
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
FACULDADE DE FILOSOFIA, LETRAS E CIÊNCIAS HUMANAS
DEPARTAMENTO DE LETRAS CLÁSSICAS E VERNÁCULAS

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM FILOLOGIA E LÍNGUA PORTUGUESA

VINÍCIUS GONÇALVES DOS SANTOS

Aspectos prosódicos do português angolano do Libolo

ENTOAÇÃO E FRASEAMENTO

Versão Corrigida

SÃO PAULO

2020





VINÍCIUS GONÇALVES DOS SANTOS

Aspectos prosódicos do português angolano do Libolo

ENTOAÇÃO E FRASEAMENTO

Versão Corrigida

Tese apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Fi-
lologia e Língua Portuguesa do Departamento de Letras
Clássicas e Vernáculas da Faculdade de Filosofia, Letras
e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo como
parte dos requisitos para obtenção do tulo de Doutor
em Letras.

Área de Concentração
Filologia e Língua Portuguesa

Linha de Pesquisa
Gramá cas do Português e de Línguas em Contato

Orientador
Profa. Dra. Flaviane Romani Fernandes Svartman

SÃO PAULO

2020



Autorizo a reprodução e divulgação total ou parcial deste trabalho, por qualquer meio convencional ou
eletrônico, para fins de estudo e pesquisa, desde que citada a fonte.

O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível
Superior – Brasil (CAPES) - Código de Financiamento 001 e do Conselho Nacional de Desenvolvimento
Cien fico e Tecnológico – Brasil (CNPq) - Código de Financiamento 459634/2014-3. As opiniões,
hipóteses e conclusões ou recomendações expressas neste material são de responsabilidade do autor
e não necessariamente refletem a visão da CAPES e do CNPq.

Projeto e edição gráfica do autor
Figuras, tabelas e quadros do autor (exceto casos indicados)

Tipografia Calibri, Calibri Light,Gill Sans MT, Arial Black
Formato A4 210 × 297 mm
Compilador XƎLATEX

Catalogação na Publicação
Serviço de Biblioteca e Documentação

Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo

Santos, Vinícius Gonçalves dos
S237a Aspectos prosódicos do português angolano do Libolo: entoação

e fraseamento / Vinícius Gonçalves dos Santos ; orientadora
Flaviane Romani Fernandes Svartman. – São Paulo, 2019.

248 p.

Tese (Doutorado) – Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Hu-
manas da Universidade de São Paulo. Departamento de Letras Clás-
sicas e Vernáculas. Área de concentração: Filologia e Língua Portu-
guesa.

1. Língua portuguesa. 2. Angolanos. 3. Fonologia. 4. Prosó-
dia. 5. Entonação. I. Svartman, Flaviane Romani Fernandes, orient.
II. Título.



ENTREGA DO EXEMPLAR CORRIGIDO DA TESE
Termo de Ciência e Concordância do Orientador

Aluno: Vinícius Gonçalves dos Santos
Defesa: 31 de outubro de 2019
Orientador: Flaviane Romani Fernandes Svartman

Nos termos da legislação vigente, declaro do conteúdo deste
elaborado em atenção às sugestões dos membros da comissão Julgadora

na sessão de defesa do trabalho, manifestando-me plenamente favorável ao seu
encaminhamento e publicação no Portal Digital de Teses da USP.

São Paulo, 2 de fevereiro de 2020.

(Assinatura do Orientador)

iii





SANTOS, Vinícius Gonçalves dos. Aspectos prosódicos do português angolano do Libolo: entoação e fraseamento. 2020. 248
p. Tese (Doutorado em Letras: Filologia e Língua Portuguesa) — Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universi-
dade de São Paulo, São Paulo, São Paulo, Brasil, 2019.

BANCA EXAMINADORA

PRESIDENTE

Flaviane Romani Fernandes Svartman
Professora Doutora

Departamento de Letras Clássicas e Vernáculas
Faculdade de Filosofia Letras e Ciências Humanas

Universidade de São Paulo

TITULARES SUPLENTES

Márcia Santos Duarte de Oliveira Margarida Maria Taddoni Pe er
Professora Doutora Professora Livre-docente

Departamento de Letras Clássicas e Vernáculas Departamento de Linguís ca
Faculdade de Filosofia Letras e Ciências Humanas Faculdade de Filosofia Letras e Ciências Humanas

Universidade de São Paulo Universidade de São Paulo

Luciani Ester Tenani Aline Alves Fonseca
Professora Livre-docente Professora Doutora

Departamento de Estudos Linguís cos e Literários Departamento de Letras
Ins tuto de Biociências, Letras e Ciências Exatas Faculdade de Letras

Universidade Estadual Paulista ‘Júlio de Mesquita Filho’ Universidade Federal de Juiz de Fora

Sónia Marise de Campos Frota Marisa Alexandra Sousa da Cruz
Professora Doutora com Agregação Inves gadora Doutora

Departamento de Linguís ca Geral e Românica Departamento de Linguís ca Geral e Românica
Faculdade de Letras Faculdade de Letras

Universidade de Lisboa Universidade de Lisboa

Aprovado em 31 de outubro de 2019.

v





Aos libolenses e àqueles que fizeram este texto ser possível…





AGRADECIMENTOS

Àminha orientadora, Profa. Dra. Flaviane Romani Fernandes Svartman, por ter acre-
ditado no meu trabalho, por ter contribuído enormemente para o meu crescimento
como pesquisador e pela sua dedicação e compreensão durante todo o desenvolvi-
mento desta pesquisa.

Aosmembros doprojeto InAPoP, emespecial à sua coordenadora, Profa. Dra. Só-
nia Frota, pela constante recep vidade e pela possibilidade de fazer parte de uma
equipa que desempenha um exímio trabalho cien fico.

Aosmembros doProjeto Libolo, emespecial aos seus coordenadores, Prof. Dr.Car-
los Figueiredo e Profa. Dra. Márcia Oliveira, pelo ines mável trabalho à frente do
projeto e pela oportunidade de integrar a equipe de pesquisadores na viagem de
campo ao Libolo em 2016.

Ao coordenador-geral de logís ca do Projeto Libolo, Sr. Rui Luís de Figueiredo,
bem como à sua família, pela recep vidade acolhedora em todo o tempo em que
es ve no Libolo.

A todos os colaborados ligados ao Projeto Libolo em Angola. Em especial, à Glo-
bal Seguros (Companhia Angolana de Seguros, S.A.), na pessoa de seu presidente,
Rui Eduardo Leão da Costa Campos, e à SC2 (Serviços e Comércio, Lda.), na pes-
soa de sua presidente, Sónia Clara dos Santos Dias Costa Campos, pelo apoio aos
pesquisadores do projeto em 2016.

Ao Diretor da Escola do II Ciclo do Ensino Secundário do Libolo, Sr. Celes no
Domingos Chicowa, por ter intermediado, junto a José Albino José, o contato com
par cipantes desta pesquisa.

ix



Aos meus auxiliares linguís cos do Libolo, pois, sem eles, este trabalho não te-
ria se construído. Agradeço pela disponibilidade, pela disposição constante e pelo
esforço dispendido ao longo das seções de trabalho.

À todas as gentes do Libolo, em especial, José Alexandre, Fá ma Avelino, Te-
resa Domingos, Luís Faus no, Marisa Félix, Michel Félix, Samba Fernando, Sambita,
Conceição Jacinto, Domingos Joaquim, Maria das Dores Kanguna, Kaxicote, Mãezi-
nha e pequeno Bruno, Cesal naManoel, JúliaMar ns, TeresaMuongo, Ana Nicolau,
Juycimila Numa, e Francisco Pauleta.

Aos membros do Grupo de Estudos em Prosódia do Português e de Línguas em
Contato da Universidade de São Paulo, liderado pela Profa. Flaviane. Em especial, à
Ms. Gabriela Braga da Silva, à Ms. Carolina Carbonari Rosignoli e ao Ms. Matheus
de Almeida Coelho. Sem esse nosso [(glupo)PW(crí co)PW]PhP, a formação original
da banda, essa caminhada teria sido prosodicamente mais solitária e menos cons-
tru va.

Aos membros da banca examinadora daminha qualificação, Profa. Dra. Carolina
Serra e Profa. Dra.Margarida Pe er, pelos comentários e sugestões para a conclusão
desta pesquisa.

Aos membros da banca examinadora da defesa desta tese, Profa. Dra. Sónia
Frota, Profa. Dra. Luciani Tenani e Profa. Dra.Márcia Oliveira e, ainda, à Dra.Marisa
Cruz, membro suplente da banca, pela leitura atenta do texto. Todos os comentários
e sugestões feitas foram de grande valia para a preparação final deste trabalho. Não
é preciso dizer que os erros que permanecem são de minha responsabilidade.

Ao Kevin ¤ ¤ ¤

Termino por agradecer à minha família pelo apoio incondicional durante toda
minha trajetória. Sem ela, não seria possível ter chegado até aqui.

Ag[ɾ]adeço!
Ngasaki[ɾ]ila

x







RESUMO

SANTOS, Vinícius Gonçalves dos. Aspectos prosódicos do português angolano do Libolo: entoação e
fraseamento. 2020. 248 p. Tese (Doutorado em Letras: Filologia e Língua Portuguesa) — Faculdade
de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo, Brasil, 2019.

Este estudo tem como obje vo fornecer uma análise fonológica de alguns aspectos
prosódicos doportuguês angolanodo Libolo. Seguindo a abordagemAutossegmental-
Métrica da fonologia entoacional, nas linhas dos trabalhos de J. Pierrehumbert e
R. Ladd, e da Fonologia Prosódica, conforme a proposta de M. Nespor e I. Vogel,
inves gamos: (i) os contornos entoacionais nucleares de diversos pos frásicos (de-
clara vas, interroga vas totais, interroga vas parciais, impera vos e voca vos), con-
siderando diferentes funções pragmá cas; (ii) o contorno entoacional não nuclear,
descrevendo os pos de acentos tonais pré-nucleares e sua frequência de associação
ao longo do contorno (densidade tonal); e (iii) o fraseamento prosódico, observando
a relação entre a entoação e a formação de cons tuintes prosódicos no fraseamento
dos enunciados em sintagmas entoacionais e na marcação tonal das fronteiras pro-
sódicas. Comparamos ainda nossos resultados com aqueles descritos em trabalhos
prévios para outras variedades de português e que foram desenvolvidos com base
nas mesmas teorias fonológicas de análise prosódica u lizadas nesta pesquisa (a sa-
ber, o português europeu, o brasileiro, o guineense e o santomense). Os resulta-
dos alcançados nesta inves gação revelam as seguintes caracterís cas principais do
português libolense: (i) contornos entoacionais nucleares semelhantes aos de ou-
tras variedades do português são encontrados para grande parte dos pos frásicos;
(ii) a densidade tonal é um possível indica vo para a dis nção de pos frásicos; (iii)
o fraseamento prosódico em um único sintagma entoacional é o padrão preferen-
cial; e (iv) a fronteira do sintagma fonológico é opcionalmente marcada por um tom
baixo. Em geral, os aspectos do sistema entoacional e do fraseamento prosódico
são compar lhados com outras variedades de português, evidenciando, assim, uma
distribuição variável de traços comuns.

Palavras-chave: Português do Libolo (Angola). Fonologia. Prosódia. Entoação. Fra-
seamento.
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ABSTRACT

SANTOS, Vinícius Gonçalves dos. Prosodic aspects of Angolan Portuguese as spoken in Libolo: into-
na on and phrasing. 2020. 248 p. Ph. D. Thesis (Philology and Portuguese Language) — Faculty of
Philosophy, Languages, and Human Sciences, University of São Paulo, São Paulo, Brazil, 2019.

The present study aims to provide a phonological analysis of some prosodic aspects
of theAngolan Portuguese as spoken in Libolo. Following theAutosegmental-Metrical
approach to intona on phonology, according to J. Pierrehumbert and R. Ladd, and
Prosodic Phonology, as proposed byM. Nespor and I. Vogel, we examined: (i) the nu-
clear contour for several sentence types (declara ves, yes/noques ons, wh-ques ons,
impera ves, and voca ves), considering different pragma c meanings; (ii) the non-
nuclear contour, describing the pre-nuclear pitch accents and their distribu on (tonal
density); and (iii) prosodic phrasing, regarding the rela onship between intona on
and prosodic domains forma on on the u erancemapping into intona onal phrases
and on the tonal marking of prosodic edges. We also compared our results with pre-
vious work on European, Brazilian, Guinean, and Santoméan varie es of Portuguese.
Themain results obtained for Libolo Portuguese are as follow: (i) similar nuclear con-
tours to those of other varie es of Portuguese are found for many sentence types;
(ii) tonal density is a possible cue to sentence type dis nc ons; (iii) prosodic phrasing
into a single intona onal phrase prevails; and (iv) the phonological phrase edge is op-
onally marked by a low tone. In general, the intona onal system and the prosodic

phrasing pa erns share common traits with other varie es of Portuguese in differ-
ent degrees.

Keywords: Portuguese of Libolo (Angola). Phonology. Prosody. Intona on. Phras-
ing.
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INTRODUÇÃO

Pesquisas sobre a prosódia das variedades europeia e brasileira de português, em especial
sobre a fonologia entoacional Autossegmental-Métrica, vêm sendo realizadas há mais de
duas décadas (ver, entre muitos outros, FROTA, 2000, 2014; FROTA; VIGÁRIO, 2000, 2007;
TENANI, 2002; FERNANDES, 2007b; SERRA, 2009; CRUZ, 2013; FROTA et al., 2015a; e re-
ferências citadas). Elas atestam que há variação entre os falares da língua portuguesa, os
quais podem diferir quanto ao inventário dos padrões entoacionais fonologicamente dis-
ntos, quanto aos significados pragmá cos atribuídos a eles, quanto ao fraseamento, isto

é, a divisão das unidades frasais em cons tuintes prosódicos, e quanto à distribuição dos
eventos tonais em relação aos cons tuintes prosódicos que compõem os diferentes enun-
ciados (e.g. FROTA et al., 2015a).

Contudo, estudos sobre a entoação de variedades africanas do português é um esforço
extremamente recente e concentram-se na análise do contorno entoacional e do frasea-
mentoprosódico de enunciados declara vos neutros (e.g. SANTOS; FERNANDES-SVARTMAN,
2014; SANTOS, V., 2015; FERNANDES-SVARTMAN et al., a sair – português da Guiné-Bissau;
BRAGA, 2018; FERNANDES-SVARTMAN; SANTOS; BRAGA, 2018 – português de São Tomé).
Esta tese surge, portanto, com o propósito de ampliar o estudo prosódico das variedades
do português falado na África — e, em especial, do português de Angola — por meio da
descrição de aspectos prosódicos do português do Libolo.

O obje vo deste estudo é, especificamente, explorar os seguintes aspectos prosódicos
do português libolense: (i) os contornos entoacionais nucleares de diversos pos frásicos
(como declara vas, interroga vas totais e parciais, impera vos e voca vos), considerando
diferentes funções pragmá cas; (ii) o contorno entoacional não nuclear, descrevendo os
acentos tonais pré-nucleares e sua frequência de associação (densidade tonal); e (iii) o fra-
seamento prosódico, observando a relação entre a entoação e a formação de cons tuintes
prosódicos no fraseamento dos enunciados em sintagmas entoacionais e na marcação to-
nal das fronteiras prosódicas.

1



2

Para alcançarmos nosso obje vo, fazemos uso da abordagem teórica Autossegmental-
Métrica da fonologia entoacional, na linha dos trabalhos de Pierrehumbert (1980), Ladd
(2008 [1996]), Gussenhoven (2004), Jun (2005a, 2014a), Frota e Prieto (2015a), entre ou-
tros. No que se refere à análise rela va à estrutura prosódica, valemo-nos do arcabouço
teórico da hierarquia prosódica, de acordo com as propostas de Selkirk (1984, 1986, 2000)
e Nespor e Vogel (2007 [1986]).

É nosso obje vo também observarmos semelhanças e diferenças entre o português
libolense e outras variedades de português quanto aos aspectos prosódicos referidos. Por-
tanto, comparamos nossos resultados com aqueles descritos em trabalhos prévios para
outras variedades de português e que foram desenvolvidos com base nas mesmas teorias
fonológicas de análise prosódica u lizadas nesta pesquisa. Estes trabalhos contemplam o
português europeu, o português brasileiro, o português guineense e o português santo-
mense.

Além disso, esta tese se enquadra num conjunto de estudos, que vêm sendo desen-
volvido no âmbito do projeto InAPoP, cujo obje vo é fornecer uma descrição da estrutura
fonológica de vários aspectos do sistema prosódico da língua portuguesa.2 Ela ainda faz
parte de um programa de pesquisa que busca descrever e analisar a fonologia não seg-
mental do português libolense no âmbito do Projeto Libolo.3

Na confluência dos nossos obje vos com os obje vos desses projetos, a importância
do estudo da prosódia do português do Libolo consiste na par cularidade de sua emer-
gência. O Libolo é um município do interior de Angola e, assim como a maior parte do
território do país, ele se situa numa área de grupos étnicos bantos na qual se fala, além

2 O Interac ve Atlas of the Prosody of Portuguese (InAPoP) é um projeto internacional coordenado pela
Profa. Dra. Sónia Frota (Universidade de Lisboa, Portugal). O principal obje vo desse projeto é desenvol-
ver pesquisas sobre a prosódia de variedades europeias, brasileiras e africanas de português, baseadas em
um conjunto de procedimentos metodológicos (englobando tarefas para a coleta de dados lidos, semies-
pontâneos e espontâneos) que permitam o estudo compara vo da variação. Um dos principais resultados
pretendidos pelo InAPoP é a construção de um atlas intera vo, a ser acessado livremente por uma plata-
forma online e que contemple a variação prosódica, entoacional e rítmica do português.

3 O projeto Município do Libolo, Kwanza Sul, Angola: aspectos linguís co-educacionais, histórico-culturais,
antropológicos e sócio-iden tários, também conhecido como Projeto Libolo, é coordenado pelos
Profs. Drs. Carlos F. G. Figueiredo (Universidade de Macau, China) e Márcia S. D. Oliveira (Universidade de
São Paulo, Brasil) e é parcialmente financiado pela Universidade de Macau e por en dades privadas filan-
trópicas de Angola. Trata-se de um projeto internacional e mul disciplinar cujos pesquisadores intervêm,
de forma ar culada, em pesquisas nas áreas de Linguís ca, História, Antropologia, Filologia e Acções Peda-
gógicas. Na área de linguís ca, tal projeto visa ao estudo das variedades de português e de quimbundo do
Libolo e o contato linguís co. O Projeto Libolo está devidamente patenteado pelo Centro de Inves gação
e Desenvolvimento (R&DAO) da Universidade de Macau, sob o número de referência SRG011-FSH13-CGF,
encontrando-se, desta forma, ao abrigo da vigente proteção de direitos autorais de propriedade intelectual
designada por “Copyright © 2016, R&DAO University of Macau”.

http://www.fl.ul.pt/LaboratorioFonetica/InAPoP
http://projetolibolo.com
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do português, o quimbundo.4 Ao longo de sua história, a região do Libolo foi sempre uma
área de di cil ocupação por parte dos colonos portugueses. Durante a guerra civil angolana
(1975–2002), os conflitos a isolaram do resto do país. Esses fatores foram determinantes
para a preservação de marcas linguís cas específicas: estudos recentes têmmostrado que
o português falado pelos libolenses possui traços linguís cos — relacionados ao contato
com o quimbundo — que exibem variação em relação ao português europeu, mas coin-
cidem em muitos aspectos com estruturas do português vernacular falado no Brasil e na
África (e.g. FIGUEIREDO; OLIVEIRA, 2013).

Desse modo, para além de adicionar informações relevantes para a compreensão do
sistema prosódico do português do Libolo e da língua portuguesa de um modo geral, o es-
tudo inédito de aspectos prosódicos do português libolense consiste em uma contribuição
de suma importância para o entendimento do contato linguís co no município, bem como
da prosódia das variedades africanas do português, pelo fato de representar o contexto
mul linguís¬ co em que se encontra o português falado no con nente africano.

Esta tese está organizada em seis capítulos. No capítulo 1, apresentamos os aspectos
geográficos, sociais, históricos e linguís cos do Libolo. O capítulo 2 é dedicado às teorias em
que se fundamenta a análise aqui empreendida e, assim, são apresentados os pressupos-
tos teóricos do modelo Autossegmental-Métrico da entoação e os da Fonologia Prosódica.
Em seguida, no capítulo 3, apresentamos os níveis da hierarquia prosódica do português
considerados na inves gação da entoação do português libolense, bem como os principais
aspectos do inventário entoacional e do fraseamento prosódico encontrados em estudos
a respeito de variedades do português europeu, brasileiro, guineense, santomense e mo-
çambicano, que foram desenvolvidos nos mesmos modelos teóricos aqui adotados. Des-
crevemos, no capítulo 4, o material e a metodologia empregados na obtenção, tratamento
e transcrição dos dados de fala analisados e o perfil dos falantes que os disponibilizaram.
Por sua vez, a descrição, a análise e a discussão dos resultados ob dos na inves gação
do contorno entoacional e do fraseamento prosódico são tema do capítulo 5. Por fim, no
capítulo 6, são apresentadas as conclusões desta tese.

4 Seguimos a proposta de grafia das línguas africanas de Pe er (2015, p. 19–26).





1
O LIBOLO E A LÍNGUA PORTUGUESA

Iniciamos este trabalho contextualizando o Libolo em termos históricos, geográficos, sociais
e linguís cos, trazendo aspectos que auxiliem a caracterização domunicípio e do português
nele falado. Assim, discorremos, brevemente, sobre fatos históricos da região (seção 1.1),
pontuamos alguns aspectos geográficos e sociais (seção 1.2), apresentamos a diversidade
linguís ca angolana, que se reflete no Libolo (seção 1.3) e fornecemos algumas caracterís-
cas linguís cas do português angolano e libolense disponíveis na literatura (seção 1.4).

1.1 Emergência, colonização e pós-independên-
cia

Figueiredo (2016, 2018) e Figueiredo eOliveira (2013) apresentamumpanoramadetalhado
sobre a história do Libolo e de regiões circundantes. O que apresentamos sucintamente
nesta seção é proveniente dos textos desses autores.

Conforme os autores relatam, a entrada de povos bantos no território angolano ocor-
reu apenas no século XIII, quando os bacongos se instalam na atual região norte do país,
fundando o grande Reino do Congo. Os portugueses entraram em cena somente dois sé-
culos depois, em decorrência do período conhecido como Era dos Descobrimentos. Sob a
liderança de Diogo Cão, eles chegaram à foz do rio Zaire entre 1482 e 1484, momento em
que estabeleceram aliança com o reino congolês. No século seguinte, os jagas (povos am-
bundos) adentraram pelo nordeste em disputa com os bacongos pela posse dos territórios.
Devido ao conflito entre bacongos e jagas, que enfraqueceram o Reino do Congo, os por-
tugueses passam a controlar a costa angolana, estabelecendo a colônia de Angola com a
fundação da atual cidade de Luanda em 1576. No entanto, a expansão portuguesa perma-
neceu em zonas costeiras, sendo a incursão ao interior bastante limitada, já que a atenção

5
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estava voltada essencialmente ao comércio escravagista. Aomesmo tempo, alguns ambun-
dos iniciaram, pelo interior, progressão para o sul e sudoeste, instalando comunidades ao
norte do rio Kwanza (nas atuais regiões de Uíge, N’dalatando, Malanje e Pungo-Andongo)
e, atravessando o rio, fixaram-se nas atuais Quissala e Quibala, progredindo também para
áreas ao extremo sul de Angola (Benguela e Lubango). Esse avanço pelo território angolano
deu origem aos reinos da Matamba (região do Malanje) e Ndongo (entre N’Dalatando e a
região do Bengo), do qual a zona do atual Libolo era tributária.

Os séculos XVII e XVIII foram marcados pelo fortalecimento do domínio de Portugal
sobre os territórios angolanos em decorrência da criação de entrepostos comerciais nas
regiões costeiras, cujo obje vo principal era fornecer escravos às plantações e minas do
Brasil, ao passo que, o século XIX foi marcado pelas discussões sobre a abolição do tráfico
transatlân co de escravos, que teve seu fim dado de forma progressiva ao longo desse
século. A polí ca de Portugal passou, então, já na primeira metade do século XIX, a se
concentrar no desenvolvimento das colônias. O plano de colonização efe va do interior de
Angola foi, então, traçado e levado a cabo pelas autoridades portuguesas. Nesse contexto,
Angola recebeu um grande con ngente de portugueses com o obje vo de consolidar a
influência portuguesa em todas as regiões.

No entanto, a região interiorana ao sul do rio Kwanza, na qual se inclui o Libolo, foi
sempre uma área de resistência autóctone, que subjugou as tenta vas dos portugueses de
ocupação por séculos, embora sempre houvesse ali comércio i nerante com os na vos. O
plano de colonização efe va do interior de Angola foi somente traçado e levado a cabo pe-
las autoridades portuguesas no século XIX. No Libolo, os primeirosmissionários espiritanos
chegaram à povoação de Calulo em 1893 para iniciarem a vidades de evangelização, com a
fundação daMissão Católica de Santo António de Calulo, em local cedido pelo soba (régulo
tradicional angolano). Lá os missionários encontraram sete colonos, entre os quais o pro-
vável primeiro europeu a se instalar na região, um agricultor algarvio e ex-oficial do exército
português. Embora a colonização já vesse se iniciado, ainda houve intensos confrontos
entre na vos e autoridades portuguesas no Libolo, que fizeram que o governo português
destacasse soldados para a criação de um posto militar em 1895, erigindo-se um forte em
Calulo em 1897, a fim de funcionar como posto de defesa para a extensa região do Libolo.
A pacificação da região aconteceria somente em 1918, com a contenção dos úl mos sobas
sublevados.

A economia do Libolo, então, prosperou, surgindo escolas nas comunas, casas comer-
ciais, grandes instalações agropecuárias e extensos palmares e roças de café e sisal. Na
década de 1940, havia no município “nove comerciantes europeus e 16 agricultores, figu-
rando nestes úl mos alguns dos primeiros” (FIGUEIREDO, 2016, p. 86). Em virtude do forte
destacamento militar ali presente, os conflitos de 1961 em Angola, que impulsionaram as
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guerras de libertação nas ex-colônias portuguesas, não a ngiram o Libolo. No entanto, em
decorrência da instabilidade no processo de independência de Angola, declarada em no-
vembro de 1975, milhares de portugueses deixaram o país entre 1974 e 1976, e os colonos
abandonaram o Libolo, impactando nega vamente na economia da região.

O golpe de Estado promovido em maio de 1977 por um dos grupos nacionalistas que
havia comba do o colonialismo português, o MPLA (Movimento Popular para a Libertação
de Angola), desencadeou uma longa e devastadora guerra civil, que se prolongaria durante
quase trinta anos, ruindo a infraestrutura do país progressivamente. O Libolo, uma área
geográfica estratégica nas disputas dos movimentos nacionalistas, foi palco de confrontos
intensos, que o isolaram do resto de Angola. Com o abandono das roças e das instalações
agropecuárias pelos colonos e os saques recorrentes, a estrutura do município colapsou,
acentuando o isolamento das comunas administra vas e ex nguindo-se o sistema educaci-
onal, rodoviário e de comunicação. Apesar disso, a povoação de Calulo, onde se instalaram
tropas do Governo, tornou-se um porto seguro, fazendo com que a população de outras
comunas se movesse em larga escala para lá.

1.2 O município do Libolo

Na atual República de Angola, o Libolo é um município administra vo da Província do
Kwanza-Sul (figura 1). A província, localizada na região centro-oeste de Angola, possui
uma área total de 55 660 km2, subdividida em doze municípios (Amboim, Cassongue, Cela,
Conda, Ebo, Libolo, Mussende, Porto Amboim, Quibala, Quilenda, Seles e Sumbe). O Li-
bolo situa-se na região norte do Kwanza-Sul e distancia-se, de acordo com o sistema de
posicionamento global, cerca de 176 km da capital provincial, Sumbe, e cerca de 220 km
de Luanda, capital do país.

Abrangendo aproximadamente 9 000 km2, o território do Libolo faz a transição entre as
regiões baixas do litoral e o planalto central do interior angolano, exibindo al tudes de 900
a 1 200 metros. É caracterizado por uma rica rede hídrica, que alimenta, em grande parte,
o rio Kwanza, mais importante rio do Libolo e um dos principais de Angola (FIGUEIREDO,
2018, p. 49–52).

O Libolo é limitado ao sul e a leste pelos municípios da Quibala e doMussende respec-
vamente. Ao norte, faz fronteira com os municípios de Cambambe (Província do Kwanza-

Norte) e do Cacuso (Província doMalanje) e, à leste, com omunicípio da Quissama (Provín-
cia de Luanda). O Libolo é ainda subdividido em quatro comunas administra vas: Calulo,
em que está a sede do município, Cabuta, Munenga e Quissongo (figura 2).
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Figura 1 – Mapa da República de Angola e sua divisão em dezoito províncias: Bengo, Benguela,
Bié, Cabinda, Cunene, Huambo, Huíla, Cuando-Cubango, Kwanza-Norte, Kwanza-Sul,
Luanda, Lunda-Norte, Lunda-Sul, Malanje, Moxico, Namibe, Uíge e Zaire.

Fonte: Adaptado de United Na ons (2008).

De acordo com os resultados preliminares do recenseamento geral feito pelo Ins tuto
de Esta s ca de Angola em2014, o país somava, à época, uma população de 24 383 301 ha-
bitantes, da qual 37.7% habitava a zona rural. Dessa somatória, a Província do Kwanza-Sul
corresponde a 7.4% (1 793 787 habitantes) da população angolana, a quintamais populosa,
atrás apenas das províncias de Luanda (6 542 944 hab.), Huíla (2 354 398 hab.), Benguela
(2 036 662 hab.) e Huambo (1 896 147 hab.). Os dados censitários do Kwanza-Sul demons-
tram que o Libolo é formado por 85 106 habitantes, correspondendo a apenas 4.7% da
população de sua província.
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Figura 2 – Mapa da Província do Kwanza-Sul, seus doze municípios e divisão do município do
Libolo em quatro comunas: 1. Munenga, 2. Calulo, 3. Cabuta, 4. Quissongo.

Figura 2 is a deriva ve of Cartograma 6.1
by INE (2014, p. 64) / CC BY-NC. Figura 2
is licensed under CC BY-SA 4.0 by Vinícius
G. Santos.

No entanto, de acordo com Figueiredo (2016, p. 21), que apresenta números facul-
tados pela Comissão Execu va Municipal para o Processo Eleitoral do Libolo, até 2012, o
município possuía 87 244 habitantes, distribuídos entre as comunas, conforme se vê na
tabela 2. De acordo com esses dados, apenas 45.4% da população (39.639 hab.) já nha
idade de votar (isto é, com 18 anos ou mais), indicando, assim, que parte considerável da
população — os 54.5% restantes (47 605 hab.) — é bastante jovem.

Tabela 2 – Dados censitários do Libolo (2012).1

ÁREA POPULAÇÃO
Libolo 9 000 km2 87 244 %

Calulo 1 699 km2 52 736 61.7
Cabuta 1 671 km2 12 906 15.1
Munenga 1 828 km2 14 567 17
Quissongo 3 802 km2 6 911 6.1

As comunas de Calulo e da Munenga, que se ligam a Luanda por uma estrada asfal-
tada, são as que possuem uma população mais jovem, diferentemente das comunas mais
isoladas da Cabuta e do Quissongo. O acesso a essas duas úl mas comunas é feito por

1 Tabela elaborada a par r de informações fornecidas por Figueiredo (2016, p. 21).

https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
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estradas de terra ba da, que são comprome das durante a época de chuva (que compre-
ende amaior parte do ano) (FIGUEIREDO; OLIVEIRA, 2013, p. 123). Atualmente, quase duas
décadas após o fim da Guerra Civil Angolana (1975–2002), as comunas do Quissongo, da
Cabuta e daMunenga apresentam povoamento rela vamente baixo, em virtude do grande
deslocamento da população para Calulo durante a guerra e da falta de infraestruturas oca-
sionada pelos conflitos.

No município, à exceção das an gas construções coloniais, concentradas em Calulo,
a maioria das casas de áreas mais isoladas é feita de adobe ( jolos de barro ba do) ou
pau a pique e coberta de palha ou placas de metal, e cada família tem normalmente sua
lavra de subsistência (em especial, para o cul vo de mandioca, feijão e amendoim) nas
proximidades dos locais em que habita (FIGUEIREDO; OLIVEIRA, 2013, p. 124).

Entre as comunas, Calulo é única que possui uma infraestrutura básica, sendo a mais
urbanizada: há uma unidade hospitalar, escolas, repar ções administra vas, banco, co-
mércios diversificados, rede elétrica, além de uma biblioteca, estádio futebolís co, dis-
coteca e aeródromo (FIGUEIREDO, 2016, p. 98). É nela também que há uma quan dade
maior de escolas em funcionamento e o Ins tuto Superior Politécnico do Libolo (ISPTLO),
inaugurado em 2018. Nas demais comunas, o ensino é feito sobretudo por programas de
alfabe zação. A dificuldade de deslocamento dos habitantes, a distância entre os bairros
principais e as escolas, são fatores que deses mulam a par cipação de jovens e crianças
no ambiente escolar, somando-se a eles a falta de professores para lecionar nas povoações
mais isoladas e a baixa remuneração dos educadores (SANTOS, E., 2015; FIGUEREDO; OLI-
VEIRA, 2013). O ensino, supervisionado por uma repar ção subordinada à administração
municipal, é feito emportuguês (FIGUEIREDO, 2016, p. 119). Essa é a única língua de ensino
em Angola, ainda que grande parte da população angolana fale diversas outras línguas.

1.3 Diversidade linguística

O con nente africano abriga uma vasta diversidade e complexidade étnica, cultural e lin-
guís ca. Ele detém cerca de um terço das línguas do mundo, somando aproximadamente
duas mil línguas iden ficadas (HEINE; NURSE, 2000, p. 2). Angola reflete o mul linguismo
presente na África, sendo faladas cerca de trinta línguas diferentes em seu território (EBER-
HARD; SIMONS; FENNIG, 2019). No país, as línguas autóctones predominantes são aquelas
incluídas no grupo linguís co banto (tronco nigero-congolês > família benue-congolesa >
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subfamília bantoide).2 No entanto, há também línguas do tronco coissã, além, é claro, da
língua portuguesa, cuja presença está ligada ao longo processo de colonização portuguesa
empreendido entre os séculos XV e XX.

Entre as línguas autóctones majoritárias do território angolano, o governo atribuiu,
por meio de um decreto de 1987, o status de língua nacional a seis delas: umbundo, quim-
bundo, quicongo, tchôcue, ganguela e cuanhama (MINGAS, 2000, p. 55). Como línguas
nacionais, elas poderiam ser grama zadas (dotadas de norma ortográfica, dicionário e gra-
má ca) para virem a ser inseridas no ensino e, posteriormente, na esfera administra va
(PETTER, 2008, p. 46). Entretanto, o português permanece como a única língua oficial do
país, sendo u lizado pelos órgãos oficiais do Estado e, consequentemente, pelas ins tui-
ções de ensino formal.

O quimbundo é a segunda língua nacional mais falada em Angola. Ele é a língua banta
majoritária das populações das províncias de Luanda, Bengo, Kwanza-Norte eMalanje, mas
também é falado em partes das províncias do Bié, Lunda-Norte, Lunda-Sul, Uíge, Zaire e do
Kwanza-Sul, na qual se encontra o Libolo.

