em que o contorno 
L+H* H% ocorre na fronteira do IP não é delimitada por pausa, o 
que nos parece ser, de fato, característico do “contorno continua-
tivo”. Além disso, se for contrastada a relação entre a existência de 
pausa e o contorno delimitado por fronteira baixa, veremos que, 
também em PE, a referida relação se dá de forma mais produtiva, 
uma vez que a pausa delimitou 60% dos dados com contorno L+H* 
L% (28 de 47 dados).

4.3.1 A DURAÇÃO

Assim como feito para o PB, procede-se agora à primeira fase da 
descrição do comportamento duracional, a qual é feita por uma 
comparação intersilábica que pressupõe a verificação das médias 
de duração das três sílabas finais da palavra nuclear para que se 
descreva se há alongamento no fim dos IPs. 

No PE, a análise de orações não desgarradas totais formadas 
por PhPs não ramificados, revelou que, relativamente à sílaba tô-
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nica, a sílaba pretônica tem duração média 28% menor, ao passo 
que, também em relação à tônica, a pótônica dura, em média, 27% 
menos. Em relação à sílaba pretônica, o alongamento médio da pos-
tônica é de menos de 2%, como denotam os números da tabela 16:

Valores médios da duração - 
IPs menores, 

 com PhP não ramificado
Pretônica

(ms)

Tônica

(ms)

Postônica

(ms)

Inf.1 152 193 145

Inf.2 160 235 150

Inf.3 154 221 166

Inf.4 168 240 185

Inf.5 164 212 163

MÉDIA 159 220 161

Tabela 16: Média de duração das sílabas finais em orações não desgarradas com PhP 
não ramificado no PE.

Comparando os resultados relativos à duração com as análi-
ses concernentes ao comportamento da F0, pode-se notar que, no 
fraseamento dos IPs constituídos por orações não desgarradas, em-
bora o alongamento se dê de forma menos saliente do que no PB, 
também há produtividade de marcação da fronteira pela duração 
no PE, o que corrobora a afirmação de Frota (2000, p. 195) de que “o 
alongamento pré-fronteira é uma propriedade que define o sintag-
ma entoacional em PE”. 

Assim como em PB, o confronto entre as figuras 47 e 48 a seguir 
ilustra a referida marcação:
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               Fig. 47: Fronteira marcada pela pausa [Quando a Carla imagina]IP- R3Inf.5PE.
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      VF0 = 232 ~255 138 184 165

Fig. 48: Fronteira marcada pela duração [Quando a Carla imagina]IP- R1Inf.1PE.

Nas orações não desgarradas formadas por PhPs ramifica-
dos em PE, também há, em relação à sílaba tônica, duração média 
menor das sílabas pretônica e postônica, durando esta 26% menos 
e, aquela, 28% menos. Relativamente à sílaba pretônica, a postônica 
alonga 3% em média, como revela a tabela 17:
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Valores médios da dura-
ção - IPs maiores, 

 com PhP ramificado
Pretônica

(Hz)
Tônica

(Hz)
Postônica

(Hz)

Inf.1 151 196 152

Inf.2 163 241 183

Inf.3 161 225 160

Inf.4 170 230 166

Inf.5 142 198 144

MÉDIA 157 218 161
 

Tabela 17: Média de duração das sílabas finais em orações não desgarradas com PhP 
ramificado no PE.

Diferentemente do PB, não se percebe em PE um percentual de 
alongamento proporcionalmente inverso ao tamanho das orações: 
o percentual de alongamento da sílaba postônica é proporcional-
mente semelhante tanto nas orações menores quanto nas orações 
maiores, o que sugere a não influência do tamanho do IP ou do peso 
dos constituintes na estruturação fonológica.