O Libolo é uma área banta que integra o domínio linguís co do quimbundo [H20]
(GUTHRIE, 1948; EBERHARD; SIMONS; FENNIG, 2019) na qual seus habitantes falam a vari-
ante ‘libolo’ [H23].3 Omunicípio também abrange áreas com outros falares do quimbundo

2 As línguas africanas autóctones podem ser classificadas em quatro grandes troncos linguís cos: nigero-
congolês (c. 1542 línguas), afro-asiá co (c. 377 línguas), nilo-saariano (c. 206 línguas), coissã (c. 13 línguas)
(e.g. HEINE; NURSE, 2000; EBERHARD; SIMONS, FENNIG, 2019). O tronco nigero-congolês é o maior agru-
pamento linguís co do mundo. É também omais vasto geograficamente e em número de falantes no con-
nente africano. O tronco se subdivide em onze famílias: adamaua-ubangui, atlân ca, benue-congolesa,

cordofaniana, cuá, dogon, gur, ijoide, kru, mandê e as não classificadas (PETTER, 2015). Essas famílias
ainda são subdivididas. A família benue-congolesa, por exemplo, divide-se nos grupos oriental e ocidental
e possui em torno de 978 línguas. Na família benue-congolesa ocidental, há a subfamília bantoide, na qual
se encontra o conjunto de línguas bantas.

3 Os códigos alfanuméricos entre colchetes são aqueles encontrados na atualização feita por Maho (2009)
do sistema de classificação geográfica das línguas do grupo banto estreito (narrow bantu) proposto por
Guthrie (1948, 1967--71). Nesse sistema, a letra indica uma das zonas, a dezena iden fica um grupo
linguís co e a unidade cons tui um cluster dialetal (HEINE; NURSE, 2000, p. 34). Essa designação alfanu-
mérica tornou-se referência para todas as línguas bantas e é largamente u lizada na literatura. Na lista de
Maho (2009, p. 53), o grupo a que pertence o quimbundo, por exemplo, tem a seguinte descrição:

Zona H
...

H20 – Grupo quimbundo
H21 – Clustermbundu

H21a – quimbundo, ngola
H21b – mbamba, njinga

H22 – sama
H23 – bolo, haka
H24 – songo, nsongo

...
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— como quissama, songo e quibala4 —e parte de suas fronteiras meridionais ainda é uma
área de transição na qual há isoglossas etnolinguís cas entre os falantes de quimbundo e
os falantes de umbundo [R11] (FIGUEIREDO; OLIVEIRA, 2013, p. 118). Embora os libolen-
ses não entendam o quimbundo falado na região de Luanda em sua totalidade, o quim-
bundo do Libolo deve ser considerado uma variedade do grupo linguís co quimbundo,
uma vez que o umbundo não é compreensível para os falantes do município, Figueiredo
(2016, p. 160–161). Portanto, para o autor, a possibilidade de ele estar inserido no grupo
de línguas bantas do domínio linguís co R10 está descartada.

Na figura 3, apresentamos o mapa do con nente africano com a divisão do grupo
banto em zonas geolinguís cas feita por Guthrie (1975), incluindo asmodificações deMaho
(2003). Nela destacamos Angola e indicamos, aproximadamente, a localidade do Municí-
pio do Libolo.

Os habitantes do Libolo, além de serem falantes de quimbundo, falam também o por-
tuguês, a não ser em casos esporádicos de idosos de povoaçõesmais isoladas (FIGUEIREDO,
2016). Parte deles é falante de português como segunda língua, visto que muitos adultos
e a maioria dos idosos são falantes maternos de quimbundo. Por outro lado, há entre a
população jovem aqueles que falam português e afirmam apenas compreender ou mesmo
não saber o quimbundo (SANTOS, E., 2015, p. 50–51). No caso concreto desta tese, os
par cipantes dos bairros centrais de Calulo, mais urbanizada, afirmam não falarem e não
compreenderem o quimbundo, enquanto os par cipantes da povoação mais afastada fa-
lam tanto português quanto quimbundo. No entanto, a situação de contato entre o portu-
guês e o quimbundo na região do Libolo ainda não está clara e sequer há um levantamento
oficial acerca das línguas faladas no município, mas há pesquisas em andamento sobre o
assunto, como a de Araújo, Pe er e José (2018).

4 De acordo com a lista de Maho (2009), o quissama é iden ficado como H22 e o songo, como H24 [ veja
também o estudo de Sousa, Kukanda e San ago (2011) para este úl mo ]. Quanto ao quibala, Angenot,
Ndonga e Ribeiro (2011, p. 253) afirmam que

[…] O kibala — ou kibala-ngoya — é um falar bantu de Angola não-documentado em uso no centro
da província de Kwanza Sul, numa área rela vamente extensa cujas principais localidades são Kibala,
Ebo, Wako Kungo, Assango, [G]abela, Cond[a], Quilenda e Mussende.

É propositalmente que recorremos à denominação “falar” ao referirmos ao kibala na medida em
que paira alguma incerteza sobre a questão de saber se é uma variante dialetal assaz distante da
língua kimbundu [H21], uma língua autônoma dentro do grupo kimbundu [H20] ou — a priori por
que não — do grupo umbundu [R10], ou se se trata de um falar híbrido de transição entre as zonas
pológicas H e R do domínio bantu.
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Figura 3 – Angola, Libolo e as zonas linguís cas bantas.

Figura 3 is a deriva ve of Bantu zones by Edric-
son / CC BY-SA 3.0 and Africa map blank by
S ng / CC BY-SA 3.0. Figura 3 is licensed un-
der CC BY-SA 4.0 by Vinícius G. Santos.

1.4 O português de Angola e do Libolo

Muitos fenômenos linguís cos do português falado em Angola vêm sendo objeto de um
crescente número de estudos, desenvolvidos sob diferentes abordagens teóricas. Basta
observar a lista de produções cien ficas sobre o português de Angola organizada por Li-
liana Inverno e Carlos Figueiredo para a cátedra Português Língua Segunda e Estrangeira
(Ins tuto Camões & Universidade Eduardo Mondlane, Moçambique).5 Entre os estudos
estão os de Mingas (2000), Miguel (2003), Chavagne (2005), Lipski (2008), Inverno (2011),
Manuel (2015), Pitombo e Farias (2017) e Miguel (2019), para citar apenas alguns.6

Mingas (2000) faz um trabalho precursor sobre as par cularidades do português de
Angola em relação à norma europeia. A par r de dados do português falado em Luanda, a
autora iden fica os emprés mos e as interferências fônicas, lexicais e morfossintá cas do

5 A lista está disponível online. Consulte a seção das bibliografias de variedades de português, em especial,
a angolana.

6 Os sete parágrafos a seguir têm como referência o ar go de Santos (2018).

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Bantu_zones.png
https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Edricson
https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Edricson
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Africa_map_blank.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Sting
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
https://catedraportugues.uem.mz/
https://catedraportugues.uem.mz/?__target__=variedades-nao-europeias
https://catedraportugues.uem.mz/?__target__=bibli&bib=1


14

quimbundo que caracterizariam o português ali falado. Ela chega à conclusão de que o por-
tuguês foi alvo de umnível de interferênciamais elevado que o quimbundo.7 Miguel (2003)
também se ocupa com o português falado em Luanda. Seu estudo é direcionado aos pro-
nomes pessoais, cujo emprego, segundo a autora, apresenta variação em relação à norma
europeia quanto aos níveis de seleção e de colocação pronominal e ao uso de formas não
previstas por tal norma. Para ela, a maior variação observada é proporcional à menor esco-
laridade dos falantes. Já Chavagne (2005) faz a descrição dos desvios foné co-fonológicos,
léxico-semân cos e morfossintá cos do português angolano em geral, também em rela-
ção à norma europeia. De forma geral, ele conclui que o português de Angola se afasta
do português europeu. Lipski (2008) elenca alguns pontos de convergência morfossintá-
ca e fonológica entre o português vernacular angolano e o brasileiro com o obje vo de

incen var as discussões acerca do contato linguís co luso-africano. Para o autor, os para-
lelismos iden ficados parecem ter origem quer na gramá ca universal quer no contato do
português com línguas africanas. Desse modo, ele enfa za a necessidade de se estudar as
variedades africanas de português para esclarecer as origens do português falado no Brasil.
Inverno (2011), por sua vez, inves ga os sintagmas nominais e verbais do português falado
no Dundo, capital da província da Lunda-Norte (nordeste do país), seguindo o modelo de
reestruturação parcial deHolm (2004). A autora compara a estrutura desses sintagmas com
os correspondentes do português europeu e das línguas bantas da região — em especial,
o tchôcue. Ela observa que o português vernacular do Dundo possui uma série de tendên-
cias morfossintá cas que o diferencia estruturalmente do português europeu e que pode
ter explicação no contato com o tchôcue. Isso a permite incluir essa variedade angolana
no conjunto de línguas parcialmente reestruturadas. Manuel (2015), a par r do português
falado como língua materna em Benguela (região centro-oeste de Angola), faz a descrição
de uma série de fenômenos divergentes da norma europeia, iden ficando-os em diferen-
tes domínios da gramá ca (lexical, fonológico, lexicossintá co, morfossintá co, sintá co,
semân co). Para o autor, os fenômenos descritos são evidência do surgimento de uma
variedade cuja norma é, em geral, também encontrada em outras localidades de Angola.
Ele também sugere que os fenômenos divergentes têm explicação quer na transferência de

7 Não são muitos os estudos a respeito do quimbundo. Para além de uma série de gramá cas como as de
Dias (1697), Chatelain (1889), Magalhães (1922) e Robert (1923), por exemplo, podemos citar os estudos
linguís cos de Kukanda (1974), Pedro (1993), Xavier (2010), Sousa, Kukanda e San ago (2011), Angenot,
Mfuwa e Ribeiro (2011), Angenot, Kempf e Kukanda (2011). O geógrafo Aharon de Grossi fornece, em sua
página pessoal, uma lista de trabalhos de natureza variada acerca do quimbundo que também vale ser
conferida.

A propósito, a gramá ca do quimbundo foi sistema zada, pela primeira vez, no Brasil, na obra do padre
jesuíta Pedro Dias “Arte da lingva de Angola, oeferecida a Virgem Senhora N. do Rosario, Mãy, & Senhora
dos mesmos Pretos, pelo P. Pedro Dias da Companhia de Jesu”. Embora publicada em Lisboa em 1697, a
obra foi redigida no Brasil, em Salvador, a par r de dados recolhidos nesse país. O trabalho é um marco
histórico da presença de línguas africanas no Brasil: para além de ser a primeira gramá ca sistemá ca, a
obra é evidência de que, no século XVII, essa era a língua u lizada pelos negros escravizados oriundos de
Angola (BONVINI, 2008, p. 33–39).

http://www.aharondegrassi.net/resources/angola/kimbundu/kimbundu-references-chronological/
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traços linguís cos do umbundo, falado na região por séculos, quer em mudanças internas
patenteadas pelas línguas, ou ainda na aquisição de parâmetros do português falado como
segunda língua. O livro organizado por Pitombo e Farias (2017) privilegia o português de
Luanda na análise de diferentes fenômenos morfossintá cos e traz contributos para o de-
bate sobre os aspectos sócio-históricos e culturais presentes na gramá ca do português
brasileiro a par r do contato com línguas africanas. Para as organizadoras, a interação so-
cial e linguís ca luso-africana pode ter desencadeado traços comuns na língua portuguesa
falada nas ex-colônias portuguesas. Mais recentemente,Miguel (2019) faz uma descrição
de processos morfológicos e fonológicos envolvidos na integração lexical de origem banta
(notadamente, quimbundo) ao português oral de Luanda.

No campo da foné ca e da fonologia, em específico, não são numerosos os estudos
já feitos sobre o português de Angola se comparados aos que versam sobre outras áreas.
Na maioria dos casos, os autores limitam-se a fazer um breve levantamento do comporta-
mento dos segmentos vocálicos e consonantais que interpretam como traços caracterís -
cos do português angolano. Destacam-se, contudo, as considerações mais sistema zadas
feitas por Chavagne (2005) e a inves gação aprofundada de Domingos (2011).

Chavagne (2005), com base no registro oral de 163 angolanos (de localidades varia-
das no país), encontra uma grande diversidade foné co-fonológica, em relação à norma
europeia de português, que forma um con nuum dialetal cujos polos são os traços mais
próximos à norma europeia e os mais próximos às línguas angolanas bantas. Muitas carac-
terís cas descritas em seu trabalho são também pontuadas por outros autores (e.g. NZAU,
2011; SANTOS; OLIVEIRA, 2011; UNDOLO, 2014; MANUEL, 2015), que, em sua maioria,
pressupõe que parte das diferenças fônicas seja resultada do contato linguís co. Entre as
descrições feitas, o autor observa que há alternância na abertura das vogais médias orais
— [e]∼[ɛ], [o]∼[ɔ] — na posição tônica de certas palavras e variação no alçamento e não
alçamento das vogais médias orais átonas. Quanto às consoantes, ele registra, por exem-
plo, a pré-nasalização de certos segmentos e alternâncias não sistemá cas entre diferentes
ró cos [ɾ, r, ʁ, ʀ, h] e entre ró co e lateral [l]. Chavagne (2005) reporta ainda uma série de
outros fenômenos, tais como monotongação, metátese, prótese, aférese, paragoge, su-
pressão do ró co final de verbos infini vos e epêntese entre encontros consonantais. Em
meio às par cularidades foné co-fonológicas, o autor dis ngue, como principal, a tendên-
cia à abertura e anteriorização das vogais, à posteriorização e pré-nasalização das consoan-
tes e à ocorrência de certos fenômenos (como epêntese e elisão) que resultam em sílabas
abertas, terminadas em vogal, picas das línguas bantas angolanas. Ele ainda menciona
que as variações de altura são mais frequentes que as do português europeu, conferindo
um aspecto “cantado” à pronúncia angolana e que, para ele, “um estudo em laboratório,
também, poderia dizer se essas variações são o ves gio dos tons das línguas bantas de subs-
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trato”, conforme hipote za (CHAVAGNE, 2005, p. 65–66).8 Já Domingos (2011) inves ga,
compara vamente ao português europeu lisboeta, os correlatos acús cos da nasalidade
vocálica átona e tônica do português falado por quatro angolanos (residentes em Luanda,
mas naturais de províncias variadas e não especificadas). Segundo o autor, as vogais nasa-
lizadas dos angolanos se dis nguem das dos lisboetas por possuírem valores mais elevados
de F1 (mais abertas) e valores menores de F2 (mais posteriores) e por serem produzidas
com mais ressonância oral. Ele também verifica que as vogais nasais foné cas dos angola-
nos são fonologicamente cons tuídas de uma vogal oral e um segmento nasal consonân co
(cuja realização é homorgânica à oclusiva oral adjacente à direita) e que não há, nos dados,
evidências para a pré-nasalização de consoantes.

Naturalmente, os estudos linguís cos já realizados sobre o português de Angola não
se restringem aos trabalhos aqui mencionados. No entanto, assim como ressalta Santos
(2018), eles põem em evidência o inedi smo e o caráter vital da inves gação do português
que se fala nesse país, não só para o reconhecimento da variedade angolana da língua,
mas também para se compreender as variedades transplantadas da língua para o Brasil
e para a África de uma perspec va social, histórica e linguís ca.9 No que diz respeito ao
Libolo, Figueiredo e Oliveira (2013, p. 105–106), a par r de uma análise compara va de
aspectos sócio-históricos e linguís cos, chegam à conclusão de que a reestruturação dos
sistemas de pronominalização do português falado nesse município e do português falado
em Jurussaca (nordeste do estado do Pará, no Brasil) se deu geracionalmente por contato
e que esse quadro é importante para se reforçar uma proposta de caráter interétnico para
o português dessa localidade do Brasil.

Estudos linguís cos sobre o português do Libolo (PL ) são notadamente recentes e de-
correm do desenvolvimento do Projeto Libolo (FIGUEIREDO; OLIVEIRA, 2013; FIGUEIREDO;
SANTOS, 2014; SANTOS, E., 2015; FIGUEIREDO; JORGE; OLIVEIRA, 2016; OLIVEIRA; ZANOLI,
ANDRADE, 2016; SILVA, 2017; ARAÚJO; PETTER; JOSÉ, 2018; FIGUEIREDO, 2018; JORGE,

8 No original:

Une étude en laboratoire, là aussi, pourrait dire si ces varia ons sont la survivance des tons des
langues bantu du substrat comme nous en faisons l’hypothèse.

9 Nessa linha de pensamento, Figueiredo e Oliveira (2013, p. 107), Figueiredo, Jorge e Oliveira (2016, p. 253)
e Figueiredo (2018, p. 83) defendem que, ao se levar em conta o processo de formação histórica e linguís-
ca do Brasil e dos países africanos em que se fala português, é imprescindível, para o entendimento das

especificidades observadas — e que divergem do português europeu —, que se leve em conta a com-
paração com as estruturas das diversas línguas envolvidas com o contato linguís co luso-africano, e não
somente ter o português europeu como única referência, como havia sido feito por muito tempo. Con-
sequentemente, é importante, para os autores, que as comparações se deem não só no âmbito das vari-
edades de português falado na África e no Brasil, mas também nas línguas africanas de substrato (sejam
atuais ou ancestrais), como as várias línguas crioulas afro-portuguesas do Atlân co (caboverdiano, guine-
ense, santomense, principense, angolar) e as línguas nigero-congolesas (quimbundo, por exemplo).
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2018; OLIVEIRA; ZANOLI; ANDRADE, 2018; FONG, 2019; entre outros). Em sua maioria,
versam sobre aspectos morfossintá cos.

Figueiredo e Oliveira (2013) inauguram as publicações sobre o PL com a análise com-
para va do seu quadro pronominal com o do português falado em Jurussaca. Entre os
trabalhos subsequentes, destacam-se os de Figueiredo e Santos (2014), E. Santos (2015)
e Oliveira, Zanoli e Andrade (2016), que se dedicam ao estudo de sentenças com constru-
ções clivadas e focalizadas. Há também o trabalho de Figueiredo (2018), que apresenta
paralelismos morfossintá cos (e.g. pronomes clí cos e concordância no sintagma nomi-
nal) e lexicais entre o PL e variedades vernaculares e padrão do português brasileiro. Por
sua vez, Silva (2017), com base na Teoria da Língua em Ato (e.g. MONEGLIA; RASO, 2014)
e no conceito gera vista de sintagma complemen zador expandido (RIZZI, 1997), inves-
ga tópicos marcados construídos a par r do movimento de uma série de elementos da

sentença-comentário. Já Jorge (2018) faz um estudo sintá co, na perspec va de derivação
por fase do Programa Minimalista (e.g. CHOMSKY, 2005, 2008), acerca das respostas afir-
ma vas para sentenças interroga vas totais afirma vas. Na área da pragmá ca, Oliveira,
Zanoli e Andrade (2018) apresentam uma análise inicial, orientada pela Teoria da Língua
em Ato (e.g. MONEGLIA; RASO, 2014), de alguns marcadores discursivos do PL , parci-
almente constantes do corpus C-ORAL–Angola (ROCHA; MELLO, RASO, 2018). À medida
em que novas inves gações são desenvolvidas no âmbito do Projeto Libolo, ampliam-se e
atualizam-se o conhecimento e o entendimento a respeito dessa variedade de português,
em específico, e da língua portuguesa, em geral.

Em todos os estudos do projeto, são reportados traços linguís cos patentes no PL que
o singularizam. Para Figueiredo e Oliveira (2013, p. 125), o que par culariza o PL é que ,
no processo de aquisição do português pelos libolenses, traços morfossintá cos da língua
materna, o quimbundo, foram incorporados e preservaram-se geracionalmente no portu-
guês de falantes bilíngues e monolíngues. Isso decorre, em parte, do rela vo isolamento
que o Libolo sofreu durante o período de pós-independência. Conforme já mencionado,
a colonização de Angola pelos portugueses permaneceu, por muitos séculos, restrita às
regiões costeiras, sendo a incursão de portugueses nas áreas do interior, como o Libolo,
limitada. Portanto, as áreas interioranas eram habitadas por falantes monolíngues de lín-
guas bantas. Em virtude dos constantes confrontos entre os autóctones e as autoridades
portuguesas, a região foi efe vamente colonizada apenas no século XX e, poucos anos de-
pois, foi subme da a um isolamento acentuado em decorrência da Guerra Civil Angolana
(1975–2002). Esses fatores foram determinantes para a preservação de tradições socio-
culturais milenares e de marcas linguís cas específicas, tais como aquelas adquiridas do
quimbundo. A par r desse quadro, Figueiredo e Oliveira (2013, p. 175) e Figueiredo (2018,
p. 83) defendem que muitas caracterís cas linguís cas do português libolense— parte de-
las semelhantes às já registradas no português de Angola em geral—devem ser entendidas
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como processo concluído demudança linguís ca (como acontece, segundo eles, com o sis-
tema de pronominalização). Essas caracterís cas ainda permitem, segundo os autores, que
se reconheça e atribua o status de variedade angolana de português ao PL (FIGUEIREDO;
OLIVEIRA, 2013, p. 173–176).

Naturalmente, não seria surpreendente supor que, para além de traços morfossintá -
cos — como indicado por Figueiredo e Oliveira (2013) — outros traços grama cais, como
os fonológicos, também tenham sido reestruturados no processo de aquisição do portu-
guês e no seu contato com o quimbundo. Não há, contudo, estudos anteriores sobre a
fonologia do português do Libolo. Esta tese — e publicações derivadas — é pioneira em
fonologia para essa variedade de português e se debruça em aspectos prosódicos; e, até
onde sabemos, é também a primeira em prosódia para o português de Angola.



2
ENQUADRAMENTO TEÓRICO

Nesta pesquisa, a descrição e a análise da entoação são desenvolvidas à luz da aborda-
gem Autossegmental-Métrica da fonologia entoacional (seção 2.1). Seus preceitos veram
origem nas teses doutorais de Liberman (1975), de Bruce (1977) e, sobretudo, na de Pi-
errehumbert (1980), assim como em trabalhos subsequentes, como os de Beckman e Pi-
errehumbert (1986) e de Pierrehumbert e Beckman (1988). Essa perspec va teórica de
análise entoacional vem sendo desenvolvida nas úl mas quatro décadas com base em evi-
dências empíricas de dados de produção e percepção da fala de diversas línguas e tem
possibilitado a apreensão de unidades discretas e subjacentes ao sistema entoacional de
forma precisa e consistente (e.g. LADD, 2008 [1996]; GUSSENHOVEN, 2004; JUN, 2005a,
2014a; FROTA; PRIETO, 2015a). Conforme essa perspec va teórica, a relação entre a en-
toação e a cadeia segmental está vinculada às relações de cons tuência e proeminência
definidas na estrutura prosódica. Adotamos, nesta tese (seção 2.2), uma concepção de es-
trutura prosódica segundo a qual domínios prosódicos hierarquicamente organizados são
gerados a par r da interface entre a fonologia e outros módulos da gramá ca, tal como
defendido por Selkirk (1984, 1986, 2000) e Nespor e Vogel (2007 [1986]).

2.1 Fonologia entoacional

As línguas empregama variação de altura do somda fala (referida comumente de tom) para
diversos propósitos linguís cos (LADD, 2008 [1996]; GUSSENHOVEN, 2004).1 Seu principal

1 Na linguís ca, tom é uma categoria fonológica (abstrata) que tem como correlato acús co ( sico) a altura
do som. A altura é uma sensação audi va (baixa ou alta) decorrente da periodicidade do sinal acús co.
Essa periodicidade consiste nas repe ções do padrão de vibração (abertura e fechamento) das cordas vo-
cais, o que comumente se denomina de frequência fundamental (F0) do sinal acús co. F0 é normalmente
expressa em Hertz (Hz), sendo 1 Hz equivalente a um período por segundo. Quanto maior o número de
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correlato acús co, a frequência fundamental (F0), pode ser empregado simultaneamente
tanto para codificar contrastes tonais lexicais e grama cais2 quanto para transmi r infor-
mações paralinguís cas (isto é, o uso gradiente da gama tonal para indicar estados psicoló-
gicos do falante—medo, surpresa, raiva, alegria, tédio, etc. — e graus de envolvimento in-
terpessoal — hos lidade, conciliação, solidariedade, condescendência, etc.) (LADD, 2008,
p. 31–42).3 Embora haja interação comessas outras funções desempenhas pela F0, a entoa-
ção restringe-se ao uso da variação de altura na realização de contrastes emnível pós-lexical
de forma linguis camente estruturada para transmi r informações pragmá cas, como o
po frásico e o ato de fala, para sinalizar a estrutura informacional, para realizar o agrupa-

mento discursivo e para demarcar a estrutura frasal (GUSSENHOVEN, 2004, p. 6).

Tendo isso em vista, o principal obje vo da fonologia entoacional Autossegmental-
Métrica (PIERREHUMBERT, 1980; LADD, 2008 [1996]; GUSSENHOVEN, 2004) é iden ficar
os elementos contras vos da estrutura entoacional e fornecer um aparato descri vo uni-
versal para a entoação, extraindo do elemento foné co uma estrutura fonológica que seja
capaz de capturar as semelhanças e explicar as diferenças de vários exemplares de um
mesmo contorno de forma consistente e predi va (ver ARVANITI; LADD, 2009).

Como dito, a entoação é estrutural, assim como como são os tons lexicais e grama cais
ou os paradigmas morfológicos (LADD, 2008, p. 4). Embora as variações da curva de F0
sejam grandes, podendo diferir notadamente de falante para falante e de ocasião para
ocasião, a estrutura subjacente da entoação cons tui-se de apenas dois primi vos tonais:
alto (H) e baixo (L) (LADD, 2008, p. 72). Portanto, assume-se na teoria que o contorno
entoacional consiste fonologicamente de uma cadeia de Hs e Ls, que são fone camente
realizados como alvos tonais, isto é, pontos específicos do contorno da F0, como mínimos

vibrações por segundo, maior será a altura e, consequentemente, mais alto será o tom (GUSSENHOVEN,
2004).

2 Em línguas tonais, a representação da palavra contém, além das vogais e consoantes, a especificação dos
tons. Portanto, tanto a variação segmental quanto a variação tonal podem contrastar o significado lexical
ou grama cal de uma dada palavra (GUSSENHOVEN, 2004). Essas línguas diferem-se quanto ao número
de posições em que um contraste tonal pode ser feito (YIP, 2002). Uma língua tonal proto pica é aquela
em que a maioria das sílabas tem especificação tonal (mandarim, cantonês, iorubá, hauçá, mambila, ben-
che, trique, iaul, etc.). Já uma língua tonal restrita é aquela em que a especificação tonal ocorre apenas
em determinadas silabas, ou até mesmo em determinados afixos ou raízes, e o contraste pode ser mí-
nimo (alto/baixo, presente/ausente) (sueco, norueguês, japonês, lituano, sérvio, esloveno, variedades do
alemão, do holandês e do basco, etc.) (GUSSENHOVEN, 2004). Confira Jun (2005c, p. 430) para uma dis-
cussão a respeito da pologia das línguas com base nas definições de tom, entoação e acento. Em algumas
es ma vas, mais da metade das línguas do mundo são tonais (YIP, 2002; CRYSTAL, 1987). Entre elas está
o quimbundo. Assim, nessa língua, se a melodia da palavra muda, o significado da palavra também muda
(nʒila: alto-baixo ‘caminho’, alto-alto ‘pássaro’) (XAVIER, 2010; ANGENOT; NDONGA; RIBEIRO, 2011).

3 Ladd (2008, p. 35) acredita que os elementos paralinguís cos devem ser considerados modificações na
forma como categorias fonológicas são realizadas, modificações as quais normalmente não afetam a na-
tureza dessas categorias.
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e máximos locais. Os demais trechos da curva que não correspondem a alvos são, assim,
não especificados para tons.

Esses primi vos tonais abstratos são autossegmentos, ou seja, unidades fonológicas
independentes da estrutura segmental (vogais e consoantes) — embora coordenados com
ela no tempo —, que se organizam em en dades categoricamente dis n vas (eventos to-
nais) e se associam a posições estruturais específicas da representação métrica do enun-
ciado. Por esse mo vo, Ladd (2008 [1996]) atribui o termo ‘autossegmental-métrico’ à
perspec va de análise, posto que a terminologia reflete a conexão entre dois subsistemas
da fonologia exigidos para a entoação: a parte autossegmental, representando a melodia,
e a estrutura métrica, representando a proeminência e cons tuência frasal (ARVANITI, a
sair).

A representação fonológica (sequência de eventos tonais) é mapeada em represen-
tação foné ca (curva da frequência fundamental) por meio de regras de implementação,
sensíveis ao contexto fonológico e contendo par cularidades em cada sistema linguís co e
que: (i) estabelecem, no espaço tonal local, os valores dos alvos da F0 correspondentes aos
tons subjacentes; (ii) os sincronizam com marcos segmentais; e (iii) realizam as trajetórias
entre esses alvos (PIERREHUMBERT; BECKMANN, 1988; LADD, 2008 [1996]; GUSSENHO-
VEN, 2004).

Em geral, as sílabas que não são especificadas por tons subjacentes recebem valores
de super cie da F0 pela interpolação, normalmente linear, entre dois alvos tonais adjacen-
tes ou pelo espraiamento de um tom pelas sílabas até a realização do tom subsequente
(LADD, 2008, p. 44). Ademais, na coordenação temporal, além da associação (fenômeno
abstrato que vincula o tom à en dade métrica ou fronteiriça subjacente), o alinhamento
tonal (fenômeno foné co que realiza o alvo tonal em pontos determinados da cadeia seg-
mental) é influenciado por diversos fatores (LADD, 2008, p. 172), tais como a proximidade
a fronteiras prosódicas, a outros eventos tonais ou a própria estrutura do evento tonal.
Consequentemente, alinhamentos tardios e precoces de Ls e Hs observados na curva de F0
podem apontar tanto para diferenças foné cas quanto para diferenças fonológicas entre
sistemas e subsistemas linguís cos.

Na interação entre representação fonológica e realização foné ca ainda se deve ter
em conta os efeitos da acomodação tonal: por exemplo, quando um contorno melódico
complexo, formado por dois ou mais tons, tem de se associar à cadeia segmental formada
por uma única sílaba, emerge uma pressão foné ca que as línguas resolvem de formas
variadas (LADD, 2008, p. 180), implementando estratégias que (i) privilegiam o ajuste da
melodia ao texto, comprimindo a melodia (compressão) ou reduzindo o número de tons
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(truncamento), ou (ii) privilegiam o ajuste do texto à melodia, por meio de alongamento,
redobro, epêntese, diérese, etc. (FROTA et al., 2015b, p. 13).

Conforme dito, os tons organizam-se em eventos, com diferentes interações com a
estrutura métrica e os cons tuintes da frase. Em línguas exclusivamente entoacionais, os
eventos tonais de maior relevância na descrição da variação da cadeia tonal são os acentos
tonais e os tons relacionados a limites.4

Os acentos tonais (pitch accents) estão vinculados às relações de proeminência da es-
trutura prosódica, associando-se a sílabasmetricamente fortes da cadeia segmental, isto é,
amudança de altura tem como alvo uma sílaba portadora de acento lexical.5 Formalmente,
o asterisco que segue o tom indica que ele está associado à sílaba tônica. Os acentos tonais
podem ser simples, formados por apenas um tom (monotonais), ou complexos, formados
por dois tons (bitonais).6 Noprimeiro caso eles indicamummáximo (pico) oumínimo (vale)
local na curva de F0, rela vamente alinhados à sílaba tônica: L* ou H*. No segundo caso,
denotam um rápido movimento local da F0, no qual um tom está rela vamente alinhado
à sílaba proeminente — tom central (starred tone) —, enquanto o outro tom especifica
a mudança imediatamente anterior — tom dianteiro (leading tone) — ou imediatamente
subsequente — tom de cauda (trailing tone). Formalmente, o sinal de adição une o tom
central e o não central (H*+L, H+L*, L*+H, L+H*), embora ele seja opcional na notação de
alguns autores (LADD, 2008, p. 88). Os tons não centrais são fone camente mais instá-
veis que o central, já que não estão ancorados a uma posição metricamente forte (GRICE,
1995; FROTA, 2002b). No que se refere à posição em que ocorrem na frase, os acentos
tonais podem ser (i) nucleares, quando associados à posição demaior proeminência frasal,
e (ii) pré-nucleares e pós-nucleares, quando associados a posições de proeminência fra-
sal menores, anteriores ou posteriores, respec vamente, ao acento tonal nuclear (FROTA,
1999).

Já os tons relacionados a limites (edge tones) estão vinculados não a posições de proe-
minência, mas sim a limites de cons tuintes prosódicos, isto é, a mudança de altura tonal
tem como alvo a borda direita ou esquerda de um cons tuinte e não uma sílaba em par -

4 Línguas exclusivamente entoacionais (ou não tonais) são aquelas em que o tom não é u lizado para fazer
dis nções lexicais ou grama cais (alemão, inglês, línguas românicas em geral, incluindo o português, etc.)
(GUSSENHOVEN, 2004, p. 6; HIMMELMAN; LADD, 2008, p. 253).

5 Cabe ressaltar que os pitch accents de línguas exclusivamente entoacionais referidos aqui são unidades
especificadas pós-lexicalmente nas palavras em que ocorrem e não dis nguem o significado lexical ou gra-
ma cal da palavra. Esses eventos tonais são funcionalmente diferentes dos pitch accents encontrados em
línguas tonais restritas (como o sueco, norueguês, japonês e basco) cuja especificação se dá lexicalmente
e, portanto, contrastam significados da palavra.

6 Acentos tritonais (e.g. GRICE, 1995) já foram propostos, mas não têm sido amplamente adotados.
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cular.7 A maioria das análises adotam dois pos de edge tone: tom de fronteira (boundary
tone) e acento frasal (phrase accent). Os tons de fronteira associam-se aos limites de cons-
tuintes prosódicos maiores, mais especificamente, aos do sintagma entoacional.8 Eles

são formalmente acompanhados pelo sinal % anteposto ou posposto ao tom, indicando
que o evento tonal está associado à fronteira esquerda ou direita, respec vamente, do
cons tuinte prosódico: %L, %H, L% e H% (e.g. PIERREHUMBERT, 1980 – inglês; FLETCHER,
2014 – dalabon (Austrália); FROTA; PRIETO, 2015 – línguas românicas).9 O acento frasal
teve origem na proposta, concebida por Pierrehumbert (1980), de um acento de sintagma
— phrase accent — para o inglês: um tom adicional, de alinhamento variável nas sílabas
entre o úl mo acento tonal e o tom de fronteira à direita. Posteriormente, ele foi inter-
pretado como um tom de fronteira com associação secundária (por ser realizado numa das
sílabas periféricas, mas também por poder ser realizado numa sílaba tônica pós-nuclear) e
relacionado a um domínio prosódico menor que o sintagma entoacional (e.g. BECKMAN;
PIERREHUMBERT, 1986— inglês, japonês; GRICE; LADD; ARVANITI, 2000— inglês, alemão,
neerlandês, grego, grego cipriota, romeno, húngaro). Tradicionalmente, os acentos frasais
são indicados formalmente com “ – ” acompanhando o tom: L– ou H–. Análises posterio-
res adotam o termo ‘acento frasal’ e a noção de que ele demarca o limite de cons tuintes
prosódicos menores: sintagma fonológico (HAYES; LAHIRI, 1991 – bengalês; FERNANDES,
2007b – português brasileiro) ou intermediate phrase (ARVANITI; BALTAZANI, 2005 – grego;
GRICE et al., 2005 – alemão; CHAHAL; HELLMUTH, 2014 – árabe egípcio e libanês; GOO-
DEN, 2014 – jamaicano; KARLSSON, 2014 – mongol; FROTA; PRIETO, 2015a – línguas româ-
nicas). No entanto, as propriedades descritas para o acento frasal nas línguas românicas
(e.g. FROTA; PRIETO et al., 2015b, p. 396) são diferentes dos acentos frasais referidos, por
exemplo, para o inglês, visto que estes exibem propriedades fonológicas tanto de tom de
fronteira quanto (marginalmente) de acento tonal.

Afora as anotações dadas tradicionalmente, o modelo não exclui a possibilidade da
existência de edge tonesmul tonais, caso sejam necessários para caracterizar os contras-
tes entoacionais da língua. Nas línguas românicas, a melodia da fronteira do sintagma en-
toacional é descrita em termos de tons de fronteiras simples (monotonais) ou complexos
(bitonais), uma vez que se defende que o acento frasal não é necessário antes das fronteiras
desse sintagma pelo fato de o acento nuclear ser localizado próximo à fronteira (e.g. SOSA,
1999 – espanhol; FROTA, 2014 – português europeu).10

7 Naturalmente, são realizados fone camente emmaterial segmental, sendo alinhados em relação às sílabas
que estão delimitando o cons tuinte prosódico em questão.

8 Os cons tuintes prosódicos são tema da seção a seguir.
9 Embora o nível tonal inicial do sintagma seja recorrentemente baixo, grande parte das análises não espe-

cificam um evento tonal %L, visto que tal nível baixo é a opção não marcada.
10 Esse é o caso do português europeu, brasileiro e guineense, em que se atestam tons de fronteira sim-

ples e complexos (L%, H%, %H, LH% e HL%) (FROTA, 2014; FROTA et al., 2015a; SANTOS, V., 2015). São
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Em suma, com a reinterpretação do acento frasal como um tom relacionado a limites,
o conjunto de eventos tonais se restringe, na prá ca, a acentos tonais e tons de fronteira
(cf. HAYES; LAHIRI, 1991).

Por fim, neste trabalho, a perspec va de análise que assumimos dentro da fonolo-
gia entoacional Autossegmental-Métrica é aquela em que as relações de proeminência e
fraseamento dos cons tuintes prosódicos não são definidos entoacionalmente (e.g. BECK-
MAN; PIERREHUMBERT, 1986; PIERREHUMBERT; BECKMAN, 1988; e muitos trabalhos sub-
sequentes), mas sim por domínios prosódicos derivados de ummapeamento entre a fono-
logia e os demais módulos da gramá ca.11 Assim, assumimos uma visão integrada, nos
termos de Frota (2000, 2012a), entre entoação e fraseamento de cons tuintes prosódicos
derivados de tal mapeamento. Desse modo, a atribuição de eventos tonais à cadeia seg-
mental, a realização de regras frasais e os fenômenos de proeminência fazem referência
à mesma estrutura prosódica (HAYES; LAHIRI, 1991 – bengalês; FROTA, 2000 – português
europeu; TENANI, 2002 – português brasileiro; HELLMUTH, 2007 – árabe egípcio). Isso
significa que a ausência de um evento tonal não implica a ausência de um cons tuinte pro-
sódico. Em português, a estrutura prosódica relevante para a entoação é fornecida pela
hierarquia dos domínios prosódicos, abordada na seção a seguir.

2.2 Fonologia prosódica

Existem diversas teorias que se ocupam de fenômenos fonológicos cujos domínios de apli-
cação são determinados indiretamente (SELKIRK, 1986; NESPOR; VOGEL, 1986) ou, de certa

propostos também tons de fronteira tritonais para o catalão, mongol, bengalês e coreano — LHL% e/ou
HLH% (PRIETO, 2014; JUN, 2005b; KARLSSON, 2014; KHAN, 2014) — e quadritonais e pentatonais, para o
coreano — LHLH% e LHLHL% (PARK, 2003; JUN, 2005b). Conforma esclarece Arvani (a sair), a proposta
sempre depende de outras decisões analí cas relacionadas ao número de edge tones num sistema (ausên-
cia/presença de acento frasal) e a divisão de trabalho entre o acento tonal e tons de fronteiras: e.g. L– H%
vs LH%, H* L– H% vs H*+L H%, etc.

11 Diversas propostas de estrutura prosódica foram feitas, surgidas a par r de tradições de pesquisa e/ou
abordagens independentes (FROTA, 2012a, p. 256). Uma das propostas (que é adotada nesta tese) de-
fende que restrições morfossintá cas e fonológicas fornecem uma estrutura prosódica que lida sa sfa-
toriamente com regras segmentais contextuais (e.g. SELKIRK, 1984, 1986, 2000, 2005; NESPOR; VOGEL,
1986; TRUCKENBRODT, 1999), definindo o grupo clí co, o sintagma fonológico e o sintagma entoacional
como níveis prosódicos acima da palavra fonológica. Uma outra proposta se pauta essencialmente na
entoação e na influência do tamanho e taxa de elocução do enunciado para definir os seguintes níveis
prosódicos acima da palavra fonológica: o accentual phrase, o intermediate phrase e o sintagma entoa-
cional (e.g. BECKMAN; PIERREHUMBERT, 1986; PIERREHUMBERT; BECKMAN, 1988; JUN, 2005c). Não é
claro, porém se essas duas hierarquias se referem ou não a uma única estrutura prosódica coincidente,
tendo sido já sugerido na literatura que sintagma fonológico e intermediate phrase possam equivaler ao
mesmo cons tuinte prosódico, assim como grupo clí co e prosodic word group possam ser equivalentes
a accentual phrase (FROTA, 2012a, p. 257--258).
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forma, diretamente (MANZINI, 1983; KAISSE, 1985; RIZZI; SAVOIA, 1993; SEIDL, 2001; DO-
BASHY, 2003; ISHIHARA, 2003; apud ELORDIETA, 2008) pela estrutura sintá ca.

Há pelo menos três décadas, diversos estudos desenvolvidos a par r da Fonologia Pro-
sódica (SELKIRK, 1984, 1986, 2000; HAYES, 1989; NESPOR; VOGEL, 2007 [1986]) reforçam a
concepção de que a estrutura fonológica estabelece relações com outros níveis da gramá-
ca na formação de cons tuintes prosódicos de forma indireta. Para essa teoria, a relação

não é isomórfica porque processos puramente fonológicos se aplicam automa camente e
pós-lexicalmente em domínios que não podem ser formulados em termos de cons tuin-
tes morfológicos ou sintá cos.12 Nesse sen do, enquanto fatores como velocidade de fala
ou tamanho dos cons tuintes de uma frase, por exemplo, podem alterar a estrutura pro-
sódica, a estrutura sintá ca correspondente a ela não se modifica (NESPOR; VOGEL, 2007
[1986]).

A fala, nessa perspec va teórica, é organizada hierarquicamente em um conjunto fi-
nito de domínios prosódicos universais, assinalados por diversas pistas que cons tuem evi-
dência empírica para tal organização. Entre as pistas estão fenômenos segmentais (como
regras de sândi, de haplologia sintá ca e alongamento segmental de fronteiras), rítmicos
(como estratégias de resolução de choque de acento) e tonais (como configuração, atri-
buição e escalonamento tonais) em diversas línguas e que se aplicam no interior ou entre
os limites de certos domínios, mas que são bloqueados em outros — veja, entre outros,
Nespor e Vogel (1986), Selkirk (1986), Jun (1996), Frota (2000), Hellmuth (2004, 2007),
Baltazani (2006) para exemplos em diversas línguas.

A geometria da estrutura da hierarquia prosódica é regulada por um conjunto de princí-
pios de boa formação que estabelecem que uma determinada unidade prosódica deve ser
composta por uma ou mais unidades da categoria imediatamente abaixo (exceto em casos
de unidades terminais) e con da exaus vamente na unidade da categoria imediatamente
superior. Assim, a estrutura exibe uma ramificação n-ária cuja proeminência rela va é de-
finida a um elemento da unidade, atribuindo-se o valor forte, e todos os demais recebem
o valor fraco (NESPOR; VOGEL, 1986, p. 7). Uma regra comum de construção dos domínios
prosódicos (1) é baseada em tais princípios de boa formação. No entanto, para cada domí-
nio existem valores singulares atribuídos às variáveis dessa regra, que são, até certo ponto,
específicos de cada sistema linguís co.13

12 Existem processos que não são puramente fonológicos, mas condicionados também pelo contexto mor-
fossintá co. Esse po de processo, portanto, está fora do escopo da fonologia prosódica, formando um
subsistema de regras a parte (ELORDIETA, 2008). A regra de apagamento vocálico do verbo final em itali-
ano é um exemplo. Segundo essa regra, é apagada, opcionalmente, a vogal final de uma palavra seguida
por seu complemento somente se a primeira palavra for um verbo (NESPOR; VOGEL, 1986, p. 32--33).

13 As regras específicas de formação dos domínios prosódicos relevantes para esta tese são discu das no
capítulo a seguir.
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(1) Construção do cons tuinte prosódico
Junte em um XP de ramificação n-ária todos os XP-1 incluídos em uma cadeia delimitada pela definição
do domínio de XP.

(NESPOR; VOGEL, 1986, p. 7)14

De acordo com os princípios de boa formação, um cons tuinte prosódico não pode
imediatamente dominar outros cons tuintes de dois níveis abaixo ou do nível acima (prin-
cípio de exaus vidade) e tampouco dominar outro cons tuinte domesmo nível (não recur-
sividade). Portanto, não são permi das geometrias com múl pla dominância, nós irmãos
heterogêneos, salto de níveis ou recursão (NESPOR; VOGEL, 1986, p. 7–8). Essas regras
consistem na Strict Layer Hypothesis (SLH) proposta inicialmente por Selkirk (1984) e con-
siderada universal e inviolável. No entanto, trabalhos posteriores a respeito de diversas
línguas levaram ao relaxamento da SLH para que vários fenômenos fossem sa sfatoria-
mente explicados, dando, assim, origem a propostas que permitem a recursão (e.g. LADD,
1992; SELKIRK, 1995; 2000; BOOIJ 1996; PEPERKAMP, 1997; VIGÁRIO, 2003; GUSSENHO-
VEN, 2004). Esse é o caso, por exemplo, da proposição de domínios prosódicos compostos,
embora de recursividade limitada, nos quais uma categoria pode dominar cons tuintes do
mesmo nível (LADD, 2008, p. 243). Esse po de recursividade foi adotado na análise do
português europeu, em que certos fenômenos fonológicos no nível da palavra fonológica e
do sintagma entoacional são explicados por recursão (FROTA, 2000, 2014; VIGÁRIO, 2003;
CRUZ, 2013; BARROS, 2014).

Segundo Frota (2012a apud SANTOS; VIGÁRIO, 2016, p. 135), parece haver, portanto,
dois pos de organização prosódica: a cons tuência prosódica (definida pelas relações de
mapeamento da interface fonologia–sintaxe, cujas pistas são um conjunto par cular de
propriedades foné co-fonológicas) e o nível de fraseamento (que envolve recursividade
e agrupamento da mesma categoria prosódica, cujas pistas são diferenças gradientes na
força do mesmo conjunto par cular de propriedades foné co-fonológicas).

Na perspec va de Nespor e Vogel (1986), os cons tuintes prosódicos são dispostos em
sete domínios e organizam-se, do mais baixo ao mais alto cons tuinte da hierarquia, da se-
guinte forma: sílaba (syllable), pé (foot), palavra fonológica (phonological word), grupo

14 Todas as traduções são do autor desta tese. No original:

Prosodic cons tuent construc on
Join into an n-ary branching XP all XP-1 included in a string delimited by the defini on of the domain
of XP.

Nota do autor:

XP = unidade não terminal da hierarquia prosódica;
XP-1 = unidade da categoria imediatamente inferior.
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clí co (cli c group), sintagma fonológico (phonological phrase), sintagma entoacional (in-
tona onal phrase) e enunciado fonológico (phonological u erance).

Os cons tuintes dos níveis inferiores, sílaba e pé, são construídos por meio de infor-
mações puramente fonológicas. A palavra fonológica e o grupo clí co, por sua vez, são
os domínios prosódicos privilegiados da interface entre fonologia e morfologia. Os níveis
acima da palavra são cons tuídos por informações da interface entre fonologia e sintaxe
(sintagma fonológico e sintagma entoacional) ou entre fonologia e informações semân-
cas, pragmá cas e discursivas (sintagma entoacional e enunciado fonológico) (SELKIRK,

1984, 1986; HAYES, 1989; NESPOR; VOGEL, 1986).

Existem controvérsias, no entanto, quanto à composição exata dos níveis da hierarquia
prosódica, não havendo a inclusão de alguns domínios em certas propostas (como o grupo
clí co e o enunciado fonológico), havendo a adição de outros domínios (como a mora e a
raiz prosódica) ou a redefinição de um nível (como o prosodic word group em subs tuição
ao grupo clí co), a depender das necessidades teóricas para explicar fenômenos das línguas
(e.g. BOOIJ, 1996; SELKIRK, 1986, 1996, 2009; VIGÁRIO, 2010; DOWNING, 2016).

Contudo, Nespor e Vogel (1986, p. 11) já alertavam que, apesar de alguns domínios
prosódicos não parecerem, a princípio, desempenhar um papel na fonologia de uma dada
língua, os níveis da estrutura prosódica devem ser considerados universais. Logo, a falta de
regras que se refiram a um certo domínio prosódico em uma língua não é suficiente para
determinar que tal domínio não exista e que não desempenhe um papel em sua fonologia
(VIGÁRIO, 2003, p. 3).

Ainda no que se refere à formação dos cons tuintes prosódicos, há duas propostas
principais acerca da informação sintá ca que pode ser acessada pela fonológica na cons-
trução dos domínios: a baseada em relações e a baseada em limites. A proposta baseada
em relações (rela on-based) faz referências a noções da estrutura sintagmá ca da Teo-
ria X-barra (CHOMSKY, 1970), como a relação núcleo–complemento, núcleo–modificador,
especificador–núcleo, entre cons tuintes sintá cos e sua ramificação (HAYES, 1989; NES-
POR; VOGEL, 1986). Para a proposta baseada em limites (end-based), a interação entre
a fonologia e a sintaxe é menor, restringindo-se a informações sobre fronteiras direita e
esquerda de núcleos sintá cos e de projeções máximas (SELKIRK, 1986, 2000; TRUCKEN-
BRODT, 1995, 1999, 2007). Assim, a fronteira direita/esquerda de um domínio prosódico
corresponde à fronteira direita/esquerda de uma categoria morfossintá ca. Entre os es-
tudos que comparam as propostas, tanto se verifica a adequação de uma quanto a ade-
quação de ambas nas análises (CHEN, 1990; INKELAS; ZEC, 1995; apud FROTA, 2000, p. 5).
Ademais, há estudos que inves gam, de modo sistemá co, a influência de fatores sintá -
cos e fonológicos na organização dos domínios prosódicos e da estrutura entoacional cujos
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resultados evidenciam o papel significa vo e específico de cada língua no peso rela vo de
certos fatores — tais como o alinhamento a fronteiras sintá cas, a complexidade sintá ca
e o tamanho fonológico dos elementos — em tal organização (e.g. JUN, 2003 – coreano;
D’IMPERIO et al., 2005; ELORDIETA et al. 2005; PRIETO, 2005 – línguas românicas; SHAKED,
2007 – hebraico).



3
VARIAÇÃOPROSÓDICANOPORTUGUÊS:
ENTOAÇÃO E FRASEAMENTO

Além da adoção das teorias fonológicas apresentadas no capítulo 2, consideramos nas aná-
lises do PL os estudos já realizados sobre aspectos prosódicos do português, fundamen-
talmente os que resultam da aplicação daquelas teorias.1

As descrições entoacionais feitas para diversas localidades onde o português é falado
demonstra que a língua pode diferir em pelo menos três aspectos: no inventário dos pa-
drões entoacionais dis ntos fonologicamente e nos significados pragmá cos atribuídos a
eles, no fraseamento prosódico, isto é, na divisão das unidades frasais em cons tuintes
prosódicos, e na distribuição dos eventos tonais em relação aos cons tuintes prosódicos
formados (FROTA et al., 2015a; entre muitos outros).

Neste capítulo, destacamos os níveis da hierarquia prosódica relevantes para a asso-
ciação de eventos tonais em português (seção 3.1) e os principais aspectos prosódicos do
inventário entoacional e do fraseamento prosódico encontrados em estudos a respeito de
variedades do português europeu (seção 3.2), brasileiro (seção 3.3), guineense (seção 3.4),
santomense (seção 3.5) e moçambicano (seção 3.6).

1 Em geral, não fazemos aqui comparações com trabalhos nos quais a Fonologia Prosódica não esteja inte-
grada à Fonologia Entoacional Autossegmental-Métrica em suas análises para assegurar a uniformidade
teórico-metodológica. No entanto, para descrições entoacionais do português a par r de outras perspec-
vas teóricas, indicamos ao leitor, entre outros estudos, aqueles realizados no âmbito dos projetos ALiB

(Atlas Linguís co do Brasil) (CARDOSO et al., 2014) e ‘AMPER para a Língua Portuguesa’.
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3.1 Estrutura prosódica do português: a hierar-
quia prosódica

Odomínio da palavra fonológica (PW), do sintagma fonológico (PhP) e do sintagma entoaci-
onal (IP) são os níveis da hierarquia prosódica privilegiados, de modo geral, na associação
de eventos tonais nas variedades de português até o momento estudadas à luz da pers-
pec va teórica seguida nesta tese. A depender da variedade, o domínio privilegiado para a
associação de acentos tonais pode ser IP (SEP), PhP (A , A , NEP, SP) ou PW (MG, SP, PR,
PGB, PST) (ou ainda PWG, para SP eMG) (FROTA, 2000, 2014; FROTA; VIGÁRIO, 2000, 2007;
TENANI, 2002; VIGÁRIO; FROTA, 2003; FERNANDES, 2007a, 2007b; TENANI; FERNANDES-
SVARTMAN, 2008; VIGÁRIO; FERNANDES-SVARTMAN, 2010; CRUZ, 2013; TONELI, 2014).
Para a marcação tonal de fronteiras, PhP é o domínio relevante na associação de tons bai-
xos (A , PGB, PST, SP) e IP, de tons de fronteira (PE, PB, PGB, PST) (FROTA, 2000; TENANI,
2002; FROTA; VIGÁRIO, 2007; FERNANDES, 2007b; TENANI; FERNANDES-SVARTMAN, 2008;
SERRA, 2009; CRUZ, 2013; SANTOS, V., 2015; ROSIGNOLI, 2017; BRAGA, 2018). Na figura 4,
fornecemos a representação arbórea da hierarquia prosódia empregada nesta tese.

Figura 4 – Representação arbórea da hierarquia prosódica.
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Noportuguês europeu (PE) e no português brasileiro (PB), os principais fenômenos que
iden ficam a palavra fonológica são o bloqueio e a aplicação de várias regras fonológicas
que se dão no seu domínio e a presença de um único acento primário (ou lexical), sendo
este o diagnós co mais intui vo (WETZELS, 1992; BISOL, 1996, 1999, 2000, 2004, 2005;
SCHWINDT, 2000, 2008; VIGÁRIO; FROTA, 2002; VIGÁRIO, 2003, 2007; SIMIONI, 2008; TO-
NELI, 2009, 2014; entre outros). Fenômenos que sinalizam os limites da PW incluem: a
neutralização de vogais pretônicas e pós-tônicas finais, harmonia vocálica e espraiamento
de nasalidade no PB; redução vocálica e elisão de ‘e’ átono final no PE; processos opcionais
de haplologia, de elisão vocálica e de formação de glide pré-vocálico para quebrar hiato e
restrições fonotá cas no PE e no PB. Há também fenômenos relacionados à proeminência,
visto que esse domínio circunscreve o acento primário e define o contexto para associação
dos acentos secundários, enfá cos e focais. Há ainda fenômenos relacionados a associação
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tonal, visto que o acento tonal marca a proeminência da PW. Certos fenômenos também
selecionam a PW para sua ocorrência, como o clipping ou truncamento de palavra no PE e
o apagamento sob iden dade no PB e no PE.

Como condição de boa formação do domínio, uma PW tem somente um acento primá-
rio e, assim, uma unidade portando acento de palavra deve ser incluída em uma PW (VI-
GÁRIO, 2003, p. 263), como é o caso de alguns afixos que recebem acento lexical e formam
uma PW independente de sua base — ex.: (pré-)PW(histórico)PW e (paralela)PW(mente)PW.
Na interface entre fonologia e morfologia, diferentes unidades morfológicas são agrupa-
das para formarem uma PW no PE (VIGÁRIO, 2003, p. 186–203, 326–328), desencade-
ando estruturas incorporadas (como no caso de base mais sufixo átono e de combina-
ções de hospedeiro mais enclí co pronominal pós-verbal — ex.: (armamento)PW e (diga-
me)PW) ou estruturas adjungidas (recursivas) (como no caso de prefixo transparente átono
mais base e de combinações de hospedeiro mais proclí co2 — ex.: (re(escrita)PW)PW e
(me (diga)PW)PW). No PB, clí cos, sejam proclí cos ou enclí cos, não são incorporados
à PW (BISOL, 2000, 2005; BRISOLARA, 2004, 2008; TONELI, 2009),3 podendo ser prosodi-
zados pós-lexicalmente junto a ela no PWG (TONELI, 2014, p. 116–117; 154) — ex.: [[a
(organização)PW]PWG]PhP.4 Além disso, clí cos podem formar PWs independentes quando
são focalizados (TONELI, 2009) ou, no caso de complemen zadores, quando estão na po-
sição final de IP (VIGÁRIO, 2003, p. 192–5, 317–9). Dado que está fora do escopo deste
trabalho a inves gação do comportamento dos clí cos em termos de adjunção e incorpo-
ração e de seu mapeamento em relação à PW e ao PWG, uma notação do po (a loja)PW
para o PL equivalerá tanto a (a (loja)PW)PW (conforme o PE) quanto a [a (loja)PW]PWG (con-
forme uma das propostas para o PB).

2 Clí cos são palavras funcionais que não possuem acento primário e, portanto, apoiam-se em um hospe-
deiro acentuado. Diferentemente de Nespor e Vogel (1986), elementos átonos não ligados à PW não são
considerados PWs por muitos autores, incluindo Vigário (2003), visto que tal assunção é contraintui va
e teoricamente problemá ca, uma vez que clí cos não possuem diversas propriedades das PWs, como
acento próprio. Vigário (2003, p. 179) e Toneli (2014, p. 108) estabelecem os seguintes itens funcionais
como clí cos no PE e no PB: ar gos definidos (o, a, os as), conjunções (e, ou, se, mas, que, porque), pre-
posições e preposições mais ar go (a, à, ao, de, em, com, por, para, do, da, dos, das, no, na, nos, nas),
pronomes pessoais (me, se, te, lhe, lhes, o, os, a, as, nos, vos), pronomes rela vos e interroga vos (que,
porque). As palavras ‘pelo(s), pela(s)’ e ‘cada’ são clí cos no PE, mas não no PB. Toneli (2014, p. 102) não
encontra evidências, exceto a ausência de acento primário, para que as palavras funcionais ‘um, uns’ sejam
consideradas clí cos fonológicos; no entanto, as palavras ‘uma, umas’ são PWs segundo a autora, assim
como as preposições ‘pois’, ‘nem’ e ‘sem’. Já Vigário (2003) menciona que as conjunções ‘pois, nem’ e os
ar gos ‘um, uma’ podem ser clí cos, mas, devido ao seu comportamento fonológico, é di cil de diferen-
ciar o comportamento dessas do comportamento das palavras acentuadas. As demais palavras funcionais
prosodizam-se como PWs segundo as autoras.

3 Para Bisol (2000), clí cos adjungem-se a uma PW pós-lexical ou grupo clí co. Já Simioni (2008) propõe
que os clí cos são ligados diretamente a PhP.

4 PWG é discu do no parágrafo subsequente.
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Posteriormente, Vigário (2007, 2010) reanalisa a recursividade da PW e reinsere um
nível autônomo entre a PW e o PhP, eliminado da hierarquia prosódica em sua proposta
anterior (VIGÁRIO, 2003). Esse domínio, o Prosodic Word Group (PWG), consiste na atua-
lização das definições do grupo clí co a par r de evidências encontradas nas relações de
proeminência, na entoação e em regras segmentais do português europeu e de outras lín-
guas. Segundo Vigário (2010, p. 487), o PWG crucialmente lida com a prosodização de
palavras morfossintá cas compostas de mais de uma PW que ocupam posição terminal na
árvore sintá ca (compostos, nomes próprios, siglas, acrônimos, palavras comafixos tônicos
etc.), mas não (necessariamente) coma prosodização de clí cos, visto que não há umdomí-
nio prosódico ou uma configuração prosódica única para combinações clí co–hospedeiro
e, portanto, eles não fornecem evidências para a organização de um domínio entre PW e
PhP.5 Vigário (2010, p. 521–523) propõe que os limites da PWG coincidem com os limites
de um nó sintá co terminal (X°), não necessariamente correspondente à palavra morfoló-
gica. Logo, cada X° está con do num PWG, evitando que ele seja dividido entre mais de
um PWG. Esse domínio pode exibir restrições puramente fonológicas nas línguas quanto ao
seu tamanho máximo e mínimo. No caso do PE, o X° composto por mais de três PWs é di-
vidido em dois PWGs. No PB, o PWG é um domínio que tem se demostrado relevante para
a atribuição de acentos tonais, uma vez que são obrigatórios na PW cabeça, mas opcional
nas PWs não cabeças desse domínio (VIGÁRIO; FERNANDES-SVARTMAN, 2010).

Embora não tenha sido testadonos dados do PL , adotamos o PWGcomoumdos níveis
da hierarquia prosódica porque, conforme o apontamento preciso de Cruz (2013), a adoção
do PWG mantém a estrutura da hierarquia prosódica de Nespor e Vogel (1986), visto que
não exclui o nível intermediário entre a PW e o PhP, traz uma solução consistente para
fenômenos em diversas línguas e reduz a necessidade de recursividade, que enfraquecem
os pressupostos clássicos da teoria, para parte das construções.

No que se refere aos domínios superiores ao PWG, a maioria dos estudos prosódicos
do português a que nos referimos adota ou adapta o algoritmo básico de formação de PhP
e IP de Nespor e Vogel (1986).

A par r da análise de dados do PE, Frota (2000, p. 365) iden fica que o domínio do sin-
tagma fonológico inclui um núcleo lexical (substan vo, adje vo, advérbio, verbo) e os ele-
mentos do lado não recursivo dentro da projeção sintá camáxima desse núcleo—ex.: [pra

5 Pelo fato de a definição clássica do grupo clí co (HAYES, 1989; NESPOR; VOGEL, 1986) estar centrada na
prosodização de clí cos, há vários argumentos na literatura contra a existência desse domínio, tais como o
fato de clí cos poderem se ligar não apenas a PWs, mas também a PhPs, ou o fato de enclí cos e proclí cos
poderem se ligar a diferentes cons tuintes prosódicos namesma língua, levando a exclusão do grupo clí co
da hierarquia prosódica (BOOIJ, 1996; PEPERKAMP, 1997; VIGÁRIO, 2003; entre outros). Novas propostas
surgem, então, para a existência de um cons tuinte prosódico entre PW e PhP (SELKIRK, 1986; SELKIRK;
SHINYA; KAWAHARA, 2004; VIGÁRIO, 2007, 2010; VOGEL, 2009).
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aquelas meninas]PhP. Um sintagma não ramificado subsequente que seja complemento ou
modificador do núcleo lexical pode também ser incluído a fim de refle r uma condição de
peso/ramificação dos PhPs: quando possível, o PhP deve conter mais elementos que uma
PW—ex.: [meninas lindas]PhP. Núcleo e especificador sãomapeados em diferentes PhPs.6

Além disso, adje vos contam como núcleos lexicais apenas quando seguem o substan vo
modificado, no lado recursivo (NESPOR; VOGEL, 1986, p. 186).

No PE em geral, diferentemente do PB, as fronteiras do PhP não são tonalmentemarca-
das e tampouco apresentam alongamento final (FROTA, 1995, 2000, 2014; VIGÁRIO, 1998).
Ele também não é o domínio de ocorrência de fenômenos segmentais. Apesar disso, o PhP
é o domínio de certas restrições dos fenômenos de sândi e de estratégias de resolução de
choque de acento derivadas de suas relações de proeminência. Ademais a inserção de iode
epenté co para quebrar hiato tende a não ultrapassar esse domínio em certos falares do
PE (FROTA, 2000, 2014; OLIVEIRA, 2016).

No PhP do PB, por outro lado, ocorrem processos segmentais (como sândi vocálico e
haplologia), não segmentais (como atribuição de acentos tonais e marcação tonal de suas
fronteiras por tom baixo em contexto de foco) e rítmicos (como resolução de choque acen-
tual) (FROTA; VIGÁRIO, 2000; TENANI, 2002, 2004; FERNANDES, 2007; ROSIGNOLI, 2017).
Além disso, defende-se que, na construção do PhP no PB, leva-se em conta não só infor-
mações sintá cas e de foco, mas também efeitos de eurritmia e tamanho, que favorecem
PhPs de tamanhos equivalentes (SANDALO; TRUCKENBRODT, 2000).

O domínio do sintagma entoacional no PE inclui todos os PhPs em adjacência numa
sentença raiz (FROTA, 2000, p. 365). Quando PhPs não estão estruturalmente ligados à
árvore da sentença numa dada cadeia, eles formam um IP independente, como no caso de
expressões parenté cas, orações rela vas restri vas, tags, tópicos e voca vos. Ademais,
esse domínio é regulado por condições fonológicas de peso e, portanto, IPs longos tendem
a ser divididos e há a preferência por sintagmas balanceados ou pelo mais longo ocupar a
posição mais à direita.

De acordo com Nespor e Vogel (1986), fatores extralinguís cos também podem con-
dicionar a reestruturação do IP, como o es lo de fala e a taxa de elocução. A reestrutu-
ração em IPs menores, porém, não deve quebrar relações do po núcleo–complemento
e modificador–modificado no PE. Além disso, embora a formação de IP curto por reque-
rimentos do mapeamento sintaxe–fonologia (como uma expressão parenté ca curta por
exemplo) não seja evitada no PE, esse IP curto pode formar um domínio de IP composto
junto ao IP adjacente (FROTA, 2000; CRUZ, 2013; BARROS, 2014). Segundo Frota (2000,

6 Ver, contudo, Santos (1997) e Guimarães (1998) para problemas encontrados para esse mapeamento no
PB relacionados à mudança de acento.
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p. 365), a diferença entre um IP simples (IPmin) e um IP composto (IPmax), que compar -
lham propriedades gerais, reside nas diferentes ‘forças’ de suas fronteiras, refle das nos
graus de alongamento pré-fronteira, na extensão da gama tonal e na distribuição de pau-
sas que cada po de IP exibe. Para o PB, não foi atestada a formação de IPs compostos
(TENANI, 2002), embora tenham sido propostos em casos de estruturas com tag (SERRA,
2009). Para o português guineense e santomense, a discussão sobre IPs compostos não foi
levantada (SANTOS, V., 2015; BRAGA, 2018).

IP é o domínio de ocorrência de fenômenos de sândi (vozeamento de frica va, para-
goge, semivocalização e epêntese entre vogais centrais no PE; elisão vocálica, degemina-
ção, semivocalização, haplologia no PE e no PB) e da marcação tonal e duracional de fron-
teiras, bem como da inserção de pausas em potencial, tanto no PE quanto no PB (FROTA,
2000, 2014; TENANI, 2002; SERRA, 2009; CRUZ, 2013; OLIVEIRA, 2016; PAULINO, 2016).

No que concerne à proeminência rela va dos domínios prosódicos, tanto PhP quanto
IP apresentam proeminência à direita em casos não marcados em português. Isso quer
dizer que, sendo o português uma língua de recursividade à direita, a PW final do PhP e
do IP é o cons tuinte que possui a maior proeminência (a unidade assinalada como forte)
dentro desses domínios prosódicos e, assim, são denominados cabeças de PhP e IP respec-
vamente. No entanto, em casos de focalização, o cons tuinte que carrega o foco recebe

a maior proeminência, independentemente da posição ocupada. IP também é o domí-
nio que contém o contorno entoacional relevante para codificar informações semân cas
e pragmá cas. O trecho mais informa vo desse contorno é a configuração tonal nuclear,
formada por um acento tonal nuclear e o tom de fronteira. O acento tonal nuclear, o mais
proeminente, é associado à PW cabeça do IP.

As definições de PW, PhP e IP, postuladas a par r do modelo baseado em relações
(rela on based), foram adotadas em estudos sobre a entoação do português brasileiro,
guineense, santomense, mostrando-se sa sfatórias nas análises realizadas (TENANI, 2002;
FERNANDES, 2007a, 2007b; SANTOS; FERNANDES-SVARTMAN, 2014; SANTOS, V., 2015;
ROSIGNOLI, 2017; BRAGA, 2017, 2018; entre outros). Pelo fato de ainda não haver estudos
sobre os domínios prosódicos no PL e pelo fato de realizarmos comparações entre varie-
dades de português acerca da estrutura entoacional associada a domínios prosódicos, as
definições dadas neste capítulo nos guiam em nossas análises.
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3.2 Português europeu

Em trabalhos acerca do português europeu (PE),7 observou-se que o contorno entoacional
nuclear das sentenças declara vas neutras, das interroga vas parciais neutras e de tópicos
finais é predominantemente caracterizado por umacento bitonal descendente (H+L*) asso-
ciado à sílaba proeminente da PW cabeça do úl mo PhP de IP, seguido por um tom de fron-
teira baixo (L%), associado à fronteira direita desse úl mo sintagma (VIGÁRIO, 1998; FROTA,
2000, 2002a, 2002b, 2014; FROTA; VIGÁRIO, 2000; FERNANDES, 2007a, 2007b; CRUZ, 2013;
BARROS, 2014; FROTA et al., 2015a; FERNANDES-SVARTMAN et al., a sair). Por outro lado,
esse contorno é predominantemente (NEP) ou alterna vamente (ALE, CTB, EVA, POR) baixo
(L* L%) em certas localidades. Ademais, os contornos nucleares de IPs não finais de decla-
ra vas neutras mapeadas em mais de um IP são caracterizados predominantemente por
umamelodia ascendente, seja ela realizada apenas pelo tom de fronteira (L* H%, H+L* H%)
ou, como é mais recorrente, pelo padrão tonal L*+H H% (FROTA et al., 2007; FERNANDES-
SVARTMAN et al., a sair). Expressões parenté cas internas também apresentam melodias
ascendentes, principalmente L*+H H%, assim como tópicos iniciais também podem exibir
esse padrão (SEP, P , E ) (FROTA, 2000, 2014; BARROS, 2014).

O foco estreito em declara vas, por sua vez, é manifestado pelo acento tonal H*+L as-
sociado ao elemento focalizado em todas as localidades já inves gadas para o PE (FROTA,
2000, 2014; FERNANDES, 2007a, 2007b; CRUZ, 2013; FROTA et al., 2015a). Em casos de
foco não final de enunciado, o trecho pós-focal apresenta compressão, mas não desacen-
tuação tonal como pode ocorrer no PB.