4.3.2 A GAMA DE VARIAÇÃO

Para o PE, de forma bastante semelhante ao PB, a análise da gama 
de variação da F0 revelou, nas sílabas da palavra nuclear de orações 
compostas por PhPs não ramificados, que há, entre a F0 mínima e a 
F0 máxima na referida porção do enunciado, uma diferença média 
de 17% (42 Hz). Reiterando o que se disse na descrição dos passos 
metodológicos e análise das orações não desgarradas do PB, impor-
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ta lembrar que a medição da gama de variação de F0, na fronteira 
final dos IPs, foi primordialmente feita a fim de que se verificasse 
se esta é uma pista prosódica capaz de diferenciar orações não des-
garradas de orações desgarradas totais. Neste momento de análise 
em separado das orações não desgarradas, as considerações resu-
mem-se, portanto, à descrição dos valores encontrados, como se 
nota nas tabelas 18 e 19: 

Valores médios da gama de varição 
de F0 -  IPs menores, 

com PhP não ramificado
F0 min.

(Hz)
F0 máx.

(Hz)

Inf.1 238 282

Inf.2 209 252

Inf.3 195 253

Inf.4 191 229

Inf.5 189 220

MÉDIA 205 247

Tabela 18: Variação da F0 na palavra nuclear de orações não desgarradas com PhP não 
ramificado no PE.

Nas orações em que há ramificação no último PhP, a gama de 
variação de F0 na palavra nuclear apresentou valores menores 
que os das orações com PhP não ramificado, variando 12% (27 
Hz) em média. 
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Valores médios da gama de varia-
ção de F0 -  IPs maiores, 

com PhP  ramificado
F0 min F0 max

Inf.1 236 273

Inf.2 193 227

Inf.3 184 218

Inf.4 190 205

Inf.5 178 191

MÉDIA 196 223

Tabela 19: Variação da F0 na palavra nuclear de orações não desgarradas com PhP 
ramificado no PE

4.3.3 RESUMO DA DESCRIÇÃO DE ORAÇÕES  
NÃO DESGARRADAS NO PE

A análise prosódica de orações adverbiais não desgarradas no PE 
revelou que, quanto à configuração melódica, tais orações são ca-
racterizadas predominantemente pelos acentos bitonais H+L* e 
L*+H no primeiro PhP do IP, os mesmos contornos predominantes 
no PB, sendo, contudo, H+L* mais produtivo em PE. Em relação aos 
contornos melódicos associados ao fim dos IPs, os dados do PE de-
monstraram que existem os contornos L+H* H% e L+H* L%, tam-
bém encontrados no PB, e que, além deles, há também o contorno 
L* LH%, sendo preferida, em PE, uma fronteira alta ou

ascendente no fim das orações não desgarradas. Os gráficos 6 
e 7, a seguir, ilustram os resultados:
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Gráfico 6: Contornos predominantes no PhP inicial de orações não desgarradas no PE

Gráfico 7: Contornos predominantes no PhP final de orações não desgarradas no PE

De todas as 450 orações não desgarrados analisadas no PE, há 
o total de 136 (30%) dados delimitados por pausa e, diferentemente 
do que ocorre no PB, 70% desse total (95 dados) é acompanhado do 
contorno L+H* H%, como mostra o gráfico 8. 
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Gráfico 8: Correlação entre contorno melódico e pausa em  
orações não desgarradas no PE.

No que tange à duração, a análise de orações não desgarra-
das no PE revela valores numéricos semelhantes para orações com 
ou sem ramificação no último PhP. Verifica-se, assim como em PB, 
um alongamento da última postônica em relação à sílaba pretôni-
ca, alongamento esse que evidencia a marcação da fronteira de IP. 
Nos dados portugueses, entretanto, tal pista prosódica se mostra 
menos saliente.
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Gráfico 9: Média da duração na palavra nuclear de orações não desgarradas no PE.

Por fim, no que se refere à gama de variação de F0, há, para as 
orações sem ramificação no último PhP, variação média de 17% en-
quanto a mesma pista prosódica varia cerca de 12% nas orações em 
que o último PhP é ramificado. As mencionadas variações, ilustra-
das no gráfico 10, serão posteriormente comparadas às encontra-
das em orações desgarradas totais, para que se confirme ou infirme 
a hipótese 4.
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Gráfico 10: Valores médios da gama de variação de F0 em orações  
não desgarradas no PE.

Descritos os comportamentos prosódicos percebidos nas ora-
ções não desgarradas do PB e do PE, passa-se, no próximo capítulo, 
à análise concernente às orações desgarradas totais.
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