No que se refere às interroga vas, o acento bitonal nuclear L*+H é o mais comumente
empregado entre as interroga vas totais neutras, focalizadas, eco e confirmatórias, sendo
encontra também H+L* e L* (FROTA, 2002a, 2014; CRUZ, 2013; FROTA et al., 2015a). Os
tons de fronteira associados a eles, no entanto, variam a depender do po de interroga va
e da localidade considerada, sendo encontrados H%, HL% e LH%.

7 As primeiras inves gações a respeito da entoação do português europeu, que foram desenvolvidos em
quadros teóricos diferentes dos que são u lizados nesta pesquisa, incluem os estudos de abordagem fo-
né ca de Lacerda (1941, 1975), Delgado Mar ns (1977, 1986, 1989), Delgado Mar ns e Lacerda (1977)
e Mar ns (1986). O principal interesse desses trabalhos é definir os correlatos acús cos do acento e/ou
fenômenos entoacionais, sendo comum a eles a não iden ficação explícita de categorias fonológicas. Em
relação a trabalhos de abordagem fonológica, podemos citar, entre outros, o estudo estruturalista de Mo-
rais Barbosa (1966, 1994) e os estudos inscritos na escola britânica de análise entoacional de Cruz-Ferreira
(1980, 1983, 1985), ambos fundamentalmente baseados na percepção audi va. Além desses, há o estudo
de Viana (1987), o primeiro a ter por obje vo fornecer uma descrição fonológica da entoação juntamente
com evidências foné cas para as categorias entoacionais envolvidas e também um dos primeiros de uma
série de trabalhos a levar em consideração os pressupostos teóricos da Fonologia Entoacional (ver, entre
outros, FROTA, 1993, 1994, 2000, et seq.; FALÉ, 1995; VIGÁRIO, 1995, 1997a, 1997b; GRØNNUM; VIANA,
1999).
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Quanto aos impera vos e voca vos, foram encontrados os mesmos padrões tonais em
todas as regiões: H*+L L% (semelhante ao foco estreito) para ordens, L* L% para pedidos,
(L+)H* !H% para o chamamento inicial e (L+)H* L% para o chamamento insistente (CRUZ,
2013; FROTA, 2014; FROTA et al., 2015a, 2015b). No A ainda é possível o mesmo con-
torno (L+)H* !H% para chamamento inicial e insistente (FROTA et al., 2015a). Quando or-
dens possuem um núcleo não final, isto é, alocado no verbo, H*+L ou L+H* podem ocorrer
igualmente.

Os principais padrões entoacionais nucleares do PE por po de sentença são apresen-
tados no quadro 1. As localidades a que se referem esses padrões e demais caracterís cas
prosódicas descritas nesta seção estão indicadas na figura 5.
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Quadro 1 – Inventário dos principais pos de padrões entoacionais no português europeu.*

Tipo frásico Bragança Braga Porto Coimbra Castelo Branco Lisboa Évora Castro Verde, Beja Albufeira, Faro Ponta Delgada Funchal
(B ) (NEP/B ) (P ) (C ) (C B) (SEP) (E ) (A ) (A ) (P D) (F )

Declara va
Neutra - L* L% H+L* L% H+L* L% H+L* L% H+L* L% H+L* L% L* L% H+L* L% - -

H+L* L% L* L% L* L% L* L% H+L* L%
Foco estreito - - H*+L - - H*+L - H*+L H*+L - -
Con nuação - L+H* H% L+H* H% L+H* H% L+H* H% L*+H H% L+H* H% - -

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

Interroga va parcial
Neutra L* L% H+L* L% H+L* L% H+L* L% H+L* L%

L* L%
Eco - - L*+H H% - - L*+H H% - L*+H H% L*+H H% - -

Interroga va total
Neutra L* HL% L*+H H% H+L* LH% L* L% L*+H HL%

L* H% L*+H H%
Eco - - L*+H H% - - L* LH% - L* LH% L*+H H% - -
Confirmatória - - L*+H H% - - H+L* LH% - L*+H H% L*+H H% - -
Foco não final L*+H…LH% L*+H…LH%
Foco final L*+H H% L*+H HL% L*+H HL% L*+H HL%

H+L* HL% L*+H H%
Impera vo

Ordem - - H*+L L% - - H*+L L% - H*+L L% H*+L L% - -
Ordem (núcleo não final) - - - - H*+L - H*+L H*+L - -

L*+H…L% L*+H…L% L*+H…L%
Pedido - - L* L% - - L* L% - L* L% L* L% - -

Voca vo
Chamamento inicial (L+)H* !H% (L+)H* !H% (L+)H* !H% (L+)H* !H% (L+)H* !H% (L+)H* !H% (L+)H* !H% (L+)H* !H% (L+)H* !H% (L+)H* !H% (L+)H* !H%
Chamamento insistente (L+)H* L% (L+)H* L% (L+)H* L% (L+)H* L% (L+)H* L% (L+)H* L% (L+)H* L% (L+)H* L% (L+)H* L% (L+)H* L% (L+)H* L%

(L+)H* !H%

* O quadro foi elaborado a par r dos estudos de Cruz (2013), Frota (2014), Frota et al. (2015a, 2015b), Fernandes-Svartman et al. (a sair). O sinal “ – ” indica que não há
estudos publicados para o po frásico e as lacunas indicam que os resultados para a localidade não são explícitos especificamente.
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Quanto aos acentos tonais em específico, o alinhamento tonal é uma propriedade fo-
nológica do PE, visto que contrasta o significado de H+L*, que compõe o contorno nuclear
da declara va neutra, com o de H*+L, que compõe o contorno nuclear da declara va foca-
lizada (FROTA, 2012b). Por outro lado, L+H* e H* pré-nucleares são considerados variantes
foné cas do mesmo acento tonal fonológico (FROTA, 2000, 2014). Encontram-se também
diferenças quanto à distribuição de acentos tonais entre as localidades inves gadas. O PE
lisboeta (SEP) é caracterizado por uma distribuição esparsa de acentos tonais no IP de de-
clara vas neutras, sendo infrequente a presença de outros eventos tonais além do acento
tonal que compõe o contorno nuclear H+L* L% e do evento tonal alto (H*, H, %H) associado
à borda esquerda do IP (FROTA, 2000, 2003, 2014; FROTA; VIGÁRIO, 2000). Por outro lado,
nas regiões do norte (NEP), do Alentejo (A ) e do Algarve (A ), encontra-se uma maior
atribuição de acentos tonais, visto que a cada PW cabeça de PhP de suas declara vas neu-
tras é associado um acento tonal (VIGÁRIO; FROTA, 2003; CRUZ, 2013).

Com relação à marcação tonal de fronteiras de domínios prosódicos abaixo de IP na
hierarquia prosódica, a fronteira esquerda do úl mo PhP de um IP no A pode sermarcada
por um tom baixo, em diferentes pos de sentenças (CRUZ, 2013, seção 4.3.2.2), evento
tonal não atestado para outras regiões.

No que se refere ao fraseamento prosódico, sentenças raiz, parenté cas, rela vas não
restri vas, tags, tópicos e voca vos são mapeados cada um em um IP independente (SEP,
P , E ) (FROTA, 2000, 2014; BARROS, 2014). Sentenças declara vas neutras compostas
por sujeito (S), verbo (V) e objeto (O) correspondem normalmente a um único IP no SEP, ex-
ceto quando o sujeito é longo (commais de 8 sílabas), caso em que o sujeito corresponde a
um IP à parte do verbo e do objeto: (S)IP(VO)IP (VIGÁRIO; FROTA, 2003; ELORDIETA; FROTA;
VIGÁRIO, 2005). Em contrapar da, no NEP, sujeito, verbo e objeto são normalmente agru-
pados em dois IPs, (S)(VO), sendo que o tamanho do objeto favorece esse po de frase-
amento (FROTA; VIGÁRIO, 2007). Já com relação às regiões centro-meridionais, no A , à
semelhança do NEP, o sujeito tende a ser fraseado em um IP separado do verbo e do ob-
jeto, (S)(VO), mesmo em condições de não ramificação. Por outro lado, no A , assim como
no SEP, o padrão de fraseamento dominante é (SVO). Ademais, a preferência por (SVO) é
maior em condições de não ramificação e, somente em condições de ramificação, o sujeito
é fraseado separadamente do verbo e do objeto, o que sugere ser a ramificação um fator re-
levante no desencadeamento do padrão (S)(VO) — ver Cruz (2013). Em outras localidades
centro-meridionais (C B, C , E ), (S)(VO) é também o padrão de fraseamento preferen-
cial, sendo a ramificação e o tamanho do sujeito fatores relevantes para a promoção desse
po de fraseamento (FERNANDES-SVARTMAN et al., a sair). Em suma, a ramificação e o

tamanho dos cons tuintes têm pesos diferentes no fraseamento prosódico das sentenças
SVO a depender do local em que o PE é falado.
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Figura 5 – Localidades de Portugal a que os estudos aqui mencionados fazem referência.

Évora

Coimbra

Castelo
Branco

Braga

Porto

Lisboa

Albufeira
(Faro)

Castro Verde
(Beja)

Bragança

[SEP]

[COB]

[NEP]

[BRA]

[BCA]

[POR]

[CTB]

[EVA]

[ALE]

[ALG]

Açores

Madeira

Funchal

Ponta Delgada

[FCL]

[PTD]

3.3 Português brasileiro

Estudos a respeito do português brasileiro (PB)8 verificaram que o contorno nuclear das
declara vas neutras, das interroga vas parciais neutras e de ordens são caracterizados por
umpadrão tonal descendente comum: H+L* L% (PB , SE, BA,MG, SP, RJ, SC, RS) (e.g. FROTA;
VIGÁRIO, 2000; TENANI, 2002; MORAES, 2008; SERRA, 2009; FERNANDES, 2007a, 2007b;
FROTA et al., 2015a; CASTELO, 2016).

8 Com relação aos primeiros trabalhos sobre a entoação do português brasileiro, realizados em quadros teó-
ricos diferentes dos desta pesquisa, podemos citar, além dos estudos pioneiros de Lemle (1965), Rameh
(1962), Aubert (1976) e Fernandes (1976), uma série significa va de inves gações desenvolvidas segundo
a tradição britânica de análise entoacional (conforme a proposta de M. A. K. Halliday), como as de Gebara
(1976), Cagliari (1978, 1980, 1981, 1982a, 1982b, 1991, 1992), Carioni (1978) e Rizzo (1981), bem como
as inves gações conduzidas por Moraes (1982, 1984, 1993, 1998), que segue a tradição francesa de aná-
lise entoacional (segundo a proposta de I. Fónagy), ou ainda sob sua orientação, a saber, Freitas (1995),
Gonçalves (1997) e Cunha (2000). Além desses, vale mencionar os trabalhos em foné ca de Hochgreb
(1977, 1983), Hochgreb e Aubert (1981), Reis (1984), Madureira (1999) e Lucente (2008). Entre os traba-
lhos ora citados, o de Cunha (2000) é um dos primeiros a tratar especificamente da estrutura entoacional
(sentenças declara vas) do português brasileiro incluindo pressupostos teóricos da Fonologia Entoacional
Autossegmental-Métrica na análise.
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O foco estreito, por outro lado, é transmi do prosodicamente de formas variadas, po-
dendo ser atribuído (i) um acento tonal descendente (H*+L), como no PE, ou um acento
tonal ascendente seguido de um tom baixo (L*+H L–) ao elemento focalizado não final de
enunciado (SP); ou (ii) umcontornodescendenteH+L* L% (SP, RJ) ou ascendente-descendente
L*+H L% (BA, MG, SP) ao elemento focalizado em final de enunciado (FERNANDES, 2007a,
2007b; MORAES, 2008; TRUCKENBRODT; SANDALO; ABAURRE, 2009; FROTA et al., 2015a;
CARNAVAL, 2017). Para o RS, um contorno L+H* !H% é encontrado para foco contras vo
final, embora não seja predominante (FROTA et al., 2015a). Quando o foco é inicial, as-
sim como no PE, o trecho pós-focal exibe compressão, além de ter sido também atestada
desacentuação tonal (FERNANDES, 2007a, 2007b; TRUCKENBRODT; SANDALO; ABAURRE,
2009).

Ademais, IPs não finais de declara vas de foco amplo mapeadas emmais de um IP (RJ,
SP, RS) exibem os seguintes padrões tonais de con nuidade: L+H* H%, H+L* H% e L*+H H%
(TENANI, 2002; SERRA, 2009; FERNANDES-SVARTMAN et al., a sair).

No que se refere ao contorno final de interroga vas, as interroga vas totais neutras exi-
bem grande variação entre as regiões. No entanto, padrões ascendentes (L* H%, L*+H H%)
são predominantes no Nordeste brasileiro (PBA, SE, BA) e padrões tonais ascendente- des-
cendentes (L*+H L%, L+H* L%, L* HL%) são predominantes em regiõesmais ao sul (BA,MG,
SP, RJ, SC, RS) (TRUCKENBRODT; SANDALO; ABAURRE, 2009; FROTA et al., 2015a; CASTELO,
2016; ROSIGNOLI, 2017). Interroga vas totais eco e totais confirmatórias compar lham o
mesmo padrão das totais neutras (FROTA et al., 2015a).

Quanto aos voca vos, eles são normalmente caracterizados por L+H* L% em todas as
localidades (PB , PE , SE, BA,MG, SP, RJ, PR, SC, RS), embora L+H* !H% tambémpossa ocor-
rer emmenor frequência (MORAES, 2008; FROTA et al., 2015a, 2015b). Frota et al. (2015a)
reporta certa diversidade para algumas localidades: o chamamento inicial pode ser carac-
terizado por L+H* !H% (BA,MG, SP) ou L* HL% (RS); já o chamamento insistente pode exibir
o mesmo contorno do chamamento inicial para algumas localidades (BA, RS), mas um con-
torno diferente (L+H* L%) para outras (MG, SP).

Por sua vez, as configurações tonais caracterizadoras de pedidos são baixa (L* L%) ou
ascendente-descendente (L+H* L%) (BA, MG, RS, RJ, SP) (MORAES, 2008; FROTA et al.,
2015a).

Os padrões entoacionais nucleares principais do PB são fornecidos no quadro 2. Indi-
camos na figura 6 as localidades a que se referem esses padrões e demais caracterís cas
prosódicas descritas nesta seção.
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Quadro 2 – Inventário dos principais pos de padrões entoacionais no português brasileiro.*

PB PE SE BA MG SP RJ PR SC RS
Declara va

Neutra H+L* L% - H+L* L% H+L* L% H+L* L% H+L* L% H+L* L% H+L* L% H+L* L% H+L* L%
Foco não final - - - - - L*+H L– L+H* - - -

H*+L ¡H+L*
Foco final - - - L*+H L% L*+H L% H+L* L% H+L* L% - - L+H* !H%
Con nuação - - - L*+H H% - L*+H H% L*+H H% - L*+H H% L*+H H%

L+H* H% L+H* H%
Enumeração - - - - - L* H– - - - -

Interroga va total
Neutra L* H% L* H% L*+H L% L*+H L% L*+H L% L*+H L% L* HL% L* HL%

L* HL% L* HL% L*+H H% L+H* L% L*(+H) HL% L*(+H) HL%
L*+H L% L*+H L% L* HL% L*+H H%

L*+H H%
Eco - - - L*+H H% L*+H L% L*+H L% - - - L*+H H%
An expecta va L*+H HL% L*+H H% L*+H H% L*+H HL%

H+L* HL%
Confirmatória - - - L*+H H% L*+H L% L*+H L% - - - L*+H H%

Interroga va parcial
Neutra - - - H+L* L% H+L* L% H+L* L% H+L* L% - - H+L* L%
Eco - - - L*+H H% L*+H H% L*+H H% - - - L*+H H%

Impera vo
Ordem H+L* L% H+L* L% H+L* L% H+L* L% - H+L* H%
Pedido - - - L*+H L% L*+H L% L*+H L% - - L*+H L%

L* L% L* L% L* L% L* L%
Voca vo

Chamamento inicial L+H* L% L+H* L% L+H* L% L+H* L% L+H* L% L+H* L% L+H* L% L+H* L% L+H* L% L+H* L%
L+H* !H% L+H* !H% L+H* !H%

Chamamento insistente L+H* L% L+H* L% L+H* L% L+H* L% L+H* L% L+H* L% L+H* L% L+H* L% L+H* L% L+H* L%
L+H* !H%

* O quadro foi elaborado a par r dos estudos de Tenani (2002), Fernandes (2007b), Truckenbrodt, Sandalo e Abaurre (2009), Serra
(2009), Toneli (2014), Frota et al. (2015a, 2015b), Frota e Moraes (2016) e Carnaval (2017).
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Figura 6 – Localidades do Brasil a que os estudos aqui mencionados fazem referência.
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Uberaba (MG) e Casacavel (PR) – Toneli (2014).
São José do Rio Preto (SP) – Tenani (2002). Cam-
pinas (SP) – Fernandes (2007a, 2007b) e Trucken-
brodt, Sandalo e Abaurre (2009). Os demais estu-
dos referem-se às capitais dos Estados brasileiros.
Estados encontram-se entre parênteses.

Com relação à atribuição de acentos tonais ao longo do contorno entoacional, em
sentenças declara vas neutras, são encontrados acentos tonais associados obrigatoria-
mente à PW cabeça de PhP e, opcionalmente, à PW não cabeça de PhP, dependendo
do número de sílabas que compõe tais palavras e da posição delas nas sentenças (SP,
MG, PR) (FROTA; VIGÁRIO, 2000; TENANI, 2002; FERNANDES, 2007a, 2007b; VIGÁRIO;
FERNANDES-SVARTMAN, 2010; TONELI, 2014; CASTELO, 2016; FERNANDES-SVARTMAN;
ROMANO, 2017). Tons adicionais H também podem ser encontrados associados a sílabas
pretônicas em PWs com duas ou mais sílabas pretônicas nas quais são percebidos acentos
secundários (TENANI, 2002; FERNANDES, 2007a, 2007b; FERNANDES-SVARTMAN, 2009).
Além disso, o alinhamento tonal em acentos tonais ascendentes pré-nucleares é variá-
vel, não sendo observados contrastes de significado entre L+H* e L*+H (FROTA; MORAES,
2016).
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No que diz respeito à marcação tonal de fronteiras de domínios prosódicos meno-
res que IP, a fronteira direita do PhP em que um cons tuinte focalizado se encontra ma-
peado pode ser marcada por um tom baixo (SP) (FERNANDES, 2007a, 2007b; TENANI;
FERNANDES-SVARTMAN, 2008; ROSIGNOLI, 2017). O foco estreito é, assim, um fator de-
terminante no fraseamento prosódico: L– é evidência de que um cons tuinte focalizado
é mapeado, pelo menos nos casos em que este evento tonal se associa, em um PhP se-
parado do elemento subsequente. O foco estreito, portanto, é um fator relevante para o
fraseamento prosódico.

Ademais, os estudos sobre o fraseamento de sentenças SVO em IPs no PB são recen-
tes (FERNANDES-SVARTMAN et al., 2018, a sair) se comparado aos estudos já realizados
para o PE sobre essa temá ca. No PB, (SVO) é o padrão de fraseamento entoacional mais
frequentemente encontrado nas localidades inves gadas (BA, SP, SC, RS), mesmo conside-
rando diferentes condições de ramificação e de extensão dos elementos sentenciais. Nos
casos em que o padrão de fraseamento (S)(VO) é encontrado, a pausa é uma pista rele-
vante para a iden ficação de fronteiras dos IPs. Para o RJ, ela também é a principal pista
para a percepção das fronteiras de IPs, embora tenha se observado que o alongamento
pré-fronteira e a variação da gama tonal sejam também relevantes para a percepção de
fronteiras desse mesmo cons tuinte (SERRA, 2009).

3.4 Português guineense

Na Guiné-Bissau, diferentemente do que acontece no Brasil e em Portugal, o português
não é a língua mais falada e é, sobretudo, uma língua não materna. Apesar disso, o idioma
exerce um papel sociopolí co significa vo por ser a única língua oficial de um país plurilín-
gue, em que a língua franca é o guineense (língua crioula afro-portuguesa do Alto da Guiné)
(COUTO; EMBALÓ, 2010).

Para o português falado na região de Bissau (PGB), capital da Guiné-Bissau, encontram-
se estudos acerca do fraseamento prosódico e da entoação de sentenças declara vas neu-
tras (SANTOS; FERNANDES-SVARTMAN, 2014; SANTOS, V., 2015; SANTOS; BRAGA, 2017;
FERNANDES-SVARTMAN et al., a sair).9

Essas sentenças são caracterizadas pela presença de acentos tonais (majoritariamente
ascendentes) associados frequentemente a cada PW pré-nuclear, seja em dados de leitura
ouemdados espontâneos, revelandoumaalta densidade tonal em IP (SANTOS; FERNANDES-

9 Desconhecemos estudos sobre a entoação e o fraseamento prosódico do PGB, do PST e do PM que sejam
desenvolvidos em quadros teóricos diferentes dos adotados nesta tese.
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SVARTMAN, 2014; SANTOS, V., 2015; SANTOS; BRAGA, 2017). É possível ainda a associação
de tons adicionais H a sílabas pretônicas de palavras fonológicas longas, à semelhança dos
tons H adicionais do PB ora mencionados, a depender da interpretação prosódica dada à
palavra que porta tal evento (SANTOS; BRAGA, 2017, p. 77).

Com relação ao contorno entoacional final, são encontrados padrões entoacionais des-
cendente e baixo já mencionados para o PE e o PB: H+L* L% (predominantes na fala espon-
tânea e na leitura) e L* L% (mais frequente na leitura, porém não predominante) (SANTOS;
FERNANDES-SVARTMAN, 2014; SANTOS, V., 2015). Já para o contorno entoacional não final
em sentenças mapeadas em mais de um IP, os padrões tonais nucleares mais frequentes
são os ascendentes L*+H H% e L* LH% (SANTOS, V., 2015), também reportadas para as
outras variedades de português.

No que diz respeito à fronteira de cons tuintes prosódicos, há a possibilidade da mar-
cação das fronteiras entre PhPs por um tom baixo ao longo da sentença declara va neu-
tra (em dados de leitura) (SANTOS; FERNANDES-SVARTMAN, 2014; SANTOS, V., 2015), um
evento tonal atestado também em PB, A , PST (embora em contextos prosódicos diferen-
tes para cada variedade). Apesar de não estarem claros os fatores da associação desse
evento tonal, ele parece ser opcional no PGB, por ter baixa ocorrência e por sua associação
se dar em PhPs de diferentes extensões, ramificações prosódicas e posições na sentença.

Ademais, a par r da iden ficação das fronteiras de IPs por pausas e eventos tonais que
os delimitam, atestou-se que (SVO) é o padrão de fraseamento predominante (SANTOS,
V., 2015; FERNANDES-SVARTMAN et al., a sair). Contudo, apesar de pouco frequentes,
são também atestados os padrões (S)(VO) e (SV)(O). Este úl mo padrão, (SV)(O), não é
observado em outras variedades de português estudadas até o momento. No entanto, ele
é um padrão possível (mas não frequente) em duas outras línguas românicas: catalão e
espanhol (e.g. D’IMPERIO et al., 2005; PRIETO, 2005; RAO, 2007; FELDHAUSEN, 2011).

3.5 Português santomense

Em São Tomé e Príncipe, o português é a língua materna da maioria da população, ainda
que sejam faladas ao menos três línguas crioulas afro-portuguesas do Golfo da Guiné (san-
tomense, principense e angolar) (e.g. ALEXANDRE; HAGEMEIJER, 2013).

No português falado na região de São Tomé (PST), capital do país, são associados acen-
tos tonais a todas as palavras fonológicas das sentenças declara vas neutras, conferindo
uma densidade tonal máxima a essa variedade de português (BRAGA, 2017, 2018). A den-
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sidade tonal é ligeiramente menor em dados de fala espontânea, não deixando de ser ele-
vada, contudo.

Com relação ao contorno entoacional nuclear dessas sentenças, há uma configuração
tonal baixa (L* L%), predominante, que ocorre em torno de 80% dos casos, ou descendente
(H+L* L%). Ademais, não foram atestadas sentenças mapeadas em mais de um IP para o
PST, sendo, portanto, (SVO) o padrão de fraseamento preferencial (considerando apenas a
pausa como pista prosódica), seja em dados de leitura ou em dados espontâneos (BRAGA,
2018; FERNANDES-SVARTMAN et al., a sair).

Assim como no PGB, além das fronteiras de IP marcadas por L%, fronteiras de PhPs
podem ser tonalmente marcadas por tons baixos, embora ainda não esteja claro se há
e quais são os fatores reguladores de sua atribuição, tais como o tamanho dos PhPs e a
estrutura sintá ca.

3.6 Português moçambicano

Serra e Oliveira (2018) fazem uma inves gação piloto acerca da densidade tonal e do fra-
seamento prosódico de frases declara vas neutras do português de Moçambique a fim de
verificarem suas tendências entoacionais. A par r de dados de fala espontânea de uma
moçambicana de 33 anos, com ensino superior e falante de português língua materna
(mas tendo compreensão em línguas bantas), as autoras observam que H+L* L% é o con-
torno entoacional nuclearmais frequente em IPs finais desse po frásico. Em IPs não finais,
esse contorno também pode ocorrer, sendo também encontrado um padrão ascendente
L+H* H%. Além disso, pausas frequentemente delimitam os IPs não finais, embora sejam
mais frequentes em IPs finais. Quanto à densidade tonal, 43,2% (n=70/162) das PWs in-
ternas ao IP portam um acento tonal nos dados analisados. Segundo as autoras (SERRA;
OLIVEIRA, 2018, p. 114), esse resultado é omenor índice entre as variedades africanas, bra-
sileiras e europeias de português estudadas, sendo maior somente que o do PE lisboeta.

Serra e Oliveira (2018, p. 114) salientam que, devido à pequena amostra analisada, for-
mada por poucos dados de apenas uma falante, não é possível definir ainda se o português
moçambicano apresenta ou não uma gramá ca entoacional com caracterís cas próprias,
conforme visto nas demais variedades de português comparadas. No entanto, conforme
mencionam, o estudo releva que as caracterís cas são ora compar lhadas com varieda-
des africanas, ora com variedades brasileiras, ora com variedades europeias de português,
indicando uma distribuição variável de aspectos comuns e gradientes entre todas elas.





4
MATERIAL E MÉTODOS

Os procedimentos metodológicos para a obtenção e o tratamento dos dados desta pes-
quisa são semelhantes aos que vêm sendo empregados em estudos realizados no âmbito
do InAPoP.1 Procuramos, assim, obter resultados da análise dos aspectos prosódicos do
PL que sejam comparáveis aos que vêm sendo ob dos por esse projeto para outras varie-
dades de português (PE, PB, PGB, PST), uma vez que se empregam nele osmesmos quadros
teóricos adotados nesta tese.

Este capítulo, dividido em três seções, descreve osmateriais de fala u lizados na inves-
gação (seção 4.1), os métodos empregados na obtenção, tratamento e transcrição desses

dados (seção 4.2) e o perfil dos falantes selecionados (seção 4.3).

4.1 Material

Consideramos, como fonte dos dados, três pos discursivos— fala controlada, fala semies-
pontânea e fala espontânea —, ob dos por meio de três das quatro tarefas dis ntas pro-
postas nas inves gações desenvolvidas no âmbito do InAPoP: Discourse Comple on Task
(seção 4.1.1), Reading Task (seção 4.1.2) e Conversa on Task (seção 4.1.3).2

1 Sobre o InAPoP, ver a introdução desta tese.
2 Pela indisponibilidade de equipamento adicional de gravação à época da coleta de dados, o Map Task

(tarefa do mapa) não foi realizado na pesquisa de campo. O Map Task é uma tarefa desenvolvida para se
obter pos específicos de interroga vas (perguntas confirmatórias, an expecta va etc.) e enunciados de
foco estreito demodo espontâneo. Omaterial dessa e das demais tarefas referente às variedades europeia
e brasileira de português encontra-se disponível online em InAPoP (Methodology).
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http://labfon.letras.ulisboa.pt/InAPoP/Methodology.html
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4.1.1 Discourse Completion Task

O Discourse Comple on Task (DCT), ou tarefa para completar o discurso — originalmente
desenvolvido por Blum-Kulka, House e Kasper (1989) e amplamente empregado em estu-
dos da pragmá ca e da sociolinguís ca (BILLMYER; VARGHESE, 2000; FÉLIX-BRASDEFER,
2010) — é um método rela vamente novo na pesquisa prosódica. Em pesquisas sobre a
prosódia das línguas românicas, o DCT foi aplicado emdiferentes áreas, tais como fonologia
entoacional, aquisição de segunda língua, sociofoné ca, prosódia e suas interfaces, teoria
da cortesia e prosódia visual, conforme mencionam Vanrell, Feldhausen e Astruc (2018,
p. 198). Os autores defendem que, embora ainda sejam necessárias pesquisas adicionais
quanto à validade/confiabilidade desse método na pesquisa sobre prosódia, o DCT é de-
fini vamente um método adequado para eliciar traços como tom e entoação (VANRELL;
FELDHAUSEN; ASTRUC, 2018, p. 216). Consoante a Hellmuth (2018, p. 4), empregamos o
DCT neste estudo, sobretudo, porque sua grande vantagem é

[…] que ele resulta em enunciados expressos com um alto grau de naturalidade, produzindo uma
ampla gama de expressões prosódicas para análise, mas que são bastante fáceis de analisar à me-
dida que se encaixam em categorias claras de significado. Os métodos produzem dados compará-
veis entre línguas lexicamente dis ntas, que são suficientemente paralelos para formar a base de
generalizações significa vas.3

O DCT inclui um ques onário com contextos discursivos e instruções ao par cipante
que permite a obtenção de produções semiespontâneas das respostas do falante para di-
ferentes pos frásicos e significados pragmá cos. Adaptamos o ques onário do DCT ao
PL a par r das versões em PE e PB, que, por sua vez, foram adaptadas do ques onário
inicialmente usado para o catalão (PRIETO, 2001; PRIETO; CABRÉ, 2013). Totalizando um
conjunto de 37 enunciados (apêndice A), o DCT aplicado para a recolha de dados do PL
compreende os pos frásicos apresentados em (1).4

(1) Tipos frásicos considerados no DCT do PL

a. Declara va neutra, enumeração, focalização contras va, exclama va, categórica, dubita va e
óbvia.

b. Interroga va total neutra, disjun va, enumera va com disjunção e com coordenação, confir-
matória, confirmatória tag, impera va.

c. Interroga vas parcial neutra, com coordenação e impera va.

3 No original:

The great advantage of the DCT, however, is that it results in u erances expressed with a high de-
gree of naturalness, yielding a wide range of prosodic expression for analysis, but which are fairly
easy to analyse as they fall into clear categories of meaning. The methods yield comparable data
across lexically dis nct languages which are sufficiently parallel as to form the basis of meaningful
generalisa ons.

4 Em outros trabalhos sobre a prosódia do português, as sentenças podem ter nomenclaturas ligeiramente
diferentes.
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d. Interroga va eco total, total an expecta va, parcial, parcial an expecta va e parcial disjun va.
e. Impera vos (ordem, pedido).
f. Voca vos (chamamento inicial, chamamento insistente).

Nessa tarefa, uma descrição de situações do co diano é apresentada oralmente pelo entre-
vistador — ocasionalmente auxiliada por imagens — e os par cipantes têm de se imaginar
em cada situação, sendo conduzido pelo entrevistador à produção de um enunciado cor-
respondente a um po frásico e significado pragmá co específicos (2). Nos casos em que
o par cipante produz um enunciado que não corresponde ao po frásico e/ou pragmá-
co esperado, o entrevistador deve reformular o contexto até que o par cipante dê uma

resposta compa vel.

(2) Discourse Comple on Task adaptado ao PL [Excertos] (apêndice A)

a. Declara va exclama va
E : Você entra numa padaria e o cheiro de pão te agrada. Exclama, diz que o
cheiro de pão é tão bom.
P : Que cheiro de pão tão bom!

b. Interroga va total enumera va com disjunção
E : A JUJM quer comprar uma fruta. E você não sabe que fruta ela quer
comprar. Pergunta se ela quer laranjas, bananas, limões ou mangas.
P : Queres laranjas, bananas, limões ou mangas?

c. Voca vo: chamamento inicial
E : Você quer que a Marina venha pra cozinha pra jantar. Chama a Marina.
P : Marina!

4.1.2 Reading Task

O Reading Task (RT), ou tarefa de leitura, compreende um conjunto de enunciados ela-
borados para a inves gação de vários parâmetros prosódicos. A sentenças selecionadas
para aplicação do Reading Task visam à análise do contorno entoacional e do fraseamento
prosódico do PL .

No estudo do contorno entoacional, inves gam-se os contornos nucleares e não nu-
cleares de enunciados adaptados ao PL a par r da base de dados dos estudos de: (i) Frota
(2000), para declara vas neutras e focalizadas e para expressões parenté cas; (ii) Frota
(2002a), para interroga vas (totais, parciais) neutras e focalizadas; e (iii) Frota (2014), para
impera vos (ordem, pedido) e voca vos (chamamento inicial, chamamento insistente) (apên-
dice B). As sentenças dessas bases de dados são precedidas por um contexto escrito e o
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par cipante deve lê-las conforme a informação con da nele. Ilustramos em (3) o po de
sentença e o respec vo contexto precedente dos dados do Reading Task do PL .

(3) Reading Task adaptado ao PL [Excertos] (apêndice B)

a. Interroga va total com foco estreito
[C :] Queria saber se foram mesmo lâminas que eles compraram e não outro ob-
jecto.
[E :] Os rapazes compraram lâminas?

b. Impera vo: pedido
[C :] Estão a dar presentes de Natal nas crianças e o teu filho ganhou um carro,
mas não o carro que ele queria. Então, pedes a quem está a dar os brinquedos:
[E :] Nos dá um carro.

c. Voca vo: chamamento inicial
[C :] Gostarias de falar com o teu colega, mas ele está distante e não sabes se ele
vai te ouvir. Chama o teu colega:
[E :] Miguel!

Com relação ao fraseamento prosódico, buscamos por evidências não segmentais na
exploração dos dados. Para tanto, u lizamos, além das bases de dados ora descritas, o
Romance Languages Database (RLD) (e.g.D’IMPERIO et al., 2005), adaptado ao PL a par r
de suas versões em PE e PB.5

O RLD cons tui-se de um conjunto comparável de 76 sentenças declara vas forma-
das por uma única oração de ordem sujeito-verbo-objeto (SVO) e que variam sistema ca-
mente quanto ao tamanho (em número de sílabas fonológicas) e quanto à complexidade
sintá co-prosódica (ausência/presença de ramificações sintá cas e prosódicas em S e O)
de seus cons tuintes. Os fatores de composição do RLD são os seguintes: (i) cons tuinte
curto, composto por até 3 sílabas; (ii) cons tuinte longo, composto por mais de 3 sílabas;
(iii) cons tuinte não ramificado sinta camente, composto morfossinta camente por um
núcleo nominal ( ); (iv) cons tuinte ramificado sinta ca-mente, composto morfossinta -
camente por um núcleo nominal e um adje vo ( + dj ) ou um complemento preposicio-

5 Por meio do RLD, a inves gação da variação do fraseamento prosódico das línguas românicas foi reali-
zada por inves gadores do projeto internacional Intona onal Phrasing in Romance. O projeto teve como
obje vos centrais: (a) a cons tuição de uma base de dados de línguas românicas que permita o estudo
compara vo da cons tuência entoacional dessas línguas; (b) a descrição e a análise da cons tuência pro-
sódica, tendo em conta o peso de fatores foné co-fonológicos e morfossintá cos; e (c) a compreensão
da variação encontrada nas línguas românicas, no domínio da cons tuência entoacional. Para os resulta-
dos ob dos pelo projeto, confira, entre outros, os trabalhos de Vigário e Frota (2003), Elordieta, Frota e
Vigário (2005), D’Imperio et al. (2005), Frota et al. (2007) e Frota e Vigário (2007). O RLD encontra-se
parcialmente disponível online.

http://labfon.letras.ulisboa.pt/intphraro.htm
http://rld.letras.ulisboa.pt/
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nal ( + ), quando simples, ou por um núcleo nominal, um adje vo e um complemento
preposicional ( + dj+ ), quando duplo. A combinação desses fatores fornece as condi-
ções dadas em (4) para a formação das sentenças do RLD.

Os exemplos das condições referem-se aos sujeitos que aparecem entre colchetes. En-
tretanto, essas condições também são válidas para o objeto das sentenças. Os verbos, po-
rém, variam somente quanto ao número de sílabas. O controle sistemá co de todas essas
condições visa à inves gação rigorosa da influência da complexidade sintá ca e prosódica
(ausência e presença de ramificações sintá co-prosódicas) e do tamanho (em número de
sílabas) dos cons tuintes na associação de eventos tonais ao contorno entoacional.

(4) Romance Languages Database adaptado ao PL [Excertos]

a. Condição 1: sintagma não ramificado curto (3 sílabas)

[O homem]NP levava gingubas6

b. Condição 2: sintagma não ramificado longo (5 sílabas)

[A libanesa]NP levava a marmelada

c. Condição 3: sintagma ramificado curto (5 sílabas)

[A jovem loira]NP+AdjP levava a marmelada
[A jovem de Lima]NP+PP levava gingubas

d. Condição 4: sintagma ramificado longo (10 sílabas)

[O libanesa maravilhosa]NP+AdjP memorizava a melodia
[O libanesa de N’dalatando]NP+PP memorizava a melodia7

e. Condição 5: sintagma duplamente ramificado curto (9–10 sílabas)

[O dono malvado da loja]NP+AdjP+PP memorizava dilemas

f. Condição 6: sintagma duplamente ramificado longo (15 sílabas)

[O namorado megalómano da brasileira]NP+AdjP+PP levava gingubas.

4.1.3 Conversation Task

No Conversa on Task (CT), ou conversação, cujo obje vo é obter dados de fala espontâ-
nea, os par cipantes devem falar a respeito de si mesmos e o pesquisador deve ter uma
par cipação menor durante dez minutos de conversação (cerca de 1600 palavras por en-
trevista). São exemplos de temas a serem abordados os seguintes: infância, juventude,

6 Ginguba s.f. 1. (Arachis hypogaea L.) amendoim.
7 N’dalatando s.n. 1. uma municipalidade, capital da província do Kwanza-Norte, Angola.
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origens, ocupações, família, aspectos tradicionais do local onde vivem, etc. (CRUZ, 2013,
p. 13). Posteriormente, selecionamos, a par r desses dados, os enunciados que corres-
pondem aos pos frásicos referidos nas demais tarefas, com os quais foram comparadas e,
assim, observamos diferenças e semelhanças entre os pos de discurso (lido, semiespon-
tâneo e espontâneo). Os enunciados foram iden ficados, na fala espontânea, por meio do
contexto discursivo e de pistas acús cas, como pausas e mudanças na curva da frequência
fundamental.

Além das tarefas descritas, interroga vas totais e parciais foram ob das em uma ta-
refa específica para produzir perguntas, conduzida por um pesquisador do Projeto Libolo e
com assistência do autor desta tese. Na tarefa, seis par cipantes foram reunidos para que,
a par r de uma série de imagens, fizessem livremente perguntas sobre qualquer aspecto
delas que quisessem. O experimento envolveu três rodadas: a primeira com perguntas
somente em quimbundo; a segunda com perguntas em português seguidas de sua equiva-
lente em quimbundo e vice-versa; e a terceira somente em português.8 Cada par cipante
fazia uma pergunta, um após o outro e repe damente, para uma determinada imagem, até
que se esgotasse sua cria vidade, sendo apresentada, então, a próxima imagem. O fato de
estarem presentes na realização da tarefa mais de um falante e de ser uma tarefa com um
contexto menos controlado quanto às respostas esperadas nos levou a considerá-la mais
espontânea que o DCT.

4.2 Métodos

4.2.1 Trabalho de campo

Os dados de fala foram adaptados e coletados durante uma pesquisa de campo de três
semanas realizada no Libolo, entre 4 e 24 de junho de 2016. A primeira semana foi dedi-
cada ao contato com autoridades locais tradicionais e administra vas, bem como com a
comunidade e futuros colaboradores linguís cos. Esse contato é um protocolo crucial, na
medida em que respeita os valores culturais seculares da sociedade libolense, com espe-
cial atenção para as caracterís cas de sua estrutura de autoridade.9 Na primeira semana,

8 Os dados em quimbundo foram recolhidos para serem inves gados por pesquisadores do Projeto Libolo.
Parte dos falantes que produziram os dados de fala aqui analisados são também falantes de quimbundo
(ver a seção 4.3 deste capítulo).

9 Nesse tocante, cabe dizer que o consen mento formal para a realização da pesquisa de campo no âmbito
do Projeto Libolo consis u na solicitação por escrito às autoridades locais—e não individualmente aos par-
cipantes da pesquisa — realizada pelos coordenadores do projeto. Isso porque, no Libolo, é ao líder ou à

autoridade que é concedido, pela cole vidade, o direito de falar em nome de cada libolense. Seguindo a
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fizemos também a adaptação de todas as sentenças e contextos do RT, no que se refere ao
léxico e à estrutura sintá ca, respeitando os critérios de composição, como auxílio de cinco
libolenses.10 Talmedida visou à obtenção de sentenças naturais e possíveis para o PL . Pro-
curamos também avaliar os contextos do DCT, a fim de observarmos possíveis problemas
de compreensão, levando-nos a escolher situações e um léxico mais recorrente para os
libolenses (como, por exemplo, o uso de ‘ginguba’, ‘vendedor’ e ‘can na’ no lugar de ‘com-
pota’, ‘lojista’ e ‘loja’ em dado contexto, e a referência a pessoas e lugares conhecidos).11

Ainda aplicamos a tarefa específica de perguntas e parte da tarefa de conversação, bem
como finalizamos a montagem dos experimentos a par r do material adaptado ao longo
da primeira semana.12 Na semana seguinte, iniciamos a aplicação do DCT e, em seguida,
do RT.13 Pelo fato de os par cipantes não terem apresentado um desempenho sa sfatório
no RT — seja por não terem uma leitura concatenada ou por não compreenderem o con-
texto e/ou produzirem sentenças dis ntas do esperado —, decidimos, na terceira e úl ma
semana, aumentar o número de aplicações do DCT e selecionar novos par cipantes para
a aplicação do RT. Contudo, foi necessário descartar pra camente todos os novos par ci-
pantes por não terem, novamente, um desempenho sa sfatório na tarefa de leitura, ou
por descobrirmos, no decorrer da interação, que passaram parte da vida fora do Libolo, ou
ainda pela má qualidade da gravação.

A recolha dos dados foi feita em salas cedidas pela equipe de apoio logís co do Pro-
jeto Libolo em Calulo, as quais faziam parte de um estabelecimento comercial. Embora as
gravações devam ser feitas idealmente em ambientes silenciosos, com pouco ou nenhum

estrutura de autoridade da sociedade libolense, a autorização de par cipação das pesquisas é concedida:
(i) pela Administração do Município do Libolo, sediada na vila de Calulo, que comunica sua permissão às
demais administrações comunais do município sob sua tutela (Cabuta, Munenga e Quissongo) e ao Soba
Grande doMunicípio do Libolo (a autoridade tradicional superior domunicípio); e (ii) pelo Soba Grande do
Município do Libolo, que comunica sua permissão a outros sobas das comunas do Libolo, sendo a popula-
ção do Libolo informada por estes acerca das pesquisas. Devido a essa estrutura de autoridade, para além
de se voluntariar, não compete ao par cipante fornecer qualquer permissão formal de sua par cipação
— ver também Figueiredo et al. (2016).

10 Uma pré-adaptação já havia sido feita ainda no Brasil, sem auxílio de libolenses, com base na literatura
existente (FIGUEIREDO; OLIVEIRA, 2013; FIGUEIREDO; SANTOS, 2014; SANTOS, E., 2015) e em excerto de
fala espontânea coletada por pesquisadores do Projeto Libolo em anos anteriores.

11 Importa dizer que o entrevistador aplicador do DCT (e demais testes), autor desta tese, é paulista e falante
na vo de português brasileiro.

12 Vale lembrar que o material adaptado e incluído no RT durante a primeira semana não contempla apenas
os dados u lizados e apresentados nesta tese. Dois deles veram de ser descartados pelo desempenho
não sa sfatório dos falantes na tarefa: o conjunto controle para tópico de Frota (2000) e um conjunto
inédito de 10 sentenças, elaborado em campo, também para tópico. O conjunto de dados Paragoge de
Cruz (2013) também foi adaptado, mas não houve tempo hábil para aplicá-lo.

13 Aplicamos o DCT também para produção de enunciados em quimbundo: o contexto foi apresentado em
português e o par cipante foi instruído a produzir o enunciado naquela língua. Esses dados serão u lizados
em estudos compara vos subsequentes.



54

ruído de fundo, e sem distrações ao par cipante, nem sempre isso foi possível, dadas as
condições para coleta de dados no Libolo.14

4.2.2 Recolha e tratamento do material

Ametodologia de obtenção dos dados de fala consis u na gravação digital da performance
de libolenses falantes de português na realização das tarefas especificadas na seção ante-
rior (4.1).

Após a adaptação dosmateriais, os contextos do DCT foram ordenados aleatoriamente
e, no momento de aplicação da tarefa, apresentados em tela de computador individual-
mente. No caso do RT, além de aleatorizados, pos frásicos dis ntos foram intercalados,
demodo que uma sentença funcionasse como distra va para a outra. Então, o conjunto de
sentenças formado foi também apresentado em tela de computador, com cada sentença
exibida individualmente. Tanto o RT quanto o DCT foram aplicados envolvendo repe ções,
a fim de se obter idealmente três repe ções de cada um de seus enunciados.

Na escolha dos par cipantes para a coleta dos dados de fala, procuramos seguir os cri-
térios do InAPoP. Portanto, coletamos dados de sujeitos de um grupo etário mais jovem
(de 20 a 45 anos), com um nível variável de educação formal (do ensino básico ao ensino
superior), e de um grupo etário mais velho (60 anos ou mais), que deveriam ser alfabe -
zados, a fim de realizarem a tarefa de leitura. Para esse segundo grupo, não contemplado
nesta tese, foram coletados apenas dados no CT.

Todas as tarefas foram gravadas com as mesmas especificações técnicas: u lizamos
um microfone externo de lapela S ©, modelo EW122PG3, e um gravador digital
M ©, modelo PMD661, em formato .wav, em canal monofônico e a uma frequência
de 48 kHz, 16 bits e 705–1411 Kbps.

A fim de preparar os dados de fala para análise, o material de áudio ob do nos expe-
rimentos foi subme do ao programa computacional de análise de fala P (BOERSMA;
WEENINK, 2018). Os arquivos de somob dos noDCT e no RT foram segmentados emarqui-

14 Um dos espaços em que ocorreram as gravações era também o ambiente de trabalho dos pesquisadores
(cinco ao todo). Em uma sala anexa a ele, na qual havia eco, algumas gravações também veram de ser
realizadas. Um terceiro espaço, no qual ocorreu grande parte das gravações, funcionava a cozinha do
estabelecimento. Desse modo, foi necessário aliar a dinâmica do estabelecimento com a das gravações
e com a disponibilidade dos espaços (visto que, certas vezes, ocorriam gravações em simultâneo), o que
dependia crucialmente da disponibilidade dos par cipantes (que nem sempre compareciam no horário
estabelecido). As gravações do CT com o grupo etário mais velho foram, no entanto, realizadas em outras
localidades: na casa do par cipante ou em seu quintal. Elas não fazem parte dos dados analisados nesta
tese.

http://www.fon.hum.uva.nl/praat/
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vos individuais por sentença. Em seguida, reordenamos os arquivos (quando necessário) e
os rotulamos, indicando o po de tarefa, o po frásico, o falante que o produziu e em qual
repe ção. Já no CT, trechos dos arquivos de áudio contendo as sentenças de interesse
foram selecionados e também rotulados. Quando houve interferência de ruído externo,
u lizamos os recursos do programa computacional de edição de áudio Audacity© (versão
2.0.5) para reduções de ruído, e as duas versões dos arquivos, original e modificada, foram
man das e comparadas para a verificação de possíveis alterações.

U lizando o P , ob vemos a síntese do sinal acús co (oscilograma, espectrograma
e frequência fundamental), a par r da qual iden ficamos e transcrevemos os eventos to-
nais do contorno entoacional, com base na percepção audi va e na exploração do sinal
acús co de F0 e de acordo com os pressupostos teóricos da Fonologia Entoacional e da Fo-
nologia Prosódica (capítulos 2 e 3). Os critérios de transcrição são apresentados a seguir.

4.2.3 Critérios de transcrição

A anotação prosódica foi realizada pelo autor desta tese com base no P–ToBI (Portuguese
Tone and Break Indices) (FROTA et al., 2015c), um sistema notacional para a descrição da
gramá ca prosódica do português voltado à entoação e ao fraseamento prosódico.

Seguindo o P–ToBI, criamos TextGrids15 no P contendo três camadas principais,
a saber, Tones (tons), Orthography (ortografia), BI (break indices ‘índices de ruptura’) e
uma camada adicional empregada especificamente para este estudo: Syllables (sílabas).
As camadas, alinhadas à síntese do sinal acús co, possuem as seguintes caracterís cas:

Tones— Camada de pontos contendo a transcrição fonológica autossegmental-métrica dos eventos
tonais associados ao contorno entoacional. Por se tratar de uma transcrição fonológica, o alinha-
mento dos eventos tonais dessa camada nem sempre coincide precisamente com a curva de F0
observada (isto é, a contraparte foné ca dos eventos).

Syllables — Camada de intervalos contendo a transcrição foné ca aproximada de cada sílaba do
enunciado. Esta camada não está prevista no P–ToBI, no entanto, consideramos ser relevante a
separação silábica para facilitar a apreensão do alinhamento dos eventos tonais às sílabas.

Orthography — Camada de intervalos contendo a transcrição ortográfica de cada palavra do enun-
ciado.

15 TextGrids são arquivos gerados pelo P para anotações diversas: como transcrição segmental, transcri-
ção ortográfica, delimitação de duração de elementos (segmentos, cons tuintes morfossintá cos, cons -
tuintes pro-sódicos), marcação de tons etc.

https://www.audacityteam.org/
http://labfon.letras.ulisboa.pt/InAPoP/P-ToBI/
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BI— Camada de pontos contendo amarcação das fronteiras de cons tuintes prosódicos. Um índice
numérico, entre 0 e 4, indica o maior nível de juntura entre os cons tuintes prosódicos: 0 = clí co,
1 = palavra fonológica, 2 = grupo de palavras fonológicas, 3 = sintagma fonológico, 4 = sintagma
entoacional.

O inventário do P–ToBI, elaborado a par r da descrição prosódica do PE e do PB, atu-
almente contém três acentos tonais pré-nucleares — H*, H+!H*, L+H16 —, cinco acentos
tonais nucleares—L*, L*+H, (L+)H*, H*+L, H+L*—e cinco tons de fronteira—H%, !H%, L%,
LH%, HL% —, e os eventos tonais desses dois úl mos grupos compõem quinze contornos
entoacionais nucleares — H+L* L%, L* L%, L* H%, L*+H L%, L*+H LH%, H*+L L%, H+L* HL%,
L*+H H%, L* HL%, (L+)H* !H%, (L+)H* L%, L* LH%, L*+H HL%, H+L* H%, H+L* LH%—, todos
eles comuns às variedades. Ainda podem ser incluídos, na transcrição, tons de fronteira
iniciais de IP (%H), descritos para o PE, e tons baixos relacionados a foco do PB (L–). A par r
desses elementos, fazemos a transcrição dos eventos tonais do PL , embora sempre avali-
ando a per nência de cada anotação segundo as evidências empíricas dos nossos dados.

Ainda que as camadas devam conter eventos fonológicos, o P–ToBI permite que se
descrevam eventos foné cos em casos de estágios iniciais da análise fonológica, refle ndo
anotações temporárias ou hipóteses ainda a serem avaliadas, especialmente nos casos em
que uma variedade tenha sido ainda pouco estudada ou em que uma análise consolidada
de algum aspecto prosódico da língua ainda não esteja disponível. Fazemos uso de ano-
tações foné cas na transcrição dos enunciados do PL a par r da simbologia disponível
no modelo autossegmental-métrico da entoação, tais como pico atrasado (<) ou adian-
tado (>) em relação a um alinhamento usual (ex.: L+<H*, L+>H*), que são incorporadas
na camada de tons. Já eventos tonais fonologicamente presentes, mas fone camente não
realizados, são indicados entre parênteses — ex.: (L+)H*. Quando há dúvidas acerca da
presença de um evento tonal, um sinal de interrogação é inserido após o elemento in-
certo (ex.: “*?” para dúvida quanto à presença de acento tonal). Além disso, no modelo
autossegmental-métrico, os sinais de exclamação “¡” e “!” originalmente indicam que um
alvo tonal H é realizado, respec vamente, num nível tonal fone camente acima (upstep)
ou abaixo (downstep) do alvo tonal H precedente, isto é, numa relação compara va sin-
tagmá ca. No entanto, os sinais de exclamação representam aqui, ao contrário, um maior
ou ummenor alcance tonal fonológico, numa relação paradigmá ca— ver Carnaval (2017)
para adoção similar na análise do foco no RJ.

Finalmente, é importante dizer que as legendas das figuras que ilustram os dados de
fala acompanham informações relevantes quanto ao po de tarefa (DCT, RT, CT) e ao nú-
mero do enunciado nos apêndices, ao po frásico esperado (de acordo com a classificação

16 O P–ToBI não indica o tom central para o acento tonal L+H na medida em que estudos sobre o português
brasileiro ora apontam para um acento bitonal L+H*, ora para L*+H. Entretanto, nenhum contraste entre
os dois acentos tonais foi reportado (FROTA, MORAES, 2016).
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dos pos frásicos e sen dos pragmá cos), ao contexto empregado para a obtenção do
dado e ao falante que produziu o enunciado. A figura 7 ilustra a aplicação dos critérios de
transcrição em um enunciado extraído do conjunto de dados do PL .

Figura 7 – Tarefa: RT_RLD [32]. Tipo frásico: Declara va neutra. Contexto: Leia a seguinte
frase. Falante: FSBF.

4.3 Falantes e dados selecionados

O material de fala em que se baseia esta tese foi produzido por oito falantes: DOMJ, FSBF,
JOAL, JUJM, KJAJ, MMEF, MCLF, JAAN (quadro 3). Todos eles são angolanos e afirmam não
terem passado a infância e a juventude em outro lugar que não o município do Libolo. Os
cinco primeiros (FSBF, DOMJ, JOAL, JUJM, KJAJ) mencionam terem nascido e crescido na
Banza dos Dambos, uma aldeota a cerca de 8 km dos bairros centrais da Vila de Calulo,
sede do município do Libolo. Eles são falantes tanto de português quanto de quimbundo e
relatam que a convivência com pessoasmais velhas, falantes de quimbundo, como os avós,
lhes proporcionaram o ambiente para a aquisição dessa língua. Entretanto, em visita aos
Dambos (e a outras vilas mais afastadas do Libolo), notamos que mesmo as crianças ora
falam em quimbundo, ora falam em português.17 Os demais falantes (MMEF, MCLF, JAAN)
são naturais dos bairros centrais da vila de Calulo, uma áreamais urbanizada. Eles afirmam
serem falantes apenas de português, não falando ou compreendendo o quimbundo, ainda
que pelomenos umdos pais de todos eles fale quimbundo (ou umbundo, no caso deMCLF).
Quanto a outras línguas faladas, não foi relatado por nenhum dos falantes o domínio de
outro idioma diferente do quimbundo e/ou do português. A faixa etária dos falantes varia
entre 15 e 34 anos e, assim, formam um grupo etário mais jovem (segundo critérios do

17 Conforme já mencionamos (capítulo 1, seção 1.3), a situação de contato entre o português e o quimbundo
no Libolo ainda não está clara, embora ela seja tema de pesquisa em progresso.
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InAPoP), e, em sua maioria, de homens. Apenas três deles (FSBF, JOAL, KJAJ) já haviam
completado o Ensino Básico angolano, formado por 13 classes (anos de ensino), e entre
eles umestava cursando o Ensino Superior (KJAJ). Os demais frequentavamos cinco úl mos
anos do Ensino Básico. A seleção de falantes com perfis linguís cos diferentes quanto às
línguas faladas é uma tenta va de avaliar, a par r dos dados disponíveis, se há diferenças
prosódicas no português falado por esses dois grupos.18 O quadro 3 resume o perfil dos
falantes selecionados.

Quadro 3 – Perfil dos falantes selecionados.19

FALANTE IDADE GÊNERO ORIGEM NO LIBOLO LÍNGUAS
FALADAS EDUCAÇÃO FORMAL

DOMJ 30 M Calulo (Vila dos Dambos) PT KM 9ª Classe
FBSF 23 M Calulo (Vila dos Dambos) PT KM Ensino Básico concluído
JOAL 31 M Calulo (Vila dos Dambos) PT KM Ensino Básico concluído
KJAJ 34 M Calulo (Vila dos Dambos) PT KM Ensino Superior cursando
JUJM 24 F Calulo (Vila dos Dambos) PT KM 13ª Classe
MMEF 22 M Calulo (Região central) PT - 13ª Classe
MCLF 15 F Calulo (Região central) PT - 9ª Classe
JAAN 17 F Calulo (Região central) PT - 11ª Classe

Quanto à seleção dos dados, embora tenhamos aplicado o DCT e o RT a um número
considerável de falantes (para além dos oito aqui indicados), grande parte dos dados foi
desconsiderada: (i) pela má qualidade do áudio para análises entoacionais; (ii) por se cons-
tatar que o falante não se enquadrava no perfil ideal (como no caso em que o falante pas-
sou parte considerável de sua infância/juventude fora do Libolo); e, sobretudo, (iii) quando
o falante apresentava um desempenho insa sfatório na realização das tarefas, visto que,
além da compreensão e produção do po de enunciado esperado, o par cipante deveria
ter uma fala concatenada e sem hesitações (interrupções, correções, repe ções, apaga-
mentos e pausas hesita vas).20

No que se refere especificamente aos falantes do quadro 3, para cinco deles (FBSF,
DOMJ, JOAL, JUJM, MMEF) dispomos de dados eliciados no DCT, que formam o cerne da
análise prosódica exposta nesta tese. Contamos ainda com dados esporádicos do RT para
três falantes (DOMJ, MMEF, JAAN) e uma quan dade rela vamente maior para outros dois

18 Uma avaliação acerca do grau de exposição às línguas em questão foge ao escopo deste trabalho, em
vista da complexidade linguís ca do município. Assim, restringimo-nos às informações facultadas pelos
par cipantes em suas entrevistas.

19 Em publicações relacionadas a esta tese, os falantes têm a seguinte designação: DOMJ→ JD, FSBF→ SF,
JOAL→ AJ, JUJM→MJ, MMEF→ EM.

20 As hesitações, embora caracterís cas da língua falada (JUBRAN; KOCH, 2006), não foram consideradas
porque procuramos generalizações dos padrões prosódicos/entoacionais a par r de estruturas específi-
cas. Considerar esses elementos na caracterização prosódica direciona a inves gação a outros recortes de
pesquisa e pressupõe relacioná-los a outros fatores, como os cogni vo-interacionais, o que está fora do
escopo desta tese.
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(FSBF,MCLF). Portanto, nem sempre há dados disponíveis de um falante para todas as tare-
fas e para cada po frásico. Na descrição dos resultados, apresentada no próximo capítulo,
é possível verificar a distribuição dos dados por falante e por tarefa.





5
ANÁLISEPROSÓDICADOPORTUGUÊS
DO LIBOLO

Apresentamos, neste capítulo, a descrição e a análise qualita va e quan ta va dos padrões
entoacionais nucleares encontrados nos enunciados ob dos na tarefa para completar o dis-
curso (DCT, Discourse Comple on Task), bem como nas tarefas de leitura (RT, Reading Task)
e de conversação (CT, Conversa on Task) para alguns pos frásicos. Embora nos concen-
tremos nos contornos entoacionais nucleares, também fazemos menção ao contorno não
nuclear quando necessário para a caracterização dos pos frásicos, bem como dedicamos
a úl ma seção deste capítulo aos aspectos prosódicos do contorno pré-nuclear de certos
pos frásicos.

Organizamos a apresentação dos resultados seguindo, em geral, a divisão frásica en-
contrada nos ques onários do DCT do InAPoP. Tradicionalmente, a classificação das frases
ou dos enunciados por po é baseada em propriedades discursivas (a intenção comuni-
ca va que o falante quer transmi r ao seu interlocutor) (e.g. MATEUS et al., 2003). No
DCT, os pos frásicos são agrupados pela modalidade da sentença e cada uma contém fra-
ses com diferentes funções pragmá cas na situação comunica va. Na pologia frásica das
línguas, são dis ntas várias modalidades da sentença (sentence types) — declara va, inter-
roga va, impera va, exclama va, opta va, desidera va, dubita va, etc. —, que são defi-
nidas de acordo com sua forma grama cal e uso conversacional, isto é, elas são estruturas
grama cais especializadas para realizar certas funções comunica vas (SADDOCK; ZWICKY,
1985; PORTNER, 2004, 2005). Para algumas análises, cada po frásico tem um correlato
semân co — a força sentencial (senten al force) — que o contrapõe aos demais pos.
Essa força é derivada indiretamente da combinação de vários componentes grama cais,
tais como elementos alocados em posição específica da estrutura frasal, como o domínio
do sintagma complemen zador, operadoreswh, inversão de cons tuintes, conjugação ver-
bal, etc. (CHIERCHIA; MCCONNEL-GINET, 1990; PORTNER, 2004, 2005, 2009; LOHNSTEIN,
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2007). No entanto, para além da força sentencial, as frases têm uma força ilocucionária
(illocu onary force), um fenômeno pragmá co relacionado às intenções comunica vas do
falante e analisado pelas teorias dos atos de fala (e.g. AUSTIN, 1962; SEARLE, 1969, 1976).1

Tendo em vista a dis nção entre forma grama cal e função comunica va, o ques o-
nário do DCT inclui contextos que permitem a produção de enunciados de diferentes mo-
dalidades (declara va, exclama va, interroga va, impera va e voca va), com diferentes
estruturas sintá cas (interroga va total e parcial, coordenação e disjunção, enumeração),
estrutura informacional (foco amplo e estreito), viés epistêmico (busca de informação, an -
expecta va, confirmatória, obviedade, dubita va) e nuances pragmá cas (ordem, pedido,
oferecimento, valor categórico e contraditório). Há ainda variação na cons tuição dos ele-
mentos frásicos (extensão em número de palavras, posição do acento tônico). Os enunci-
ados analisados nesse capítulo compreendem, assim, os seguintes pos frásicos: (i) decla-
ra vas neutras, focalizadas, enumera vas, dubita vas, óbvias e exclama vas; (ii) interro-
ga vas totais neutras, focalizadas, eco, an expecta va, confirmatórias, confirmatórias tag,
impera vas, disjun vas e enumera vas com disjunção e com coordenação; (iii) interroga -
vas parciais neutras, eco, an expecta va, impera vas e com coordenação; (v) impera vos
de ordem e pedido; e (vi) voca vos de chamamento inicial e de chamamento insistente.

Os dados abrangemas produções de oito falantes (DOMJ, FSBF, JAAN, JOAL, JUJM, KJAJ,
MMEF, MCLF). Afora dados descartados,2 1706 enunciados compõem o conjunto de dados
descritos neste capítulo: 907 selecionadas no DCT [37 contextos × 5 falantes(DOMJ, FSBF, JOAL,

1 De acordo com a teoria dos atos de fala, ao enunciar uma expressão linguís ca realizamos ações (AUS-
TIN, 1962). Nessa perspec va teórica, o enunciado é cons tuído de ato locucionário (a ação de proferir
um conteúdo linguís co), ato ilocucionário (o po de ação realizada) e ato perlocucionário (resultado da
ação), e a intenção do falante é denominada força ilocucionária. Searle (1969), seguindo Aus n (1962),
propõe cinco categorias gerais de atos de fala ilocucionários, que são pontos de referência para novas
classificações em propostas subsequentes: asser vos (compromissos do falante com a verdade da propo-
sição expressa, dizendo como as coisas são), dire vos (tenta vas do falante de levar o ouvinte a realizar
uma ação futura), compromissivos (comprome mentos do falante a realizar uma ação futura), expressivos
(expressões de estados psicológicos do falante acerca do mundo) e declara vos (correspondências entre
a proposição e a realidade do mundo). Novas abordagens dos atos de fala reconhecem que cada ilocu-
ção está estreitamente associada a um conjunto específico de parâmetros prosódicos (e.g. CRESTI, 2000).

Deve-se notar, contudo, que nem sempre há uma correspondência direta entre as intenções do fa-
lante (força ilocucionária) e a forma linguís ca (modalidade/força sentencial) da frase que ele u liza para
transmi -las. Por exemplo, as sentenças ‘A Marina abriu a janela’ e ‘A Marina abriu a janela?’, enunciadas
por um tal indivíduo Jonas em diferentes contextos, têm, respec vamente, a força sentencial de asserção
e de pergunta, visto que correspondem a “Jonas disse que a Marina abriu a janela” e “Jonas perguntou se
a Marina abriu a janela”. Por sua vez, a frase ‘Gostaria de saber quem comeu o meu bolo’ é formalmente
uma declara va, contendo a força sentencial de asserção, mas detém a força ilocucionária de uma per-
gunta, como em ‘Quem comeu o meu bolo?’. Esse caso é o que Searle (1975) denomina de ato de fala
indireto, em que não há uma relação direta entre a força ilocucionária e a estrutura sintá ca da frase.

2 O número de sentenças descartadas não foi contabilizado.
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JUJM, MMEF)], 658 selecionadas no RT [168 sentenças × 5 falantes(DOMJ, FSBF, MMEF, MCLF, JAAN)],3

e 132 selecionadas no CT [8 falantes(DOMJ, FSBF, JOAL, JUJM, MMEF, MCLF, JAAN, KJAJ)].

Este capítulo se organiza da seguinte forma. Cada seção fornece a descrição dos pa-
drões entoacionais empregados para um determinado po frásico (seção 5.1 a seção 5.4).
Para cada umdeles, umoumais padrões representa vos são exemplificados pormeio de fi-
guras. Devido amais de uma estratégia ter sido documentada, a quan ficação dos padrões
é fornecida pela frequência de ocorrência.4 Sínteses dos resultados, bem como compara-
ções com outras variedades de português, são também feitas para as declara vas, inter-
roga vas totais, interroga vas parciais, impera vos e voca vos ao final de cada uma de
suas respec vas seções. Na úl ma seção do capítulo (seção 5.5), fazemos considerações a
respeito dos contornos entoacionais pré-nucleares (configuração tonal, fraseamento pro-
sódico e marcação tonal de fronteiras prosódicas) de declara vas, interroga vas totais e
interroga vas parciais.5

5.1 Declarativas

Sentenças declara vas apresentam um fato ou esclarecem uma informação ao interlocu-
tor, expressando o ponto de vista do falante sobre uma situação em par cular, seja ela
verdadeira ou não, mas também podem expressar outras intenções do falante, como, por
exemplo, desaprovação, desacordo, dúvida, insistência, segurança ou surpresa. Nesses ca-
sos, a finalidade informa va do enunciado é posta em um plano secundário (PRIETO, 2013,
p. 10).

Descrevemos, nesta seção, seis pos dis ntos de declara vas: neutra, focalizada, enu-
mera va, dubita va, óbvia e exclama va.

3 O número de repe ções envolvidas na produção dos dados do DCT e do RT varia conforme o falante e
conforme o conjunto de dados de cada tarefa e, por isso, não foi indicado.

4 Análises esta s cas inferenciais estão sendo realizadas com dados do PL pela equipe de esta s cos do
projeto Variação e fraseamento prosódico em português: comparações entre variedades brasileiras e afri-
canas (CNPq 459634/2014--3). O início das análises coincide com o estágio de conclusão desta tese e,
portanto, não puderam constar das considerações feitas aqui.

5 Parte dos resultados acerca do DCT e do RT_RLD aqui apresentados são preliminarmente reportados por
Santos e Fernandes-Svartman (2019, a sair 1, a sair 2) (DCT: declara va neutra, interroga vas total e parcial
neutras, impera vos), Fernandes-Svartman, Santos e Braga (2018) (RT_RLD: declara va neutra) e Santos
(2019) (DCT: voca vos).
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5.1.1 Declarativas neutras e focalizadas

Declara vas neutras, também denominadas de declara vas com foco amplo, introduzem
uma nova informação ao discurso. Ao produzi-la, o falante não marca informacionalmente
nenhuma parte do enunciado mais saliente que a outra (PRIETO, 2013, p. 10; FROTA et
al. 2015a, p. 247). Elas são decorrentes de situações discursivas específicas, como senten-
ças fora de contexto6 (formas de citação) ou como respostas a perguntas do po “O que
aconteceu?” e, portanto, envolvem foco na sentença como um todo — ver o estudo de
Frota (2000, p. 16) para uma revisão acerca de foco (e foco prosódico).

A par r da sugestão de Ladd (1980), tornou-se comum classificar o foco em “amplo” e
“estreito”, embora ele seja uma dimensão con nua (LADD, 2008, p. 215), visto que a exten-
são do cons tuinte sobre o qual o foco recai varia de um domínio estreito, como a PW, a
um domínio mais amplo, como PhPs e IPs (este úl mo sendo convencionalmente referido
como foco amplo), conforme pontuam Moraes, Carnaval e Coelho (2015). Desse modo,
sentenças declara vas com foco amplo diferenciam-se das declara vas com foco estreito
na medida em que naquelas o foco recai em toda a sentença, e não em um cons tuinte
par cular como nesta. Diferentemente do foco amplo, o foco estreito tem, assim, a fun-
ção de iden ficar um subconjunto de en dades contextualmente relevantes no discurso
(FROTA, 2000, p. 16).

Embora a terminologia para descrever o fenômeno do foco seja vasta, há um certo
consenso na dis nção entre o trecho menos informa vo — tema, dado, pressuposto —
e a parte informa va — rema, novo, foco — na ar culação informacional do enunciado
(e.g. KRUIJFF-KORBAYOVÁ; STEEDMAN, 2003 apud MORAES, 2006). Na literatura (KISS,
1998; ZUBIZARRETA, 1998; LADD, 2008 [1996]), normalmente dois pos principais de foco
estreito são dis ntos: o foco informacional, que apresenta uma informação nova ou iden-
fica a informação mais relevante discursivamente, e o foco contras vo — ou corre vo

exclusivo, segundo Moraes (2006a) —, que contradiz ou nega uma pressuposição ou afir-
mação (implícita ou explícita) feita anteriormente no discurso.

Em português o foco estreito pode ser implementado por meio da sintaxe, da mor-
fologia, da prosódia ou por combinações entre elas (e.g. BRAGA; MAIA, 2015). Para as
declara vas, nos voltamos, neste estudo, ao foco amplo e ao foco estreito prosódico. Ao
longo desta tese, declara vas com foco amplo são referidas como declara vas neutras e
declara vas com foco estreito podem ser referidas como declara vas focalizadas.

6 “Out-of-blue sentences”.
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5.1.1.1 Declarativa neutra

Umdos contextos empregados no DCT e uma das sentenças u lizadas no RT para obtenção
de declara vas neutras podem ser vistos em (1) e (2). Na análise desse po frásico, u liza-
mos 552 enunciados: 51 selecionados no DCT, 435 selecionados no RT (tarefas TFN, P R,
RLD) e 66 selecionados no CT.

(1) Declara va neutra [DCT_1]

C : O que aconteceu com estes dois? [I ]
E : Casaram.

(2) Declara va neutra [TFN_1]

C : Me disseram ontem:
E : As angolanas ofereceram especiarias aos jornalistas.

Em nossos dados, o contorno entoacional nuclear das declara vas neutras é caracterizado
predominantemente — seja na fala semiespontânea (90%), na lida (95.9%) ou na espontâ-
nea (100%) — por uma curva melódica descendente, realizada na sílaba tônica da úl ma
PW da sentença (um acento tonal H+L*), e o tom permanece baixo ou levemente decli-
nante até o final do enunciado (um tom de fronteira L%) (figura 8). O início da excursão
descendente se dá em torno de dois marcos segmentais da sílaba nuclear: no limite en-
tre as sílabas pretônica e tônica ou no limite entre o ataque e o núcleo da sílaba tônica,
sendo este úl mo caso o mais comumente encontrado. Nos dois casos, a queda da curva
de F0 ocorre progressivamente através da sílaba acentuada, sem exibir um trecho comple-
tamente baixo. Ademais, o movimento melódico nuclear descendente é realizado rela -
vamente abaixo da linha de referência compar lhada pelos tons baixos dos eventos tonais
precedentes, uma caracterís ca evidente nesse po de declara va. Nas figuras, ela é in-
dicada por uma linha tracejada. Tal realização parece ser, para além de uma declinação
global, um fenômeno de rebaixamento final do domínio de IP nesse po frásico.

Além da configuração tonal H+L* L%, há contornos nucleares realizados como umplatô
tonal baixo ou um leve declínio ao longo da sílaba tônica, que se estende até o final do
enunciado. Representamos esses contornos pela configuração tonal (H+)L* L% (figura 9).
Cremos que esse contorno, demenor frequência nos dados emgeral (4.2%, n=33/552), seja
uma realização foné ca do contorno fonológico H+L* L% na qual há um contraste menor
entre H e L decorrente de fatores extralinguís cos (como amenor força expiratória no final
da locução por exemplo), mo vando a notação (H+). De qualquer modo, H+L* L% é o con-
torno predominante e relevante para a caracterização desse po frásico em nossos dados.
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Figura 8 – Tarefa: RT_RLD [11]. Tipo frásico: Declara va neutra. Contexto: Leia as seguintes
frases. Falante: FSBF.

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

a "ZO ve ˜ "loj Ra le "va va maR me "la da 0

A jovem loira levava a marmelada.
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Figura 9 – Tarefa: DCT [2]. Tipo frásico: Declara va neutra. Contexto: Olha pro desenho e diz
o que ele faz. Falante: MMEF.
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"e le "to ma li mo "na da 0

Ele toma limonada.
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A distribuição dos contornos entoacionais nucleares por falante é fornecida nas tabelas 3,
4 e 5.7

Figura 10 – Tarefa: CT. Tipo frásico: Declara va neutra. Falante: JOAL.
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nosco mesmo  e com  os clubes que nos  assolam.
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7 Nem todos as tarefas de leitura (TFN, P R, RLD) foram realizadas por cada um dos falantes indicados,
tampouco com o mesmo número de repe ções. Em certos casos, todo o conjunto de sentenças de um
falante referente a uma tarefa foi descartado.
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Tabela 3 – Contorno entoacional nuclear
da declara va neutra no DCT.

(H+)L* L% H+L* L%
DOMJ - 7
FSBF - 20
JOAL - 5
JUJM 2 5
MMEF 3 9
Total 5 46
N=51 10% 90%

Tabela 4 – Contorno entoacional nuclear
da declara va neutra no RT
(TFN, P R, RLD).

(H+)L* L% H+L* L%
DOMJ - 3
FSBF - 274
MMEF 4 -
MCLF 14 140
Total 18 417
N=435 4.1% 95.9%

Tabela 5 – Contorno entoacional nuclear da declara va neutra no CT.

H+L* L%
DOMJ 12
FSBF 15
JOAL 9
JUJM 5
MMEF 10
MCLF 4
JAAN 3
KJAJ 8
Total 66
N=66 100%

5.1.1.2 Declarativa focalizada

Para obter declara vas focalizadas no DCT, empregamos o contexto em (3), cuja intenção
é produzir um enunciado com foco estreito contras vo no mesmo suporte linguís co do
contexto em (1) para a declara va neutra (i.e., foco amplo), possibilitando a comparação
entre esses dois pos de estruturas informacionais dis ntas. A par r desse contexto, foram
produzidos os 54 enunciados analisados.

(3) Declara va com foco constras vo [DCT_6]

C : E, então, o que aconteceu com esses dois? Se separaram? [I ]
E : Casaram!

Ainda incluímos, na descrição das declara vas focalizadas, as declara vas categóricas —
também denominadas de contraditórias — produzidas no DCT. Elas são semelhantes às
declara vas com foco contras vo na medida em que sua função é negar uma informação
pressuposta pelo interlocutor (contradição). A diferença inferida entre as duas é que, na
categórica, o falante imprime uma crença maior de que a informação de contradição está
claramente correta, é defini va e não há ressalvas quanto à sua verdade (sen do cate-
górico). Uma leitura de foco contras vo, é assim, produzida no cons tuinte que porta a
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contradição (FROTA et al., 2015a, p. 252). A par r do contexto empregado para a obtenção
da declara va categórica, visto em (4), foram analisados os 30 enunciados selecionados no
DCT.

(4) Declara va categórica [DCT_8]

C : O KJAJ e o DOMJ vão se mudar pra outra cidade. Eles vão se mudar pra Lima, uma cidade
de um país lá perto do Brasil. Mas a JUJM acha que eles vão pra Lisboa. Diz pra ela que não, que eles
vão pra Lima.
E : Não, eles vão pra Lima!

Há também um conjunto específico de sentenças empregadas no RT (tarefas TFN e
PHR, com 19 sentenças) para a produção de foco estreito, tanto contras vo quanto infor-
macional. Exemplos são fornecidos em (5) e (6). No entanto, obter esse po de sentença
foi desafiador devido a não compreensão dos contextos pelos par cipantes da tarefa. Em
grande parte dos casos, foram produzidas sentenças declara vas neutras, as quais foram
desconsideradas das análises. Desse modo, foram ob das, efe vamente, apenas 27 decla-
ra vas com leitura de foco estreito.

(5) Declara va com foco contras vo [TFN_3]

C : Foram as moçambicanas que ofereceram especiarias aos jornalistas?
E : AS ANGOLANAS ofereceram especiarias aos jornalistas.

(6) Declara va com foco informacional [TFN_4]

C : A quem as angolanas ofereceram especiarias?
E : As angolanas ofereceram especiarias AOS JORNALISTAS.

5.1.1.2.1 IP formado por uma única PW Em nossos dados, IPs formados por uma
única PW produzida com foco contras vo correspondem a [casaram]IP e, eventualmente,
a [não]IP, todas as duas pertencentes a dados do DCT. Elas são caracterizadas por uma me-
lodia descendente, podendo ser acompanhadas de duração e intensidade maiores que as
observadas regularmente nas declara vas neutras. A queda tonal ocorre totalmente no
núcleo silábico, e a sílaba postônica permanece em tom baixo ou levemente declinante,
correspondendo ao tom de fronteira L%. O início da queda se dá no limite entre o ataque e
o núcleo da sílaba tônica. A excursão é restrita, portanto, pelos mesmos marcos segmen-
tais vistos em declara vas neutras. A diferença é que, no caso do foco estreito, há uma
gama tonal maior e o tom H dianteiro é precedido de um alvo tonal baixo, formando uma
ascendência a par r de um nível médio no ataque da sílaba nuclear, que pode se iniciar na
sílaba pretônica (figura 11).
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Figura 11 – Tarefa: DCT [6]. Tipo frásico: Declara va com foco contras vo. Contexto: E, então,
o que aconteceu com esses dois? Se separaram? Falante: DOMJ.
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Analogamente à interpretação de Prieto, D’Imperio e Gili Fivela (2005, p. 389) acerca
do movimento circunflexo de acentos bitonais no italiano de Pisa, consideramos tal alvo
tonal baixo do PL como um traço foné co relacionado ao pico tonal do molde fonológico
HL (que também é visto em acentos bitonais descendentes de outros pos frásicos). As
figuras 12 e 13 ilustram compara vamente, na mesma escala de F0 (75–500 Hz), o enun-
ciado [casaram]IP produzido por meio do contexto de obtenção de declara va neutra (fi-
gura 12) e com foco contras vo (figura 13).8 Representamos o contorno entoacional das
declara vas focalizadas formadas por uma única PW com tal formato melódico por meio
da configuração tonal ¡H+L* L%, na qual “¡” indica o maior nível de altura desse po frásico
em contraposição ao menor nível de altura do contorno neutro.

Em parte considerável dos casos (42.6%), em vez de linear ou côncava, a queda tonal se
realiza convexa, e predomina perceptualmente o tom H na sílaba, muito embora ela ainda
esteja encerrada completamente na sílaba tônica, alinhando-se aos marcos segmentais já
mencionados. Esses casos estão normalmente relacionados a uma pronúncia de maior in-
tensidade e/ou duração (figura 11b). Em decorrência da predominância audi va e visual
de H, tais contornos são interpretados como H*+L L%. Apresentamos, na tabela 6, a dis-
tribuição, por falante, dos dois padrões tonais nucleares encontrados em declara vas com
foco contras vo.

8 Todas as palavras com focalização são indicadas ortograficamente em versalete nas figuras desta tese.
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Figura 12 – Tarefa: DCT [1]. Tipo frásico: De-
clara va neutra. Contexto: O que aconte-
ceu com esses dois? Falante: DOMJ.
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Figura 13 – Tarefa: DCT [6]. Tipo frásico: De-
clara va com foco contras vo. Contexto:
E, então, o que aconteceu com esses dois?
Se separaram? Falante: DOMJ.
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Tabela 6 – Contorno entoacional nuclear da declara va com foco contras vo no DCT (IP for-
mado por uma única PW).

H*+L L% ¡H+L* L%
DOMJ 5 6
FSBF 5 8
JOAL 2 5
JUJM 2 2
MMEF 9 10
Total 23 31
N=54 42.6% 57.4%

5.1.1.2.2 PWs finais de IP com focalização Cons tuintes focalizados em posição
final de IP correspondem a (pra Lima)PW, PW que compõem as sentenças declara vas ca-
tegóricas. Os contornos nucleares associados a essa PW também exibem o padrão des-
cendente encontrado em IPs com foco contras vo formados por uma única PW. A predo-
minância de H na sílaba tônica é percebida em todos os casos e, portanto, recorremos à
notação H*+L L% (figura 14a). Além disso, o tom H central (fonológico) é precedido de um
alvo tonal baixo (foné co) e, portanto, se manifesta com uma pré-ascendência.

Ademais, o falante pode estender consideravelmente a gama tonal local na sílaba nu-
clear com a finalidade de potencializar o efeito da proeminência. Essa expansão desenca-
deia umní domovimentomelódico LHL realizado integralmente na tônica (figura 14b), que
poderia ser interpretado como um acento tritonal, conforme já proposto para movimen-
tos circunflexos restritos à sílaba tônica do espanhol portenho por exemplo (que também
estão relacionados a leituras enfá cas e contras vas — GABRIEL et al., 2010). No entanto,
uma observaçãomais atenta releva que omovimento ascendente se realiza predominante-
mente no ataque da sílaba tônica e, portanto, corresponde à pré-ascendência mencionada
para os contornos descendentes. Desse modo, o movimento circunflexo é efeito da expan-
são da gama tonal sobre o acento bitonal descendente. Essa mesma interpretação pode
ser estendida a alguns casos que ocorrem em dados de outros pos frásicos, como as de-
clara vas óbvias.
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Apresentamos, a distribuição, por falante, do padrão tonal nuclear encontrado em de-
clara vas categóricas na tabela 7.

Figura 14 – Tarefa: DCT [8]. Tipo frásico: Declara va categórica. Contexto: KJAJ e DOMJ vão
se mudar pra outra cidade. Eles vão se mudar para Lima, uma cidade de um país lá
perto do Brasil. Mas a JUJM acha que eles vão pra Lisboa. Diz pra ela que não, que
eles vão para Lima. Falante: (a) FSBF. (b) DOMJ.

(a)

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

"nãw "e liZ "vãw pRa "li ma

NÃO. Eles vão PRAa LIMA.

4 3 3 0 4

50

400

100

200

300

P
it

ch
 (

H
z)

Time (s)
0.2128 2.506

(b)

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

"nãw "e liZ "vãw pRa "li ma

NÃO. Eles vão PRA LIMA.

4 3 3 0 4

50

500

100
200
300
400

P
it

ch
 (

H
z)

Time (s)
1.047 3.389

Tabela 7 – Contorno entoacional nuclear da declara va com foco contras vo no DCT (PW fo-
calizada final de IP).

H*+L L%
DOMJ 6
FSBF 8
JOAL 8
JUJM 3
MMEF 5
Total 30
N=30 100%

5.1.1.2.3 PWs não finais de IP com focalização Cons tuintes focalizados em po-
sição não final de IP correspondem, por sua vez, a PWs focalizadas que compõem sentenças
produzidas na tarefa de leitura. Diferentemente dos demais dados ora descritos, há con-
textos para a produção de foco informacional, além do contras vo. Duasmelodias dis ntas
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foram encontradas; contudo, não há aparentemente uma correlação entre o po de melo-
dia e o po de foco estreito considerado nos dados.

O contorno entoacional das PWs não finais com focalização é caracterizado normal-
mente (65%) por uma ascendência melódica na sílaba pretônica, seguida de uma queda
realizada no ataque da sílaba tônica para um nível tonal mais baixo predominante na tô-
nica. No entanto, esse nível mais baixo é, por sua vez, rela vamente mais alto que o da
sílaba subsequente e exibe um leve formato convexo (figuras 15 e 16). É possível que as di-
ferentes escalas domovimento tonal sejam um efeito da variação local gama tonal sobre os
tons do acento tonal devido ao contexto de produção de foco, uma vez que, em outras de-
clara vas que exibem movimentos tonais nucleares semelhantes (a saber, as exclama vas
e as dubita vas), o tom L semanifesta como um platô baixo. Para capturar as diferenças de
alinhamento domovimento tonal em torno da sílaba tônica, propomos a seguinte notação:
H>+L* L%. U lizamos o símbolo “>” para indicar o alinhamento do pico visto nesse acento
tonal (localizado na pretônica), que é dis nto do pico dos acentos tonais descendentes ora
descritos (localizado na tônica) e também nos registrados para outras declara vas.

Figura 15 – Tarefa: RT_TFN [14]. Tipo frásico: Declara va com foco contras vo. Contexto: No
filme que tu viste, o bandido andava de carro? Falante: JAAN.
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Figura 16 – Tarefa: RT_IntY [19]. Tipo frásico: Declara va com foco estreito [Interroga va
global com foco estreito]. Contexto: Ouvi a música que tu pediste, mas não sei
se é uma manhã ou uma noite que o cantor acha angelical. Falante: MCLF.9
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O cantor cantou uma MANHÃ angelical.
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Além desse movimento tonal descendente, encontramos PWs focalizadas que portam
uma melodia ascendente realizada integralmente na sílaba tônica cujo pico está alinhado
entre o centro e a borda direita da vogal e o ponto inicial da inflexão se localiza no ataque
silábico (isto é, um acento tonal L+H*) (figura 17). Tanto para H>+L* quanto para L+H*,
o contorno pós-focal (indicado por uma seta nas figuras) se situa num nível globalmente
comprimido, mas não desacentuado tonalmente. Fornecemos, na tabela 8, a distribuição
dos contornos por falante.

Figura 17 – Tarefa: RT_P [7]. Tipo frásico: Declara va com foco informacional. Contexto: O
que as alunas ofereceram ao monitor? Falante: FSBF.

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

aj za "lu na zo fe Re "se Rãw a0j "rO za zawmo ni toR

As alunas ofereceram AS ROSAS ao monitor.
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Tabela 8 – Contorno entoacional nuclear da declara va com foco estreito no RT.

L+H* H>+L*
DOMJ 1 1
FSBF 2 -
MMEF 4 2
MCLF - 7
JAAN - 3
Total 7 13
N=20 35% 65%

Por fim, encontramos casos nos quais a curva entoacional não é comprimida após a
PW que receberia o foco de acordo com seus contextos de produção. Eles somam sete da-
dos de um falante (MCLF). Na figura 18, que ilustra uma das ocorrências, (as angolanas)PW
recebe um tom H na segunda sílaba pretônica anterior à tônica (isto é, ‘an’, locus prosó-
dico de um acento secundário em potencial) e a sílaba acentuada, um tom L*, seguido
de um tom de fronteira H% associado à postônica. A natureza desse tom H, se parte do
acento tonal (isto é, H+L*) ou relacionado a acento secundário (ou seja, H L*), é uma ques-
tão em aberto. Além disso, é interessante notar que, como discorremos posteriormente
(seção 5.5.3), L* H% é um dos padrões tonais nucleares possíveis de IPs não finais (padrão
con nua vo) no PL . Esse fato sugere, junto a não realização de compressão pós-focal,

9 O trecho tachado indica que o falante não produziu o enunciado para tal contexto com o valor pragmá co
defino entre colchetes, que era o esperado, mas, sim, com outros valores, indicados anteriormente, sem
tachado.
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que tais PWs tenham sido produzidas com uma leitura enfá ca em vez de uma leitura de
foco.

Figura 18 – Tarefa: TFN [2]. Tipo frásico: Declara va com foco informacional. Contexto: Quem
ofereceu especiarias aos jornalistas? Falante: MCLF.

H    L*    H% L+H*   L+H*  (H+)L*          L%
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As ANGOLANAS ofereceram especiarias aos jornalistas.
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5.1.2 Declarativa enumerativa

A enumeração é um po de estrutura que consiste de um grupo de itens em série. Tais es-
truturas podem ser formadas por listas abertas, que transmitem um significado de incom-
pletude, uma vez que indicam quemais itens poderiam fazer parte dela, ou listas fechadas,
que transmitem um significado de completude, já que indicam a finalização da série (SCHU-
BIGER,10 1958 apud ESTEBAS-VILAPLANA, 1996, p. 1). Prosodicamente, a enumeração tem
padrões entoacionais par culares, visto que cada item listado é geralmente mapeado em
um sintagma entoacional próprio (NESPOR; VOGEL, 1986, p. 200).

A enumeração pode figurar em diversos pos frásicos, tanto em declara vas quanto
em interroga vas (ver as seções 5.2.1.6 e 5.2.1.7), com significados pragmá cos variados.
Pormeio do DCT, analisamos a enumeração de lista fechada emdeclara vas, uma estrutura
não marcada “que fornece o significado puro da listagem, sem nenhuma carga ou nuance
semân ca ou pragmá ca” (ESTEBAS-VILAPLANA, 1999, p. 647)11 e, portanto, são sentenças
neutras.

Os contextos em (7) e (8) foram empregados na produção da declara va enumera va
noDCT. Apar r deles foramselecionados os 63 enunciados analisados. Oprimeiro contexto

10 SCHUBIGER, Maria. English intona on, its form and func on. Tübingen: Max Niemeyer Verlag, 1958. 112
p.

11 No original:

We assume that the default intona on of enumera on is the one that conveys the bare meaning of
lis ng, with no addi onal seman c or pragma c charges or nuances.
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produz uma enumeração de maior extensão (12 itens no total) que o segundo (entre 3 e 4
itens).

(7) Declara va enumera va [DCT_5]

C : Diz todos os meses do ano.
E : Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, agosto, setembro, outubro, novembro e
dezembro.

(8) Declara va enumera va [DCT_7]

C : Diz as frutas que mais gosta. [I ]

E : Banana, maçã e manga.

O contorno entoacional nuclear do elemento final da declara va enumera va apresenta
consistentemente um padrão tonal semelhante ao da declara va neutra: H+L* L% ou al-
terna vamente (H+)L* L% para um dos falantes (figuras 19 e 20).

Já os elementos não finais da declara va enumera va são caracterizados por melodias
ascendentes, sendo a ascendência (i) realizada na sílaba tônica nuclear e estendida até o fi-
nal do enunciado (L+H*H%) ou (ii) realizada na sílaba postônica, precedida de um tombaixo
na tônica (L* H%). Os tons de fronteira H% podem ser realizados de diferentes maneiras no
mesmo enunciado: em downstep (4.4%, n=11/249), suspenso (22.9%, n=57/249), em ups-
tep (33.3%, n=83/249) ou em con nuação (39.4%, n=98/249). No entanto, a altura rela va
dos picos não indica uma declinação sucessiva (downstep) consistente entre os membros
da lista, sendo todos eles produzidos rela vamente na mesma linha de referência, sobre-
tudo no que diz respeito aos acentos tonais, embora haja variação na realização dos tons
de fronteira— veja resultados similares para o PB paulista no estudo de Truckenbrodt, San-
dalo e Abaurre (2009, p. 100). Nas tabelas 9 e 10, apresentamos a distribuição do contorno
entoacional nuclear dos itens finais e não finais da declara va enumera va por falante.

Cada item forma uma PW, que é predominantemente mapeada num IP separado, seja
seguido de pausa (caso mais frequente) ou não e independentemente da extensão da lista
(extensa: 78.7%, n=196/249; não extensa: 63%, n=51/81). Os itens de algumas sentenças,
no entanto, não parecem estar mapeados em IPs independentes, visto que não há pistas
prosódicas claras para estabelecer a fronteira desse sintagma, como a presença de um tom
de fronteira, alongamento pré-fronteira, pausas ou quebras percebidas (figura 20a). Em
tais casos, pode ter havido a restruturação de IPs curtos não ramificados a um IP maior por
questões de peso e ramificação. Confira a relação entre a realização e a não realização de
pausas e tons de fronteira no contorno entoacional não final da declara va enumera va
na tabela 10.
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Figura 19 – Tarefa: DCT [4]. Tipo frásico: Declara va enumera va. Contexto: Diz todos os
meses do ano. Falante: (a) JOAL. (b) DOMJ.
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Figura 20 – Tarefa: DCT [5]. Tipo frásico: Declara va enumera va. Contexto: Diz três frutas
que você mais gosta. Falante: (a) JUJM. (b) FSBF.
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(b)
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Bananas, maçãs e mangas.
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Tabela 9 – Contorno entoacional nuclear do item final da declara va enumera va no DCT.

Enumeração extensa e não extensa (meses/frutas)

(H+)L* L% H+L* L%
DOMJ - 18
FSBF - 16
JOAL - 10
JUJM 4 2
MMEF - 13
Total 4 59
N=63 6.3% 93.7%

Tabela 10 – Contorno entoacional nuclear dos itens não finais da declara va enumera va no
DCT.

Enumeração não extensa (frutas)

L+H* L* H% L+H* H%
DOMJ 6 1 17
FSBF - 1 19
JOAL 9 2 2
JUJM 6 - -
MMEF 7 - 11
Total 28 4 49
N=81 34.6% 4.9% 60.5%

Enumeração extensa (meses)

L+H* L* H% L+H* H%
FSBF 4 - 62
DOMJ 2 2 62
JOAL 32 10 2
JUJM 8 2 23
MMEF 7 - 33
Total 53 14 182
N=249 21.3% 5.6% 73.1%

Tabela 11 – Relação entre a realização de pausas e tons de fronteira no contorno entoacional
nuclear não final da declara va enumera va no DCT.

Enumeração não extensa (frutas)

T* T* T% T* T% + Pausa
DOMJ 6 1 17
FSBF 2 - 18
JOAL 9 - 4
JUJM 6 - -
MMEF 7 - 11
Total 30 1 50
N=81 37% 1.3% 61.7%

Enumeração extensa (meses)

T* T* T% T* T% + Pausa
DOMJ 4 2 60
FSBF 2 4 60
JOAL 32 - 12
JUJM 8 4 21
MMEF 7 4 29
Total 53 14 182
N=249 21.3% 5.6% 73.1%
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5.1.3 Declarativa dubitativa

Declara vas dubita vas são sentenças que transmitem insegurança ou incerteza sobre a
informação expressa. Nessas sentenças, o valor dubita vo pode ser determinado mor-
fossinta camente pelo emprego de advérbios modalizadores (tais como ‘talvez’ e ‘prova-
velmente’) e de verbos e expressões que transmitem possibilidade ou insegurança (como
‘dever’, ‘poder’, ‘não saber se…’, etc.). Nas línguas românicas, o valor dubita vo também
pode ser determinado por meios prosódicos (velocidade de fala mais lenta e entoação)
(e.g. PRIETO; ROSEANO, 2010 – variedades do espanhol; PRIETO; CABRÉ, 2013 – varieda-
des do catalão; DELAIS-ROUSSARIE et al., 2015 – francês; ROSEANO; VANRELL; PRIETO,
2015 – friulano). Observe o contexto em (9), empregado para a obtenção de declara vas
dubita vas no DCT.

(9) Declara va dubita va [DCT_9] 12

C : Você já comprou o presente, mas acha que não comprou um bom presente. Diz que ela
pode não gostar do que lhe compraste.
E : Ela pode não gostar do presente que eu lhe comprei…

Por meio desse contexto, foram analisados 28 enunciados, a par r dos quais se obser-
vou que o contorno entoacional nuclear da declara va dubita va é dado normalmente por
uma queda tonal abrupta em torno do ataque da sílaba tônica, seguida de um platô baixo
predominante no núcleo silábico. Esse padrão tonal, que guarda certa semelhança com
as declara vas com foco contras vo em PWs não finais de IP, é indicado por H>+L* L% (fi-
gura 21). O tom H dianteiro desse acento tonal pode se manifestar como uma ascendência
(isto é, precedido de um alvo tonal baixo foné co) na sílaba pretônica imediata (dados de
FSBF, JOAL, JUJM) (figura 21a), mas tambémser uma con nuação da ascendência do acento
tonal da PW anterior (dados de DOMJ, FSBF, JOAL) (figura 21b). A ascendência pode ainda
não ser tão contras va (dados de FSBF, MMEF), sem que haja a perda do sen do dubita-
vo (figura 21c). A sílaba tônica nuclear, que também é a final do enunciado, é realizada

com um marcado alongamento extra em todos os casos, sendo ele o traço prosódico mais
robusto para a iden ficação desse po frásico junto ao movimento melódico circunflexo
final. Veja a distribuição desse contorno entoacional entre os falantes na tabela 12.

12 Esse contexto é aplicado na sequência do contexto da interroga va parcial neutra, do qual depende. O
contexto é o seguinte:

[DCT_22] Você precisa comprar um presente pra uma pessoa que você não conhece muito bem. Então,
você pede ajuda pro KJAJ. Pergunta o que lhe daria.
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Figura 21 – Tarefa: DCT [9]. Tipo frásico: Declara va dubita va. Contexto: Você já comprou
o presente. Mas acha que não comprou um bom presente. Diz que ela pode não
gostar do que lhe compraste. Falante: (a) JUJM. (b) DOMJ. (c) MMEF.
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Tabela 12 – Contorno entoacional nuclear da declara va dubita va no DCT.

H>+L* L%
DOMJ 9
FSBF 7
JOAL 4
JUJM 3
MMEF 5
Total 28
N=28 100%



80

5.1.4 Declarativa óbvia

Declara vas óbvias são sentenças por meio das quais o falante transmite a crença de que
aquilo que está sendo informado é um fato evidente que o interlocutor já deveria conhecer
(e.g. VANRELL; ROSEANO, CABRÉ, 2013, p. 131 – catalão). O valor de obviedade pode ser
transmi do, no enunciado, por meio de diversas expressões envolvendo palavras moda-
lizadoras, como ‘realmente’, ‘evidentemente’, ‘claro’ e ‘verdade’, por exemplo, conforme
pode ser visto no contexto em (10).

(10) Declara va de obviedade [DCT_10]

C : A JUJM está grávida do Guilherme. O KJAJ pergunta “é do Guilherme?” E você fica sur-
preso, porque todos sabem que o filho é mesmo desse rapaz. Diz pro KJAJ que sim, que é verdade,
que é do Guilherme.
E : Sim, é verdade, é do Guilherme!

Por meio desse contexto, foram produzidas as 32 declara vas de obviedade selecio-
nadas para análise, nas quais são encontrados padrões tonais nucleares descendentes se-
melhantes àqueles vistos em declara vas de foco estreito final de IP. Esses movimentos
melódicos descendentes, precedidos ou não de uma ascendência pronunciada, são rea-
lizados em torno da sílaba tônica da PW nuclear — (do Guilherme)PW e, eventualmente,
(sim)PW e (verdade)PW — e podem ser iden ficados como H+L* L% e H*+L L% (este úl mo
novamente representando a predominância de H na sílaba tônica) (figura 22). Os padrões
conferem ênfase às PWs nas quais ocorrem, cujas sílabas tônicas e/ou postônicas podem
ser acompanhadas, ocasionalmente, de duração extra e picos de F0 extra-altos. Em al-
guns casos, a ênfase produzida ocorre somente em (sim)IP, e o restante do enunciado se
comporta como uma declara va neutra (FSBF: n=1/8; JOAL: n=1/5; MMEF: n=9/10). A dis-
tribuição dos contornos por falante é apresentada na tabela 13.

Tabela 13 – Contorno entoacional nuclear da declara va óbvia no DCT.

H+L* L% H*+L L%
DOMJ 1 5
FSBF 7 1
JOAL 3 2
JUJM - 3
MMEF 1 9
Total 12 20
N=32 37.5% 62.5%
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Figura 22 – Tarefa: DCT [10]. Tipo frásico: Declara va óbvia. Contexto: Imagine que a JUJM
está grávida do Guilherme. O KJAJ te pergunta “é do Guilherme?”. E você fica sur-
preso, porque todos sabem que o filho é mesmo desse rapaz. Diz pro KJAJ que sim,
que é verdade, que é do Guilherme. Falante: (a) JOAL. (b) FSBF.
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5.1.5 Exclamativas

Frases exclama vas veiculam uma série de estados psicológicos do falante (atos de fala ex-
pressivos), como, por exemplo, admiração, alegria, desgosto, dor, estranheza, pena, raiva,
sa sfação e surpresa (e.g. CRESPO-SENDRA, 2013, p. 38 – catalão). De acordo com Prieto
e Rigau (2011, p. 24), exclamações

[…] expressam emoções posi vas ou nega vas fortes, geralmente sem declará-las explicitamente. Atos
de fala exclama vos podem enfa zar o grau de uma propriedade expressa por um cons tuinte sentencial
(e.g., o sintagma adje valQue bonic ‘Que bonito’ emQue bonic que és, això! ‘Que bonito isso!’). Elas são
asserções, impera vas ou perguntas pronunciadas com uma entoação especial que permite ao falante
expressar surpresa, descoberta, desprazer, etc. (p.e., Plou! ‘Tá chovendo!’, Mireu qui ha arribat! ‘Olha
quem tá aqui!’, Ami què m’expliques ara?! ‘O que que cê tá dizendo?!’). Expressões exclama vas são ge-
ralmente introduzidas por uma interjeição (p.e., oh) ou um voca vo (p.e., noia ‘menina’, home ‘homem’,
etc.).13

13 No original:
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Neste estudo, discu mos a prosódia de declara vas que expressam exclamação, mas
também a de exclama vas Q, posto que foram igualmente produzidas pelo contexto em
(11). Exclama vas Q (ou exclama vas canônicas) são frases com forma grama cal e fun-
ção comunica va exclama vas, nas quais há um elemento Q inicial (‘que’ no contexto aqui
empregado). Já a declara va exclama va é uma frase que detém apenas a função exclama-
va, mas a estrutura sentencial é de declara va (ZENDRON, 2016, p. 34-36).14 Por meio do

contexto em (11), se produz uma expressão de deleite, uma a tude posi va sobre ‘cheiro
de pão’. Selecionamos 31 enunciados ob dos a par r desse contexto para análise.

(11) Exclama va [DCT_7]

C : Você entra numa padaria e o cheiro de pão te agrada. Exclama, diz que o cheiro de pão
é tão bom.
E : Hum. O cheiro de pão é tão bom! [ Declara va exclama va ]
E : Hum. Que cheiro de pão tão bom! [ Exclama va Q ]

Nas exclamações, o uso de interjeições (ah!, hum!, oh!, ou!), que podem ser enunci-
adas com alongamento, grande intensidade e diferentes contornos melódicos (do po H,
HL, LH, LHL), é frequente para todos os falantes e para os dois pos de exclama va consi-
deradas (87.1%, n=27/31). Do total de exclama vas, 17 são declara vas exclama vas e 14
são exclama vas Q.

As exclamações de dois falantes, sejam elas declara vas exclama vas (DOMJ: n=2/8;
JOAL: n=5/5) ou exclama vas Q (DOMJ: n=6/8), são produzidas com um acento tonal L+H*
associado a uma PW enfa zada final ou não final de IP: (cheiro)PW, (tão)PW ou (bom)PW.
O contorno pós-enfá co exibe certa compressão tonal (figura 23a), indicando haver uma
relação entre essa exclama va e à marcação de foco não final em declara vas focalizadas,
cujo contorno pós-focal também é comprimido. Para os oito dados de um outro falante
(FSBF), todas exclama vas Q, o valor exclama vo só é percebido na interjeição (presente
em todos os casos), e a sentença que a segue se comporta entoacionalmente como uma
declara va neutra, exibindo o contorno H+L* L% caracterís co, apesar de, na PW nuclear,
se notar uma certa duração extra (figura 23b).

Exclama ves are speech acts that express strong posi ve or nega ve emo ons, usually without ex-
plicitly sta ng them. Exclama ve speech acts can emphasize the degree of a property expressed by
a senten al cons tuent (e.g., the adjec val phrase Que bonic ‘how nice’ in Que bonic que és, això!
‘How nice this is!’). They are asser ons, impera ves, or ques ons pronounced with a special intona-
on that allows the speaker to express surprise, discovery, displeasure, etc. (e.g., Plou! ‘It’s raining!’,

Mireu qui ha arribat! ‘Look who’s here!’, A mi què m’expliques ara?! ‘What are you saying?!’). Excla-
matory u erances are generally introduced by an interjec on (e.g., oh) or a voca ve (e.g., noia ‘girl’,
home ‘man’, etc.).

14 Na linha de Zanu ni e Portner (2003), Zendron (2016) refere-se a essa dis nção em termos de força ilo-
cucionária e força sentencial na análise das exclama vas Q do PB. Confira também a introdução deste
capítulo.
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Figura 23 – Tarefa: DCT [7]. Tipo frásico: Exclama va Q. Contexto: Você entra numa padaria
e o cheiro de pão te agrada. Exclama, diz que o cheiro de pão é tão bom. Falante:
(a) DOMJ. (b) FSBF.
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Já os enunciados dos demais falantes (JUJM, MMEF), todas declara vas exclama vas,
foram produzidos com um tom baixo ao longo da PW nuclear, precedido de um pico reali-
zado na PW anterior, alocado no limite entre as duas palavras (figura 24). O fato de essas
produções envolveremmonossílabos ocupando as três úl mas posições da frase—a saber,
(é)PW, (tão)PW e (bom)PW — pode levar à incerteza quanto ao locus prosódico de tal pico,
isto é, a que sílaba e a qual PW (nuclear ou pré-nuclear) ele estaria fonologicamente asso-
ciado. No entanto, é o contraste entre a altura extra anterior e a sílaba baixa nuclear que
caracteriza essas declara vas exclama vas, além de o início da inflexão ascendente não es-
tar necessariamente na PW imediatamente anterior (ver ‘é’ e ‘tão’ na figura 24), sugerindo
que o pico está mais relacionado ao padrão tonal nuclear. Nesse caso, há semelhança com
os movimentos melódicos de outras declara vas: (i) H>+L*, associado a elementos focali-
zados não finais de declara vas (bem como de interroga vas); e (ii) H>+L* L%, encontrado
em declara vas dubita vas. Tal semelhança sugere uma correlação entoacional entre es-
ses pos frásicos no que se refere à marcação de foco e de ênfase. Em decorrência desse
conjunto de caracterís cas que aproximam todas essas declara vas, indicamos esse con-
torno com a notação H>+L* L%.
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Figura 24 – Tarefa: DCT [7]. Tipo frásico: Declara va exclama va. Contexto: Você entra numa
padaria e o cheiro de pão te agrada. Exclama, diz que o cheiro de pão é tão bom.
Falante: (a) JUJM.
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De fato, não é incomum, nas línguas românicas, que foco contras vo e exclama vas
compar lhem o mesmo contorno nuclear (PRIETO; ROSEANO, 2010 – variedades do espa-
nhol; SICHEL-BAZIN;MEISENBURG; PRIETO, 2015 – occitano). Logo, as propriedades entoa-
cionais observadas tanto nas exclama vas Q quanto nas declara vas exclama vas sugerem
que, de fato, a exclamação é transmi da pelos mesmos acentos tonais atribuídos ao foco
estreito (ou pelo menos nos casos envolvendo L+H*). Em comum, nota-se, em todos as
exclama vas, um alongamento extra na PW final de IP, independentemente da estraté-
gia prosódica u lizada para transmi r a exclamação. Confira a distribuição dos contornos
entoacionais nucleares entre os falantes na tabela 14.

Tabela 14 – Contorno entoacional nuclear da exclama va no DCT.

H+L* L% H>+L* L% L+H*
DOMJ - - 8
FSBF 8 - -
JOAL - - 5
JUJM - 4 -
MMEF - 6 -
Total 8 8 13
N=31 25.8% 32.3% 41.9%

5.1.6 Declarativas: comparação e síntese

Um dos traços entoacionais definidores das sentenças declara vas neutras (ou declara-
vas com foco amplo) no português — considerando o PE, o PB, o PGB, o PST e, mais

recentemente, o PM — é o contorno final descendente ou baixo, a depender da varie-
dade (e.g. FROTA, 2000, 2014; FROTA; VIGÁRIO, 2000; TENANI, 2002; FERNANDES, 2007b;
SERRA, 2009; CRUZ, 2013; TONELI, 2014; FROTA et al., 2015a; SANTOS, V., 2015; CASTELO,
2016; BRAGA, 2018; SERRA; OLIVEIRA, 2018; FERNANDES-SVARTMAN et al., a sair). ir).
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O contorno entoacional nuclear desse po frásico no PB (PB , SE, BA, MG, RJ, SP, PR,
SC, RS), no PM e em grande parte do PE (A , A , B , C , C B, E , P , SEP) é caracte-
rizado por um padrão fonológico H+L* L%, ainda que sejam reportadas ligeiras diferenças
em sua implementação foné ca (alinhamento precoce e pico saliente do tom dianteiro)
para certas localidades brasileiras (CASTELO, 2016, p. 43–49). No PE, esse contorno pode
ser exclusivamente (NEP) ou alterna vamente (A , C B, E , P ) baixo L* L% para algu-
mas regiões (VIGÁRIO; FROTA, 2003; CRUZ, 2013; FROTA et al., 2015a). Já no PGB e no PST,
tanto H+L* L% quanto L* L% são encontrados associados a esse po frásico (SANTOS, 2015;
BRAGA, 2018). Os contornos nucleares das declara vas neutras do PL são, portanto, se-
melhantes aos encontrados em outras variedades de português, tanto nos casos de seu
padrão baixo (!H+)L* L%, menos frequente, quanto no que se refere ao seu padrão descen-
dente H+L* L%, predominante. Nota-se, assim, uma homogeneidade quanto ao contorno
entoacional nuclear de declara vas neutras no português (CASTELO, 2016, p. 43).

Ainda no que se refere a enunciados neutros, declara vas enumera vas do PL tam-
bém são comparáveis ao que é descrito em pelo menos uma variedade de português. Enu-
merações no PB de SP foram estudas por Truckenbrodt, Sandalo e Abaurre (2009). Os au-
tores reportam, para seus dados (lista de nomes próprios produzidos a par r do seguinte
contexto ‘Quem você viu na festa?’), um contorno entoacional ascendente L* H– associado
aos itens não finais e o contorno descendente H+L* L% da declara va neutra associado ao
item final (TRUCKENBRODT; SANDALO; ABAURRE, 2009, p. 99). Melodias ascendentes para
itens não finais (L+H*H%, L*+HH%e L*H%) e ummovimento descendente para o itemfinal
(!H+L* L%) também é o que se atesta no PL , embora a ascendência da variedade brasileira
seja de um tom de fronteira e a dos nossos dados, majoritariamente acentual. O fato de os
contextos para a produção da listagem dos autores (uma interroga va parcial) ser diferente
do contexto aqui empregado (uma oração impera va) e, portanto, influenciar as escolhas
melódicas, é uma questão a ser inves gada a par r de novos dados nas duas variedades.
Apesar da diferença na ascendência tonal, assim como não notado por Truckenbrodt, San-
dalo e Abaurre (2009, p. 100) para o PB, não observamos downsteps sucessivos entre os
membros da lista em nossos dados.

Outra questão per nente encontrada na literatura é a natureza da melodia das enu-
merações: ela pode ser vista tanto como um contorno específico dessa estrutura linguís ca
quanto como uma variante do padrão con nua vo (isto é, o padrão que indica a não fina-
lização da frase) (e.g. KAMINSKAÏA, 2016). No PL , bem como no PE (B , C , C B, E ,
NEP), no PB (SP, RJ) e no PGB, melodias compostas por um tom de fronteira alto, frequen-
temente acompanhadas de acentos bitonais ascendentes, também caracterizam IPs não
finais de um dado enunciado, conferindo um sen do de con nuidade aos enunciados a
que estão associadas (TENANI, 2002; FROTA et al., 2007; SERRA, 2009; SANTOS, V., 2015;
FERNANDES-SVARTMAN et al., a sair). Apesar de os dados não permi rem aprofundar a
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discussão, a interpretação da enumeração no PL é ob da devido à repe ção de padrões
tonais ascendentes nos itens não finais, independentemente de ser ou não um sub po do
padrão con nua vo.

No que se refere àmarcação de foco prosódico, o PL u liza um conjunto de estratégias
entoacionais para a expressão de foco estreito análogo ao do PE e do PB. O PE (A , A ,
POR, SEP) possui um acento tonal descendente de foco (H*+L), associado à PW final ou não
final do enunciado, que contrasta, apenas pelo alinhamento, como acento tonal nuclear da
declara va neutra de (grande parte de) suas variedades (H+L* L% em neutras vs. H*+L L%
em focalizadas) (FROTA, 2000, 2012b, 2014; FERNANDES, 2007b; CRUZ, 2013; FROTA et al.,
2015a). No PL , H*+L é o acento tonal de foco finalmais recorrente, visto que é encontrado
tanto em IPs contendo uma única PW quanto em IPs formados por mais de uma PW em
que o foco é final.

No PB (BA, MG, RJ, RS, SP), diferentemente do PE, existe variação na implementação
prosódica do foco estreito final e não final (FERNANDES, 2007b; MORAES, 2008; TRUCKEN-
BRODT; SANDALO; ABAURRE, 2009; FROTA et al., 2015a; CARNAVAL, 2017). Essa variação
está alinhada ao que observamos no PL . Para o foco final, além de um contorno ento-
acional ascendente-descendente (L*+H L% em SP, MG e BA) ou ascendente-suspensivo
(L*+H !H% no RS), registra-se, no PB, um contorno descendente, descrito com a mesma
configuração da declara va neutra, H+L* L%, em SP e RJ (MORAES, 2008; TRUCKENBRODT;
SANDALO; ABAURRE, 2009; FROTA et al., 2015a; CARNAVAL, 2017). Iden ficamos também
a configuração tonal ¡H+L* L% nos dados do PL , associado (exclusivamente) a IPs contendo
uma única PW. A altura de H, nesse caso, é uma pista relevante para dis nguir a declara va
neutra (H+L* L%) da declara va focalizadas (¡H+L* L%) no português libolense. De forma
semelhante, a altura do acento tonal H+L* também é um dos elementos que contrasta o
contorno neutro e o foco estreito no RJ (MORAES, 2008; CARNAVAL, 2017).

Já no caso de foco estreito não final, há tanto melodias descendentes quanto ascen-
dentes e ascendentes-descendentes no PB (H+L*, H*+L, L*+H L– em SP; L+¡H*, ¡H+L* no
RJ) (FERNANDES, 2007b; TRUCKENBRODT; SANDALO; ABAURRE, 2009; CARNAVAL, 2017).
Esses movimentos tonais também estão presentes nas declara vas do PL , sendo iden fi-
cados os seguintes acentos tonais associados ao seu elemento focalizado: L+H* e H>+L*.15

15 Notamos que a realização do tom baixo do acento tonal H>+L* exibe um formato convexo em contexto de
foco contras vo, sendo dis nto da realização dos acentos bitonais descendentes H>+L* descritos para as
declara vas exclama vas e dubita vas, bem como para certas interroga vas totais confirmatórias (ver a
seção 5.2.1.4). Formatos semelhantes são também apontados no PB. Moraes (2008, seção 2.3, tradução
nossa) descreve que, no acento bitonal descendente de foco do RJ, “a F0 na sílaba acentuada frequente-
mente assume um formato melódico convexo, em vez da queda regular”, sendo esse traço, junto ao nível
melódico extra-alto na sílaba pretônica, uma caracterís ca perceptualmente relevante segundo o autor. A
menção a um certo formato convexo do acento tonal descendente de foco em SP é também feita por Truc-
kenbrodt, Sandalo e Abaurre (2009). Ademais, ainda que Carnaval (2017) não o mencione em seus dados
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Além disso, o foco não final do PL condiciona o contorno pós-focal a uma compressão
tonal, assim como também condiciona no PE e no PB (embora exista a possibilidade de de-
sacentuação para SP) (FERNANDES, 2007b; TENANI; FERNANDES-SVARTMAN, 2008; TRUC-
KENBRODT; SANDALO; ABAURRE, 2009; CARNAVAL, 2017).

Quanto às declara vas exclama vas, dubita vas e óbvias, verificamos que o PL pa-
rece não possuir configurações tonais específicas para marcar entoacionalmente exclama-
ção e diferentes graus de certeza acerca de uma pressuposição, visto que essas declara vas
são marcadas por configurações e excursões tonais muito semelhantes às empregadas em
declara vas focalizadas (H+L* L%, H*+L L%, H>+L* L%, L+H*). Declara vas dubita vas e
parte das declara vas exclama vas empregam um contorno entoacional nuclear H>+L* L%
cujo acento tonal é muito próximo ao acento tonal H>+L* do foco estreito não final de IP
no que refere ao alinhamento dos tons. A diferença é que o tom L da sílaba tônica não
apresenta um formato convexo como no foco estreito. Outra parte das declara vas excla-
ma vas (assim como exclama vas Q) emprega o acento tonal L+H*, também encontrado
em PWs focalizadas não finas de IP. Já em declara vas óbvias, os mesmos padrões des-
cendentes H+L* L% e H*+L L% vistos em foco estreito final são registrados. Desse modo,
em todas essas declara vas, a combinação da estrutura sintá ca e das propriedades pro-
sódicas (entoação e duração, por exemplo) codifica o significado pragmá co de cada po
frásico.

5.2 Interrogativas

Interroga vas podem ser usadas para diversos propósitos comunica vos, desde funções di-
re vas (ordens, pedidos, perguntas) a funções asser vas, transmi ndo diferentes nuances
pragmá cas (PRIETO; RIGAU, 2007). Isso porque existe uma diferença entre as intenções
do falante e as estruturas linguís cas possíveis por meio das quais ele pode expressá-las.
Assim, uma frase declara va pode ter a função de pergunta e uma frase que é formalmente
uma interroga va pode ter a função de impera vo (VANRELL; MASCARÓ, 2013, p. 68).

Ao enunciar uma interroga va, o falante o faz porque desconhece um fato e está inte-
ressado em uma informação que considera que o seu interlocutor possui (—Tem ginguba?
—Que horas são? —Queres laranja ou gela na? —Onde vais e quando voltas?). No en-

do RJ, ele é visto em certas curvas de F0 ilustradas pela autora para esse po de acento tonal. Todos esses
formatos tonais parecem estar relacionados ao movimento tonal associado ao cons tuinte focalizado que
indicamos por H>+L* no PL . Inves gações mais aprofundadas acerca dos acentos tonais descendentes
relacionados a foco em variedades do português podem proporcionar uma interpretação fonológica mais
precisa desses eventos tonais para o sistema entoacional do português e, consequentemente, indicar a
relevância de dis ngui-las notacionalmente.
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tanto, a função pragmá ca de uma sentença interroga va não se restringe à busca por
informação em muitos casos. A interroga va pode ser empregada com outras intenções,
como confirmar uma pressuposição (—Ah, faz frio? —Vens jantar, né?) ou um fato discur-
sivo (—[Você perguntou se] são nove? —[Você perguntou] onde vou?), expressar surpresa
(—O Miguel vai ser presidente?! —O que disseste que te deram?!), ordenar (—Podem
se calar!? —Quando vais fazer!?), ofertar (—Querem caramelos?), entre muitas outras,
com diferentes graus na força de cada uma das intenções. Nessas sentenças, “o pedido
de informação —a pergunta— permanece em um plano secundário e a expressão de ou-
tras intenções do falante domina” (PRIETO, 2013, p. 17).16 Consequentemente, elas são
enviesadas.

No que se refere à estrutura das interroga vas, é possível dis ngui-las em dois gru-
pos: totais, de um lado, e parciais, do outro. Interroga vas totais (também denominadas
globais, absolutas, polares ou sim/não) não são lexicalmente marcadas para interrogação
em português e possuem uma cadeia sintá ca disposta de forma idên ca à das sentenças
declara vas. Assim, a dis nção entre declara vas e interroga vas totais é marcada apenas
por meios prosódicos. Já interroga vas parciais (também denominadas de interroga vas
Q, perguntasQu- ou de cons tuinte), assim comoemoutras línguas românicas, sãomorfos-
sinta camente marcadas em português. Elas contêm uma palavra interroga va — quem,
quando, como, onde, por que, etc. — que pode iden ficar o enunciado como interroga vo
(MATEUS et al., 2003, p. 364).

Analisamos nesta seção dez pos diferentes de interroga vas totais — neutra, foca-
lizada, eco, an expecta va, confirmatória, confirmatória tag, impera va, disjun va, enu-
mera va com disjunção, enumera va com coordenação— e sete pos diferentes de inter-
roga vas parciais — neutra, eco, an expecta va, impera va e com coordenação.

5.2.1 Interrogativa total

5.2.1.1 Interrogativa total neutra

Interroga vas totais neutras, também denominamos de interroga vas totais de busca de
informação, são perguntas que buscam informações novas, sem nenhuma pressuposição
ou expecta va por parte do falante quanto à resposta em potencial. Elas desencadeiam
uma resposta afirma va ou nega va (sim/não), cujo escopo é toda a informação enunci-

16 No original:

[…] la pe ció d’informació —la pregunta— roman en un pla secundari i hi domina l’expressió d’altres
intencions del parlant.
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ada na pergunta. No PE, é mais comum apenas o uso do verbo no caso de a resposta ser
afirma va (BRITO, 2003; MARTINS, 2016), ocorrendo o mesmo no PL (JORGE, 2018), e a
resposta ‘sim’ indicaria formalidade no PB (KATO, 2007, 2016). Um dos contextos empre-
gados no DCT e uma das sentenças u lizadas no RT (tarefas I Y e I Y ) para obtenção
desse po frásico podem ser observados em (12) e (13).

(12) Interroga va total neutra [DCT_11]

C : Você entra numa can na e pergunta ao vendedor se tem ginguba.
E : Tem ginguba?

(13) Interroga va total neutra [IntY_7]

C : Não sei o que aconteceu.
E : Ela foi ver a Maria?

Na análise, foram u lizados 159 enunciados: 49 selecionados no DCT, 84 selecionados
no RT e 26 selecionados no CT. Os resultados atestam que o contorno entoacional nu-
clear das interroga vas totais neutras apresentam dois formatos melódicos: ascendente-
descendente e ascendente.

O primeiro formato, comum a todos os falantes, é composto de uma ascendência rea-
lizada inteiramente na sílaba tônica. O início da inflexão está alinhado ao ataque silábico e
o pico ocorre na borda direita da vogal nuclear (L+H*). Uma queda final, que a nge a base
da gama tonal do falante na sílaba postônica final, segue a descendência (L%) (figura 25a).
Esse é o padrão majoritário, tanto em dados semiespontâneos (59.2%) quanto em dados
lidos (71.4%) e espontâneos (76.9%).

O segundo formato melódico compreende dois padrões tonais. Um deles é formado
por um tombaixo ao longo da sílaba tônica nuclear (L*), seguido por uma ascendência tonal
que se realiza na vogal da sílaba postônica (H%) (figura 25b). As palavras proparoxítonas
dos dados de leitura, como ‘Débora’, reforçam essa análise para a fronteira, já que a ascen-
dência se inicia na sílaba postônica não final ‘bo’, levando a uma interpretação do trecho
postônico como monotonal. O outro padrão tonal é formado por uma ascendência reali-
zada já na sílaba tônica (L+H*), que se estende até o final do enunciado (H%) (figura 25c).
Para um dos falantes (FBSF), L+H* H% pode ser interpretado como resultado da imple-
mentação foné ca do padrão fonológico L* H%, visto que é atestado associado somente a
oxítonos, sejam de dados semiespontâneos ou de dados lidos. Já para outros dois falantes
que o produzem, L+H* H% é encontrado também em paroxítonos de seus dados semies-
pontâneos (MMEF) e lidos (MCLF), conduzindo a uma interpretação fonológica bitonal do
acento tonal nuclear. Desse modo, se o padrão ascendente-descendente é /L+H* L%/ para
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todos os falantes, o padrão ascendente é /L+H* H%/ para dois falantes (MMEF, MCLF) e
/L* H%/ para os demais (DOMJ, FSBF, JOAL, JUJM, KJAJ).

Nas tabelas 15, 16 e 17, apresentamos a distribuição entre falantes dos pos de con-
tornos entoacionais nucleares encontrados para sentenças nas três tarefas (DCT, RT, CT).

Figura 25 – Tarefa: DCT [15]. Tipo frásico: Interroga va total neutra. Contexto: Você entra
numa can na e pergunta ao vendedor se temginguba. Falante: (a) DOMJ. (b) JUJM.
(c) MMEF.
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Tabela 15 – Contorno entoacional nu-
clear da interroga va total
neutra no DCT.

L+H* H% L* H% L+H* L%
DOMJ - 3 7
FSBF 2 6 4
JOAL - - 8
JUJM - 4 2
MMEF 5 - 8
Total 7 13 29
N=49 14.3% 26.5% 59.2%

Tabela 16 – Contorno entoacional nu-
clear da interroga va total
neutra no RT.

L+H* H% L* H% L+H* L%
FSBF 4 12 30
MCLF 8 - 30
Total 12 12 60
N=84 14.3% 14.3% 71.4%

Tabela 17 – Contorno entoacional nuclear da interroga va total neutra no CT.

L* H% L+H* L%
DOMJ 4 1
FSBF - 5
JOAL - 5
KJAJ 2 4
JAAN - 5
Total 6 16
N=26 23.1% 76.9%

No que se refere a estratégias de acomodação entre texto e melodia, verifica-se que,
no caso de a sílaba nuclear ser também a sílaba final do enunciado, isto é, um oxítono, o
tom de fronteira dos padrões tonais L+H* L% e L* H% é realizado consistentemente (i) na
semivogal do ditongo decrescente — ‘choveu’ [ʃoˈvew] (figura 26), ‘João’ [ˈʒwɐ̃w]; (ii) na
coda silábica — ‘angelical’ [ãnʒeliˈkal] (figura 27a); (iii) na própria vogal da sílaba aberta —
‘jacaré’ [ʒakaˈɾɛ] (figura 28)—e da sílaba travada por consoante surda— ‘dez’ [ˈdɛʃ]—, que
também abarcam o acento tonal; (iv) junto à mudança de qualidade da vogal na realização
da coda silábica — mar [ˈmaeɾ] (dados de MCLF); ou (iv) numa sílaba criada por epêntese
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— ‘mar’ [ˈma.ɾe] (dados de FSBF) (figura 27b). Essas estratégias se verificam nas demais
interroga vas totais também.

Figura 26 – Tarefa: DCT [12]. Tipo frásico: Interroga va total neutra. Contexto: Você saiu de
casa e viu a rua molhada. Pergunta se choveu. Falante: (a) JOAL. (b) JUJM.

(a)

L+H*       L%

So "vew

Choveu?

4

75

300

100

150

200

250

P
it

ch
 (

H
z

)

Time (s)
0.193 0.8701

(b)

  L*    H%

So "vew

Choveu?

4

100

500

200

300

400

P
it

ch
 (

H
z

)

Time (s)
0.2811 1.211

Figura 27 – Tarefa: RT_I Y [4,12]. Tipo frásico: Interroga va total neutra. Contexto: Queria
saber o que aconteceu. Falante: FSBF.
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Figura 28 – Tarefa: RT_I Y [3]. Tipo frásico: Interroga va total neutra. Contexto: Leia a
seguinte pergunta. Falante: FSBF.

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

"E la "foj "veR u Za ka "RE

Ela foi ver o jacaré?

3 2 3 0 4

75

300

100

150

200

250

P
it

ch
 (

H
z)

Time (s)
0.4761 1.733

A variabilidade intrafalante de padrões tonais encontrados associados a um mesmo
po frásico sugere que cada padrão deva transmi r ao menos nuances pragmá cas dis n-

tas.17 No geral, em dados semiespontâneos, os padrões ascendentes (L* H%, L+H* H%) são

17 No caso do RT, não é possível depreender graus dis ntos de cortesia/distância social dos interlocutores a
par r de seus contextos, os quais são somente informações breves e gerais para a produção desse po
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produzidos com mais frequência pelo contexto em (14) (75%, n=15/20) do que pelo con-
texto em (15) (25%, n=5/20). Inversamente, padrões ascendentes-descendentes (L+H* L%)
são produzidos mais frequentemente pelo contexto em (15) (71.4%, n=15/21) do que pelo
contexto em (14) (28.6%, n=6/21).18

(14) Contexto: Você entra numa can na e pergunta ao vendedor se tem ginguba. [DCT_11]

(15) Contexto: Você saiu de casa e viu a rua molhada. Pergunta se choveu. [DCT_12]

É possível que a diferença na distribuição dos padrões tonais esteja relacionada à di-
ferença nos contextos: no primeiro, o interlocutor para o qual o falante deve dirigir sua
pergunta é determinado (“o vendedor da can na”), ao passo que, no segundo, o interlo-
cutor é indeterminado. Assim, embora pesquisa de produção e percepção com falantes do
PL direcionada a esse assunto seja necessária, ao se imaginar que o grau de cortesia re-
querido no primeiro caso é maior do que no segundo, pode-se pressupor que os contornos
ascendentes são empregados preferencialmente quando uma maior cortesia é requerida
e os ascendentes-descendentes, quando uma menor cortesia é requerida. É interessante
notar que tal hipótese vai ao encontro do que afirmam Frota et al. (2015a, p. 265–266)
sobre dados do PE e do PB, embora para outro po de interroga va: os autores sugerem
que, para as interroga vas parciais neutras, uma ascendência final pode agregar polidez
adicional à pergunta, cujo contorno nuclear é normalmente descendente. A distribuição
dos contornos ascendentes e ascendentes-descendentes nas demais interroga vas totais
reforça essa ideia, conforme é mencionado nas demais seções deste capítulo.

5.2.1.2 Interrogativa total focalizada

Interroga vas totais focalizadas são perguntas nas quais há uma leitura de foco em de-
terminada parte do enunciado (FROTA, 2014; MORAES; CARNAVAL; COELHO, 2015). Di-
ferentemente do que ocorrer nas declara vas (16), nas quais o cons tuinte focalizado é
a informação nova fornecida pelo falante, nas interroga vas, sejam totais (17) ou parciais
(18), o cons tuinte focalizado é a informação que ele solicita ao interlocutor. Os exemplos
foram adaptados do ar go de Moraes, Carnaval e Coelho (2015, p. 172).

frásico (ex.: “Não sei o que acontece”, “Não entendo nada desse filme”, etc.) No entanto, esses contextos
podem ser equiparados ao interlocutor “indeterminado” apresentado em (15).

18 O cálculo desconsidera os dados de JOAL, que apresenta um único padrão para os dois contextos.



93

(16) A: Quando você esteve com o Luiz?
B: Eu es ve com ele [hoje.]F

(17) A: Es ve com o Luiz.
B: Você esteve com ele [hoje.]F

(18) A: Es ve com o Luiz.
B: [Quando]F você esteve com ele?

Há um conjunto específico de sentenças empregadas no RT (tarefa I Y, com 9 senten-
ças) para a produção de foco estreito em interroga vas totais, como o que pode ser visto
em (19). Conforme já mencionado para as declara vas focalizadas, os par cipantes não
compreenderam totalmente os contextos da tarefa, visto que foram produzidas sentenças
declara vas neutras em pra camente todos os casos. Entre os dados, foram produzidas,
efe vamente, apenas três interroga vas totais com um cons tuinte focalizado.

(19) Interroga va total com foco estreito [IntY_11]

C : Não sei se é o João ou outra pessoa que tu queres ver.
E : Queres ver O JOÃO?

Apresentamos os três dados referente às interroga vas nas figuras 29, 30 e 31. As-
sim como em declara vas com foco não final, os padrões tonais H>+L* e L+H* foram os
encontrados no cons tuinte focalizado não final dessas interroga vas. Além da melodia
de foco, o elemento focalizado é delimitado por uma quebra (faringalização/obstrução glo-
tal/alongamento), que contribui para torná-lo mais evidente. Já as PWs finais apresentam
os padrões nucleares picos das interroga vas totais: L+H* L%, L+H* H% e L* H%.
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Figura 29 – Tarefa: RT_I Y [18]. Tipo frásico: Interroga va total com foco estreito. Contexto:
Vi um quadro na exposição, mas não me lembro se o mo vo era uma manhã ou
uma noite âmbar. Falante: MCLF.

L+H*   L+H*      H* H>+L*      (L+)H*         L%

u pi ˜n "toR xe tRa "tow "u ma ma "ñã "ãm ba~

O pintor retratou uma MANHÃ âmbar?

0 3 3 2 3 4

100

400

200

300

P
it

ch
 (

H
z)

Time (s)
0.4466 2.983

Figura 30 – Tarefa: RT_I Y [19]. Tipo frásico: Interroga va total com foco estreito. Contexto:
Ouvi a música que tu pediste, mas não sei se é uma manhã ou uma noite que o
cantor acha angelical. Falante: FSBF.
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Figura 31 – Tarefa: RT_I Y [19]. Tipo frásico: Interroga va total com foco estreito. Contexto:
Ouvi a música que tu pediste, mas não sei se é uma manhã ou uma noite que o
cantor acha angelical. Falante: MCLF.

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

u kãn "toR kãn "tow ma ma "ñã Ze li "kal

O cantor cantou uma manhã angelical?

0 3 3 1 3 4

70

300

100

150

200

250

P
it

ch
 (

H
z)

Time (s)
0.3581 3.172



95

5.2.1.3 Interrogativa total eco

Sentenças interroga vas eco, também denominadas de interroga vas reitera vas, são per-
guntas que repetem alguma informação mencionada anteriormente no discurso. Ao fazer
a pergunta, o falante pode querer somente checar se ele entendeu o interlocutor correta-
mente (FROTA et al., 2015a, p. 257). Elas licenciam uma resposta afirma va ou nega va
acerca da compreensão. O falante também pode querer transmi r um significado an ex-
pecta vo, como surpresa, descrença, reprovação ou indignação quanto ao conteúdo da
informação (PRIETO, 2013, p. 22). Portanto, para além de demandar uma resposta do po
sim/não, a pergunta tem o obje vo de indicar que a informação discursiva contradiz a ex-
pecta va do falante. Para melhor referirmos a cada um desses sub pos de interroga vas
eco, reservamos o termo “eco” ao primeiro caso, e o termo “an expecta va”, ao segundo.

Tanto interroga vas parciais (descritas na seção 5.2.2.2) quanto totais podemcons tuir
interroga vas eco e an expecta va. Exemplos dos contextos usados para obter interroga-
vas totais desse po no DCT são dados em (22) e (22). Entre os enunciados produzidos,

selecionamos 71 para análise.

(20) Interroga va total eco [DCT_27]

C : O KJAJ te diz as horas, mas você não entendeu muito bem. Você acha que ele disse ‘são
nove’. Pergunta o que ele te disse, se são nove.
E : São nove?

(21) Interroga va total an expecta va [IntY_30]

C : O KJAJ te disse que o vosso colega Mário vai concorrer a Presidente do Despor vo do
Libolo. Você fica muito surpreendido e volta a perguntar pro KJAJ, sem acreditar, se o Mário vai
concorrer a presidente.
E : OMário vai concorrer a presidente?!

O contorno entoacional nuclear das interroga vas totais eco é semelhante ao con-
torno ascendente-descendente encontrado em interroga vas totais neutras: L+H* L%. A
ascendência do acento tonal nuclear normalmente se inicia em uma posição tonal média e
o final da descendência a nge níveis mais baixos (figura 32). Apresentamos a distribuição
desse contorno entre os falantes na tabela 18.

O emprego de contornos nucleares semelhantes em interroga vas totais eco e inter-
roga vas totais neutras é também uma caracterís ca compar lhada pelo PE (P , A ) e
pelo PB (BA, MG, SP, RS) (FROTA et al., 2015a, p. 257). Por outro lado, a an expecta va
é o único po frásico, entre as interroga vas totais, em que se encontraram propriedades
entoacionais específicas nessas variedades. Essas propriedades referem-se à marcação de
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Figura 32 – Tarefa: DCT [27]. Tipo frásico: Interroga va total eco. Contexto: O KJAJ te diz as
horas, mas você não entendeu bem. Você acha que ele disse são nove. Pergunta o
que ele te disse, se são nove. Falante: (a) JOAL. (b) FSBF.
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Tabela 18 – Contorno entoacional nuclear da interroga va total eco no DCT.

L+H* L%
DOMJ 7
FSBF 7
JOAL 5
JUJM 2
MMEF 4
Total 25
N=25 100%

foco (inicial ou final) no cons tuinte que porta a “an expecta vidade” (FROTA et al., 2015a,
p. 259). Nos dados do PL , porém, não iden ficamosmarcas entoacionais específicas e dis-
n vas em relação à entoação das interroga vas totais neutras.

As interroga vas totais an expecta va do PL , assim como as totais eco, também exi-
bem um contorno entoacional nuclear ascendente-descente L+H* L% (figura 33). A dife-
rença que pode haver entre os padrões nucleares dos dois sub pos de interroga va reside
na gama tonal da ascendência nuclear: é possível notar que a excursão entre o tom L dian-
teiro e o tom H central é normalmente maior nas totais an expecta va do que nas totais
eco. Na tabela 19, expomos a distribuição desse contorno entre os falantes.

Para os dados de um falante (JUJM), no entanto, o acento tonal nuclear é notadamente
comprimido (L+!H*), contrapondo ao H extra-alto recorrente nos dados dos demais falan-
tes. Os dois formatos melódicos nucleares atestados, L+H* L% e L+!H* L%, podem ser
decorrentes de diferenças pragmá cas: o primeiro transmi ria surpresa à an expecta va
e o segundo, possivelmente, incredulidade (contraponha as figuras 34a e figura 34b).
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Figura 33 – Tarefa: DCT [30]. Tipo frásico: Interroga va total an expecta va. Contexto: O
KJAJ te disse que o vosso colega Mário vai concorrer a Presidente do Despor vo do
Libolo. Você fica muito surpreendido e volta a perguntar pro KJAJ, sem acreditar,
se o Mário vai concorrer a presidente. Falante: (a) MMEF. (b) FSBF.
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Figura 34 – Tarefa: DCT [31]. Tipo frásico: Interroga va total an expecta va. Contexto: O
Miguel não sabe nada de desportos, nem de futebol. E o KJAJ fala que ele vai ser o
novo presidente do Despor vo do Libolo. Então, você pergunta, muito admirado,
se o Miguel vai ser presidente. Falante: (a) DOMJ. (b) JUJM.
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Tabela 19 – Contorno entoacional nuclear da interroga va total eco an expecta va no DCT.

L+H* L%
DOMJ 9
FSBF 11
JOAL 11
JUJM 6
MMEF 9
Total 46
N=46 100%
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5.2.1.4 Interrogativa total confirmatória

Interroga vas totais confirmatórias são u lizadas quando o falante acredita saber a res-
posta para a pergunta e procura que o interlocutor confirme sua suposição (PRIETO; CA-
BRÉ, 2013). Embora reclamem uma resposta afirma va ou nega va, ela é direcionada a
uma das polaridades, já que têm uma expecta va de resposta e estão solicitando uma in-
formação dada/pressuposta. Elas podem apresentar diversos graus de certeza quanto à
pressuposição do falante, indo de uma crença segura a uma de caráter mais hipoté co. Em
português, essas interroga vas são sinta camente equivalentes a uma interroga va total
neutra e, portanto, são dispostas conforme uma declara va. Logo, a diferença entre os três
pos frásicos recai em dis nções prosódicas.

O contexto para a produção da interroga va total confirmatória no DCT é fornecido em
??. A par r dele foram produzidos os 23 enunciados selecionados para análise.

(22) Interroga va total confirmatória [DCT_16]

C : Você sabe que lá fora está fazendo muito frio. Uma pessoa com roupas de frio entra e,
pra confirmar, você pergunta se faz frio.
E : Faz frio?

A maior parte dos enunciados produzidos por esse contexto possui padrões entoacio-
nais nucleares ascendentes e ascendentes-descendentes semelhantes ao de interroga vas
totais neutras e totais eco (figura 35). Em termos distribucionais gerais, se alinham, de
certo modo, com as frequências encontradas para as neutras: L+H* L% é predominante
e comum a todos os falantes (60.9%) e L+H* H% e L* H% são menos frequentes (39.1%).
Fornecemos na tabela 20 a distribuição desses contornos por falante.

Figura 35 – Tarefa: DCT [16]. Tipo frásico: Interroga va total confirmatória. Contexto: Você
sabe que lá fora está fazendo muito frio. Uma pessoa com roupas de frio entra e,
pra confirmar, você pergunta se faz frio. Falante: (a) DOMJ. (b) JUJM.
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Tabela 20 – Contorno entoacional nuclear da interroga va total confirmatória no DCT.

L+H* H% L* H% L+H* L%
DOMJ - 1 3
FSBF - 4 2
JOAL - - 4
JUJM - 3 1
MMEF 1 - 4
Total 1 8 14
N=23 4.3% 34.8% 60.9%

Embora tenham sido produzidas em contexto de obtenção de interroga va total confir-
matória, não foram iden ficadas nelas marcas entoacionais que possam transmi r o valor
pragmá co de confirmação. O emprego dos mesmos contornos nucleares para esses dois
pos de interroga vas pragma camente dis ntos é uma caracterís ca já observada por

Frota et al. (2015a, p. 262) no PB (BA, MG, SP, RS) e no PE (A , A , P , SEP).

Outra forma possível de solicitar uma confirmação é por meio de uma estrutura des-
crita na literatura como sendo composta de uma declara va e de uma ques on tag (par-
cula interroga va), que formaria, segundo o algoritmo de formação dos domínios prosó-

dicos (NESPOR; VOGEL, 2007 [1986]), um IP independente. No contexto dado em (23), um
dos empregados na elicitação desse po de confirmatória no DCT, a tag é o elemento ‘né?’.
Para esse po frásico, foram analisados 37 enunciados selecionados.

(23) Interroga va total confirmatória tag [DCT_17]

C : Você convidou o KJAJ pra jantar na tua casa. E você acha que ele já esqueceu. Então,
confirma, pergunta se ele vem jantar?
E : Vens jantar, né?

Nos dados do PL , o primeiro contorno nuclear (NC1) é realizado frequentemente (64.9%,
n=24/37) comumpadrão tonal descendente (ou baixo), que se assemelha ao da declara va
neutra: H+L* L% ou (H+)L* L% (figura 36a). No entanto, para alguns falantes, parte dos
contornos nucleares (35.1%, n=13/37) apresenta um padrão descendente H*+L L%, similar
ao da declara va focalizada (figura 36b).

O segundo contorno nuclear (NC2), que corresponde às tags, por sua vez, exibe so-
mente umamelodia ascendente, semelhante àquelas encontradas em interroga vas totais:
L+H* H%. Esse mesmo contorno é visto em dados espontâneos. A produção de L+H* H%
em tags por falantes que possuem L* H% para interroga vas totais neutras (DOMJ, FSBF,
JUJM) pode sermo vada na acomodação damelodia nomonossílabo, visto que, em alguns
casos de pronúncia mais lenta de (né)PW, uma configuração L* H% se sustentaria (tags com
um número maior de sílabas não estão disponíveis para testar as possibilidades de asso-
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ciação e alinhamento dos eventos tonais).19 Não sendo esse o caso, L+H* H% caracteriza
ques on tags confirmatórias de todos os falantes. Outra alterna va seria postular que a
tag não porta acento tonal, mas apenas um tom de fronteira ascendente, que marca inter-
rogação, analogamente a uma das possibilidades que Serra (2009, p. 134) descreve para
sentenças seguidas da tag ‘né’ no PB do RJ. Observe a distribuição dos padrões tonais as-
sociados ao primeiro e ao segundo núcleo por falante na tabela 21.

Figura 36 – Tarefa: DCT [18]. Tipo frásico: Interroga va total confirmatória tag. Contexto:
Você convidou o KJAJ pra jantar na tua casa. E você acha que ele já se esqueceu.
Então, confirma, pergunta se ele vem jantar. Falante: (a) MMEF. (b) FSBF.
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Tabela 21 – Contorno entoacional nuclear da interroga va confirmatória tag no DCT.

Núcleo 1

(H+)L* L% H*+L L% H+L* L%
DOMJ - - 5
FSBF - 4 3
JOAL - 3 7
JUJM 2 - 4
MMEF - 6 3
Total 2 13 22
N=37 5.4% 35.1% 59.5%

Núcleo 2 (tag)

L+H* H%
DOMJ 5
FSBF 7
JOAL 10
JUJM 6
MMEF 9
Total 37
N=37 100%

Retornando às interroga vas totais confirmatórias sem tag, existem evidências na lite-
ratura das línguas românicas para a dis nção entre elas e as interroga vas totais neutras
pormeios entoacionais, seja por dis nções nas configurações tonais nucleares (VANRELL et
al., 2010a, 2012 – variedades do catalão; GRICE; SAVINO, 1997 – italiano de Bari), nas altu-
ras do H de ummesmo acento tonal nuclear (VANRELL et al., 2010b, 2012 – catalão balear)
ou nos alinhamentos tonais (ARMSTRONG, 2010 – espanhol porto-riquenho). Quanto ao
português, Moraes (2008) traz uma análise foné ca e fonológica, com base no PB do RJ, da
entoação da interroga va que ele denomina de request for confirma on ‘pedido de con-

19 Há um segundo contexto para a produção de ques on tags — [DCT_18] — cujo obje vo é produzir tags
mais extensas prosodicamente (em número de sílabas ou palavras fonológicas, como, por exemplo, ‘não
foste?’) do que as produzidas pelo contexto em (23). Contudo, na maioria dos casos, os falantes enuncia-
ram também a tag curta ‘né?’. Nos dados espontâneos, também encontramos apenas a tag ‘né’.
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firmação’, “uma pergunta para a qual é esperada uma resposta da mesma polaridade da
proposição con da na pergunta” (MORAES, 2008, seção 2.4).20

Algumas sentenças sem tag do PL (4 dados de DOMJ) foram produzidas com carac-
terís cas prosódicas semelhantes às descritas por Moraes (2008) para as requests for con-
firma on. Assim como no PB carioca, elas apresentam “uma ascendência para um nível
tonal extra-alto na sílaba pretônica final, seguida de uma queda [acentuada] para um nível
baixo na tônica, um nível que permanece baixo nas sílabas postônicas”, e esta queda “cor-
responde a um alinhamento precoce do pico de F0 no tom L* (em vez de um alinhamento
central)” (MORAES, 2008, seção 2.4).21 Cabe notar que a pretônica final a que Moraes
(2008) se refere em seus dados — (jogava)PW — coincide com a posição em que a ascen-
dência se inicia nos dados do PLB também: a sílaba inicial da PW nuclear (no Kamama)PW.
Essa descrição e a realização desse contorno nos dados do PL é compa vel com a repre-
sentação H>+L* L% que adotamos também para certas declara vas. A diferença é que o
pico tonal a nge valores de F0 mais elevados nas supostas request for confirma on do PL
(figura 37a). Algumas outras produções com tag também apresentam esse contorno ca-
racterís co no primeiro contorno nuclear (1 dado de FSBF, 4 dados de DOMJ) (figura 37b)
ou contêm um formato muito próximo, porém com uma expansão tonal menos acentuada
(2 dados de para cada um dos seguintes falantes: DOMJ, FSBF, JUJM, MMEF).

Figura 37 – Tarefa: DCT [18]. Tipo frásico: (a) Interroga va total confirmatória e (b) confir-
matória tag. Contexto: O KJAJ mora no Quissongo. E ele só vem pra Calulo pra
ir no Mercado Kamama. E ele está por aqui. Pergunta, confirmando, se ele foi no
Kamama. Falante: DOMJ.

(a)

H>+L*          L%

"fo flS tI nu ka "ma ma0

Foste no Kamama(?)

3 0 4

50

500

100

200

300

400

P
it

ch
 (

H
z

)

Time (s)
0.173 1.373

(b)

H>+L*       L*   H%

"foSt nu ka "ma ma "nE

Foste no Kamama, né?

3 0 4 4

50

500

100

200

300

400

P
it

ch
 (

H
z

)

Time (s)
0.3396 1.51

20 No original:

[…] a ques on to which a reply of the same polarity of the proposi on contained in the ques on is
expected […]

21 No original:

[…] there is a rise to an extra-high pitch level on the final pre-stressed syllable followed by a fall to a
low level on the stressed one, a level that remains low on the poststressed syllables.

[…] corresponds to an early alignment of the F0 peak in the L* tone (instead of a central alignment)
[…]
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Levando em consideração todas as produções descritas nesta subseção, é possível su-
por que as interroga vas totais da figura 35 sejam, na realidade, neutras, tendo sido pro-
duzidas dessa forma ou pela não compreensão da tarefa pelos par cipantes ou pelas es-
tratégias com ques on tag ou com uso da entoação da request for confirma on serem as
únicas formas efe vas de solicitar uma confirmação no PL . É possível também que todas
as interroga vas totais descritas sejam confirmatórias, expressando graus de certeza dife-
rentes para a confirmação (do mais baixo, sem tag, ao mais alto, com tag). Nesse sen do,
a sentença ‘Foste no Kamama’ da figura 37a, referida como request for confirma on, se-
ria uma oração confirmatória de natureza não interroga va e, desse modo, par ciparia da
construção com tag assim como uma declara va o faz, embora com graus de certeza maior
e menor respec vamente. E mais: não se pode ignorar a semelhança que o acento tonal
nuclear H>+L* dessas interroga vas têm como de certas declara vas não neutras (como as
enfa zadas e as exclama vas). Todas essas questões, no entanto, devem ser discu das à
luz de novos estudos acerca desse po frásico, seja no próprio PL ou em outras variedades
de português.

5.2.1.5 Interrogativa total imperativa

Interroga vas podem também ter o valor pragmá co impera vo, isto é, coma função de le-
var o interlocutor a adotar um comportamento de acordo como conteúdo da pergunta (ato
de fala dire vo). A interroga va impera va pode variar de uma forte ordem a um pedido
brando ou mesmo uma sugestão/oferta. O uso da forma interroga va do impera vo, quer
por meio de interroga vas parciais (tema da seção 5.2.2.3) quer por meio de totais, atenua
o sen do imposi vo con do numa oração impera va não interroga va (e.g. PRIETO, 2014,
p. 70 – catalão).22

Nas interroga vas totais impera vas aqui analisadas, o falante faz uma pergunta para
realizar uma ordem (ou pedido), conforme o contexto em (24), ou para fazer uma oferta
ao interlocutor, conforme o contexto em (25). Embora requeiram uma resposta do po
sim/não, sua intenção é que o interlocutor acate o pedido con do na pergunta.

(24) Interroga va total impera va (ordem/pedido) [DCT_19]

C : Você está vendo televisão. E os teus irmãos começam a fazer muito barulho e não estão
te deixando ouvir a televisão. Pede pra eles se eles podem se calar.
E : Podem se calar?

22 Impera vos não interroga vos são descritos na seção 5.3.
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(25) Interroga va total impera va (oferecimento) [DCT_20]

C : Pergunta se eles querem caramelos.
E : Querem caramelos?

Foram empregados na análise desse po frásico 35 enunciados coletados por meio
do DCT,23 nos quais observamos que a interroga va total impera va, seja expressando
ordem/pedido ou oferecimento, emprega contornos entoacionais ascendentes (L* H%,
L+H* H%) e ascendentes-descendentes (L+H* L%) semelhantes aos atestados, em geral,
nas demais interroga vas totais. A diferença é que percebemos uma intensidade maior
nas impera vas se comparadas às neutras. Na tabela 22, encontra-se a distribuição desses
contornos por falante.

Os sub pos de impera vas também se diferenciam prosodicamente. A extensão do
contorno entoacional nuclear das interroga vas totais com finalidade de oferecimento é
rela vamentemaior— ou seja, a gama tonal é expandida— em relação à do contorno pré-
nuclear (figura 38). Já em interroga vas totais impera vas comfinalidadedeordem/pedido,
as inflexões nucleares e pré-nucleares são proporcionais, além de se perceber que a sen-
tença tende a ter uma intensidade rela vamente maior, que pode ser usada para intensi-
ficar o efeito imposi vo (figura 39). Além disso, a entoação ascendente-descendente ex-
pressa aparentemente uma ordem mais estrita que a entoação ascendente, que tem um
caráter mais suges vo. Em oferecimentos, a ascendência tem a aparente função de em-
pregar maior cortesia.

Tabela 22 – Contornos entoacionais nucleares da interroga va total impera va no DCT.

L+H* H% L+H* L% L* H%
DOMJ - - 5
FSBF - 1 7
JOAL - 7 -
JUJM - - 4
MMEF 7 4 -
Total 7 12 16
N=35 20% 34% 46%

23 Nem sempre o contexto em (24) produziu interroga vas totais impera vas, sendo enunciados, muitas ve-
zes, impera vos não interroga vos. Inversamente, a situação produtora de impera vo não interroga vo
dada em (i) também produziu impera vas interroga vas. Portanto, reagrupamos os enunciados produzi-
dos em tais situações de acordo com seu po frásico e, assim sendo, foram considerados três contextos
do DCT: [19, 20, 34].

(i) Impera vo: ordem [DCT_34]

C : Os teus irmãos con nuam a fazer muito barulho. Manda eles se calarem.
E : Podem se calar? [ Calem-se ].
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Figura 38 – Tarefa: DCT [20]. Tipo frásico: Interroga va total impera va (oferecimento). Con-
texto: Pergunta se eles querem caramelos. Falante: (a) MMEF. (b) FSBF.
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Figura 39 – Tarefa: DCT [19]. Tipo frásico: Interroga va total impera va (ordem/pedido). Con-
texto: Você está vendo televisão. E os teus irmãos começam a fazer muito barulho
e não estão te deixando ouvir a televisão. Pede a eles se eles podem se calar. Fa-
lante: (a) DOMJ. (b) FSBF.
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5.2.1.6 Interrogativa total disjuntiva

Assim como em interroga vas totais neutras, em interroga vas totais disjun vas, o falante
também busca uma informação que não possui. No entanto, diferentemente daquelas (e
das demais interroga vas totais discu das), estas não acarretam respostas do po sim/não,
visto que o falante solicita ao interlocutor que escolha uma entre duas oumais proposições
que compõem a pergunta, as quais podem ser orações inteiras ou apenas sintagmas.24

Em outras palavras, as alterna vas de resposta estão explicitamente con das na pergunta.
Nessa sentença, é veiculada a expecta va do falante de que apenas umas das proposi-
ções é verdadeira em dada situação (MATEUS et al., 2003; PRUITT; ROELOFSEN, 2013). As
proposições formam uma lista fechada de itens — uma enumeração — e a conjunção co-

24 Na literatura, os termos alterna ve ques on ‘interroga va alterna va’ e disjunc ve yes/no ques on ‘in-
terroga va total disjun va’ podem se referir a diferentes pos de perguntas (e.g. PRUITT; ROELOFSEN,
2013). No entanto, u lizamos disjunc ve yes/no ques on como sinônimo da primeira, como o fazem, por
exemplo, os estudos da obra editada por Frota e Prieto (2015a).
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ordena va ‘ou’ marca a alternância entre o elemento coordenado que ela introduz e os
elementos coordenados anteriores, expressos sem a conjunção (NEVES, 2011, p. 711).

Os contextos empregados para a produção de interroga vas totais disjun vas e interro-
ga vas totais enumera vas com disjunção são apresentados em (26) e (27). Consideramos
esses dois pos frásicos correlacionados porque o primeiro contém uma lista disjun va de
dois itens — em (26), ‘laranja’ e ‘gela na’ —, ao passo que o segundo, uma lista disjun va
de mais de dois itens — em (27), quatro itens: ‘laranja’, ‘banana’, ‘limões’ e ‘mangas’.

(26) Interroga va total disjun va [DCT_13]

C : Você e o KJAJ estão jantando. E você não sabe o que o KJAJ vai querer pra sobremesa.
Pergunta se ele quer laranja ou gela na.
E : Queres laranja ou gela na?

(27) Interroga va total disjun va [DCT_14]

C : Interroga va total enumera va com disjunção CONTEXTO: A JUJM quer comprar uma
fruta e você não sabe que fruta ela quer comprar. Pergunta se ela quer laranjas, bananas, limões ou
mangas.
E : Queres laranjas, bananas, limões ou mangas?

Segundo Rosignoli (2017), baseada emMateus et al. (2003), no PB de SP, duas proposi-
ções de uma interroga va total disjun va formamdois núcleos independentes, conectados
pela conjunção. Portanto, na inves gação das interroga vas totais disjun vas e enumera-
vas com disjunção no PLB, feita com base na análise de 76 enunciados produzidos no

DCT, as sentenças foram subdivididas em: (i) PW pré-nuclear — PWs pré-nucleares que
não são itens da lista; (ii) itens pré-nucleares— PWs que compõem itens da lista, mas não
são o penúl mo item (isto é, aquele que antecede a conjunção ‘ou’); (iii) núcleo 1 — PW
que compõe o penúl mo item da lista, antecedendo a conjunção; e (iv) núcleo 2 — PW
que compõe o úl mo item da lista, introduzida pela conjunção. O esquema (I) ilustra essa
divisão.

(I)

Lista

PW pré-nuclear Itens pré-nucleares Núcleo 1 Núcleo 2
Queres laranja ou gela na?
Queres laranjas, bananas, limões ou mangas?

Nos dois sub pos de disjun vas do PL , a PW pré-nuclear porta um acento tonal H*
ou L+H* em pra camente todos os casos (94.9%, n=74/78), sendo mapeada no mesmo IP
da PW subsequente. O acento tonal é normalmente realizado num nível inferior ao do tom
alto de L+H* das demais PWs.



107

As interroga vas totais disjun vas não possuem itens pré-nucleares, já que sua lista é
formada por dois elementos (ambos classificados como núcleos). O primeiro núcleo é ca-
racterizado por umamelodia ascendente, formada categoricamente por um acento bitonal
L+H* (figura 40a). Esse evento tonal pode ser seguido por um tom de fronteira H% (37.5%,
n=12/32), com ou sem a presença de pausa (figura 40b).

O segundo núcleo da sentença exibe uma melodia composta por uma curva descen-
dente, semelhante ao da declara va neutra: H+L* L% (figura 40a). O trecho entre o tom
alto do acento tonal nuclear e o tom alto do evento tonal que o precede exibe uma inter-
polação declinante progressiva. Quando esse segundo núcleo é separado do anterior por
pausa (28.1%, n=9/32), o contorno entoacional nuclear é sempre antecedido por um tom
de fronteira inicial alto (%H), que garante a declinação progressiva (figura 40b).

Apresentamos na tabela 23 a distribuição dos contornos entoacionais nucleares do pri-
meiro e segundo núcleos por falante.

Figura 40 – Tarefa: DCT [13]. Tipo frásico: Interroga va total disjun va. Contexto: Você e
o KJAJ estão jantando. E você não sabe o que o KJAJ vai querer pra sobremesa.
Pergunta se ele quer laranja ou gela na. Falante: (a) JOAL. (b) MMEF.
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Tabela 23 – Contorno entoacional nuclear dos núcleos da interroga va total disjun va no DCT.

Núcleo 1

L+H* L+H* H%
FSBF 5 -
DOMJ 5 1
JOAL 1 4
JUJM 3 2
MMEF 6 5
Total 20 12
N=32 (62.5%) (37.5%)

Núcleo 2

%H H+L* L% H+L* L%
FSBF - 5
DOMJ - 7
JOAL 4 1
JUJM 1 3
MMEF 4 7
Total 9 23
N=32 (28.1%) (71.9%)

Caracterís cas semelhantes são encontradas nas interroga vas totais enumera vas
com disjunção (figura 41). Nessas sentenças, a melodia dos itens pré-nucleares é ascen-
dente ou ascendente-descendente, formada categoricamente por um acento bitonal L+H*.
Amelodia pode ser acompanhada de umamaior duração da sílaba tônica, e a curva de F0 se
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realiza mais convexa que circunflexa. Assim como na enumeração declara va, os itens da
enumeração interroga va podem ser delimitados por tons de fronteira H%, mas também
L%, e serem seguido por pausa silenciosa (81.3%, n=52/64). No caso de H%, esse evento
tonal exibe realizações em downstep (38.9%, n=14/36) ou suspenso (61.1%, n=22/36), em
torno de uma linha de referência alta, semelhante ao que é visto na declara va enumera-
va (ver a seção 5.1.2). Não havendo tons de fronteira, alongamento silábico, pausas ou

quebras percebidas, não há indícios de que o item seja mapeado num IP diferente do IP do
item subsequente .

Figura 41 – Tarefa: DCT [14]. Tipo frásico: Interroga va total numera va com disjunção. Con-
texto: A JUJM quer comprar uma fruta e você não sabe que fruta ela quer comprar.
Pergunta se ela quer laranjas, bananas, limões ou mangas. Falante: MMEF.
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Assim como nos itens pré-nucleares, a melodia do primeiro núcleo é formada por um
acento bitonal L+H*, seguido de um tom de fronteira H%, que pode ser realizado não só
em downstep (11.9%, n=5/42) ou suspenso (31%, n=13/42), mas também extra-alto (9.5%,
n=4/42) ou em con nuação (47.6%, n=20/42). Esse núcleo é seguido por uma pausa si-
lenciosa em todos os casos. Além disso, sua prosódia não é percebida estritamente como
interroga va, mas sim como parte de uma sequência enumera va ou como um padrão
con nua vo. O fato de não haver registros de acentos tonais nucleares L* nos dados de fa-
lantes que possuem configurações tonais L* H% em totais neutras e tampouco a presença
de um padrão ascendente-descendente L+H* L%, que é frequente em totais neutras, as-
sociado a esse núcleo, corrobora sua natureza não interroga va (o que deve ser checado,
no entanto, em experimentos de percepção). Esse argumento também é válido para o pri-
meiro núcleo das totais disjun vas ora descrito e, assim, difere da interpretação dada por
Rosignoli (2017) para dados do PB de SP, segundo a qual esse núcleo seria interroga vo.

A melodia do segundo núcleo é descendente, exibindo a declinação progressiva carac-
terís ca. Ela é formada por um padrão tonal H+L* L% e por um tom de fronteira inicial %H
que o antecede (figura 41).

Apresentamos nas tabelas 24 e 25 a distribuição dos contornos entoacionais dos itens
pré-nucleares e do primeiro e segundo núcleos por falante.
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Tabela 24 – Contorno entoacional dos itens pré-nucleares da interroga va total enumera va
com disjunção no DCT.

L+H* L+H* L% L+H* H%
DOMJ 1 22 1
FSBF 2 - 20
JOAL 10 - 4
JUJM 2 - 2
MMEF 8 3 9
Total 23 25 36
N=61 37.7% 41% 59%

Tabela 25 – Contorno entoacional nuclear dos núcleos da interroga va total enumera va com
disjunção no DCT.

Núcleo 1

L+H* H%
DOMJ 12
FSBF 11
JOAL 7
JUJM 2
MMEF 10
Total 42
N=42 100%

Núcleo 2

%H H+L* L%
DOMJ 12
FSBF 11
JOAL 7
JUJM 2
MMEF 10
Total 42
N=42 100%

A par r da descrição feita para interroga vas totais disjun vas e enumera vas com
disjunção, pode-se dizer que a caracterís ca entoacional que singulariza esses pos frásicos
em relação às demais interroga vas totais é a excursão melódica declinante e progressiva
que cons tui o contorno final. Essa excursãomelódica pode ser esquema zada da seguinte
forma: (i) no caso dos dois núcleos serem mapeados em IPs diferentes, é necessária a
associação de um tom de fronteira alto inicial no segundo núcleo para assegurar a excursão
melódica caracterís ca; (ii) já no caso de não haver pausa interveniente ou mapeamento
emdois IPs, o pico da excursão fica a cargo do evento tonal anterior, manifestado no próprio
acento tonal ascendente ou no tom de fronteira.

5.2.1.7 Interrogativa total enumerativa com coordenação

Assim como em enumera vas com disjunção, em interroga vas totais enumera vas com
coordenação, o falante solicita ao interlocutor uma nova informação, e a estrutura da per-
gunta é composta por uma lista fechada de itens (enumeração), sendo o úl mo item da
lista introduzido pela conjunção coordena va ‘e’. A diferença crucial entre os dois pos de
interroga vas enumera vas é que, na com coordenação, o conjunto total de itens listados
compreende a única proposição do enunciado, que acarreta uma resposta do po sim/não.
Portanto, elas se comportam como interroga vas totais neutras. O contexto u lizado para
a produção desse po frásico é dado em (28).
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(28) Interroga va total enumera va com coordenação [DCT_15]

C : O KJAJ quer comprar muitas frutas, mas você esqueceu as frutas que ele quer comprar.
Pergunta se ele quer laranjas, bananas, limões e mangas. [I ]
E : Queres laranjas, bananas, limões e mangas?

Por meio da análise desse po frásico, feita com base em 25 enunciados coletados
no DCT, observamos que o contorno entoacional nuclear final desse po frásico é carac-
terizado por padrões tonais já descritos para interroga vas totais neutras: o ascendente-
descendente L+H* L%, predominante, e o ascendente L* H%, exclusivo dos dados de um
falante (JUJM). Isso indica que, sendo a proposição da pergunta formada pela enumeração
em sua totalidade (nesse caso, a cadeia de itens ‘laranja, bananas, limões e mangas’),25 a
marca entoacional de interroga vidade é transmi do pelo contorno entoacional nuclear
final, associado à PW mais à direita, e as PWs anteriores que cons tuem itens da lista car-
regam a melodia pica da enumeração interroga va já descrita na seção anterior: acentos
tonais categoricamente L+H*, com a possibilidade de alongamento da sílaba tônica, que
são frequentemente seguidos de tons de fronteira H% (em downstep, em con nuação ou
suspenso) ou L% e podem ser delimitados por pausa (figuras 42 e 43).

A tabela 26 fornece a distribuição dos contornos entoacionais finais encontrados entre
os falantes.

Figura 42 – Tarefa: DCT [12]. Tipo frásico: Interroga va total numera va com coordenação.
Contexto: O KJAJ quer comprar muitas frutas, mas você esqueceu as frutas que ele
quer comprar. Pergunta se ele quer laranjas, bananas, limões e mangas. Falante:
MMEF.
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25 Contraponha à interroga va total enumera va com disjunção descrita na seção anterior.
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Figura 43 – Tarefa: DCT [12]. Tipo frásico: Interroga va total numera va com coordenação.
Contexto: O KJAJ quer comprar muitas frutas, mas você esqueceu as frutas que ele
quer comprar. Pergunta se ele quer laranjas, bananas, limões e mangas. Falante:
JOAL.
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Tabela 26 – Contorno entoacional nuclear final da interroga va total enumera va com coor-
denação no DCT.

L+H* L% L* H%
DOMJ 5 -
FSBF 7 -
JOAL 5 -
JUJM 1 2
MMEF 5 -
Total 23 2
N=25 92% 0.8%

5.2.1.8 Interrogativas totais: comparação e síntese

A entoação desempenha um papel crucial na dis nção entre declara vas e interroga vas
totais em português. No PL , a diferença entre declara vas neutras e interroga vas totais
neutras (que são vistas como a contraparte interroga va daquelas) se dá (i) por combina-
ções de acento tonal nuclear e tom de fronteira diferentes (H+L* L% para a declara va vs.
L* H% ou L+H* H% para a interroga va), semelhantemente ao que ocorre em grande parte
do PE (A , A , P ) e do PB (BA, PB , RS, SC, SE) (CRUZ, 2013; FROTA et al., 2015a; CAS-
TELO, 2016), ou (ii) apenas pela marcação de acentos tonais nucleares diferentes (H+L* L%
para a declara va vs. L+H* L%para a interroga va), assim comoemcertas regiões para o PB
(BA, MG, RJ, SP, SE) (MORAES, 2008; TRUCKENBRODT; SANDALO; ABAURRE, 2009; FROTA
et al., 2015a; CASTELO, 2016; ROSIGNOLI, 2017). O SEP é a única variedade de português
em que a diferença entre esse po de interroga va e de declara va é marcada apenas pelo
tom de fronteira (H+L* L% para a declara va vs. H+L* LH% para a interroga va) (FROTA,
2002a, 2014; FROTA et al., 2015a). Par cularmente, são atestadas as seguintes configura-
ções tonais em português: H+L* LH%, L* H%, L*+H H%, L*+H L%, L+H* L% e L* HL%. Logo,
embora complexas, todas essas configurações envolvem uma melodia ou do po (H)LH
ou do po LHL. Desse modo, se, por um lado, o contorno nuclear das declara vas neu-
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tras é pra camente homogêneo no português (com apenas duas possibilidades atestadas:
H+L* L% ou L* L%), por outro, o contorno nuclear das interroga vas totais neutras contém
maior variação (CASTELO, 2016, p. 49).

Diante desse quadro variável demelodias, os contornos nucleares encontrados para as
interroga vas totais neutras do PL (L+H* L%, L* H%, L+H* H%), assim como ocorre com as
declara vas, são semelhantes aos encontrados em outras variedades de português.

Essas configurações são também asmesmas que se atestam para o contorno entoacio-
nal nuclear das demais interroga vas totais da variedade, exceto no caso da disjun va, que
possui uma entoação par cular. Tanto interroga vas totais eco quanto an expecta va exi-
bem consistentemente umpadrão tonal nuclear L+H* L%, omais comumpara as totais neu-
tras e para o contorno final das enumera vas com coordenação. Esse padrão ascendente-
descendente é, no geral, também o mais comum em confirmatórias, embora se encontre
igualmente o ascendente (L* H% ou L+H* H%), que é o único visto associado a confirma-
tórias tag (veja a discussão acerca de outros padrões encontrados para esse po frásico na
seção 5.2.1.4). Já em interroga vas totais impera vas, expressando ordem/pedido ou ofe-
recimento, são encontrados os três padrões tonais já referidos: L+H* L%, L+H* H%, L* H%.
As interroga vas totais disjun vas e enumera vas comdisjunção, no entanto, são os únicos
pos frásicos, entre as totais, que detêm modulações tonais específicas: uma declinação

progressiva no contorno final, a par r da disjunção, em direção ao contorno nuclear, cujo
início é caracterizado por um tom de fronteira alto (%H H+L* L%).

A par r da descrição do conjunto de interroga vas totais, notamos que o PL , assim
como já se atestou para certas variedades do PE e do PB (FROTA et al., 2015a, p. 263), não
emprega sistema camente configurações tonais nucleares dis ntas paramarcar diferenças
pragmá cas entre as interroga vas totais neutras, eco e confirmatórias e, especificamente
no PL , também no caso das an expecta va e impera vas. A par cularidade está nas an-
expecta va: se, por um lado, elas podem ser vistas como a contraparte focalizada das

totais neutras no PE e no PB (FROTA et al., 2015a, p. 259), uma vez que portam marcações
de foco no cons tuinte com o significado an expecta vo, por outro, os dados referentes
a esse po de sentença produzidos no PL não atestam marcações tonais relacionadas a
foco. De fato, assim como em declara vas com foco estreito não final, são os acentos to-
nais H>+L* e L+H* que caracterizam PWs focalizadas não finais de interroga vas totais no
PLB. Esses acentos são semelhantes aos acentos tonais ascendentes L+H* e L*+H relaci-
onados a foco encontrados no PB (BA, MG, SP, RJ, RS) e no PE (SEP, A ) (FROTA, 2002a,
2014; CRUZ, 2013; FROTA et al., 2015a; MORAES; CARNAVAL; COELHO, 2015; CARNAVAL;
MORAES; RILLIARD, 2018). Assim como nessas variedades, um acento tonal e um tom de
fronteira estão associado à PW final desse po de sentença, os quais são, no caso do PL ,
os mesmos encontrados regularmente em suas interroga vas totais.
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A caracterís ca comum e imprescindível que caracteriza as interroga vas totais do PL
é, portanto, a ascendência tonal, quer ela seja de um po acentual quer ela seja de um po
delimita vo, assim como no PB e PE (FROTA et al., 2015a). Contudo, nossa hipótese (a ser
avaliada em estudos futuros) é que que outros elementos prosódicos notados perceptual-
mente por nós, como propriedades duracionais, a variação local e global da gama tonal e a
intensidade, são traços que podem diferenciar tais interroga vas na variedade libolense de
português. Por exemplo, é possível observar uma gama tonal menor no contorno nuclear
das totais eco do que o notado no contorno nuclear das totais an expecta va (embora tam-
bém se ateste um contorno nuclear comprimido para estas, que parece transmi r um valor
pragmá co an expecta vo diferente). Além disso, o alongamento de sílabas tônicas está
presente nas totais an expecta va. Há também um emprego de maior intensidade nas
totais impera vas, se comparadas às neutras. Já as interroga vas totais de oferecimento
se diferenciam das interroga vas impera vas pela gama tonal, que é expandida somente
no contorno nuclear daquelas, ao passo que essa expansão abarca todo o contorno das
impera vas.

Levando em consideração o conjunto de interroga vas totais, notamos que a confi-
guração tonal L+H* H% é a melodia ascendente caracterís ca dos falantes MMEF e MCLF
(falantes de português e oriundos de bairros centrais de Calulo), ao passo que L* H% é
a melodia ascendente dos demais falantes, DOMJ, FSBF, JOAL, JUJM e KJAJ (falantes de
português e de quimbundo e oriundos de uma povoação descentralizada). Essa mesma
dis nção surge quando os falantes empregam contornos nucleares ascendentes em inter-
roga vas parciais (ver a seção 5.2.2). A observação das estratégias de acomodação entre o
texto do enunciado e a sua melodia confirmam a diferença entre esses dois padrões ascen-
dentes. Nesse tocante, o contorno nuclear das interroga vas do PL é sempre preservado,
não exibindo truncamento (redução do número de tons), que é recorrente no PB e em par-
tes do PE setentrional, mas indo ao encontro do que se observa no PE de um modo geral,
que ajusta o texto ao tom por meio de diversas estratégias (FROTA et al., 2015b; CASTELO,
2016).26

Ademais, a variação intrafalante de contornos entoacionais nucleares para ummesmo
po frásico suscita a existência de diferenças pragmá cas, que devem ser, contudo, crucial-

mente avaliadas em experimentos de percepção. Apesar de estarmos cientes da influência

26 O fato de termos atestado casos em que o tom de fronteira se realiza numa sílaba criada por epêntese
não parece ser um efeito intrínseco das estratégias de acomodação entre texto e melodia. Notamos casos
em que a epêntese ocorre em palavras que não portam o contorno nuclear. É interessante notar que, no
quimbundo, a sílaba é sempre CV (XAVIER, 2010, p. 60) e encontramos o fenômeno da epêntese nos dados
dos par cipantes que o falam.
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da nossa percepção não na va acerca dos dados produzidos,27 sugerimos (como ponto de
par da para estudos futuros) que L+H* L% possa ser o contorno “proto pico”, menos mar-
cado, das interroga vas totais (neutra, eco, an expecta va, impera vas), enquanto L* H%
ou L+H* H%mobilizaria nuances pragmá cas, como polidez nas neutras, menor imposi vi-
dade nas impera vas de ordem/pedido e maior cortesia nas impera vas de oferecimento.

5.2.2 Interrogativa parcial

5.2.2.1 Interrogativa parcial neutra

Interroga vas parciais neutras, também referidas como interroga vas parciais de busca de
informação, são perguntas que buscam uma informação nova, completamente desconhe-
cida pelo falante, não havendo nenhuma pressuposição ou expecta va quanto à resposta
(FROTA et al., 2015a, p. 265). A natureza da resposta, no entanto, é iden ficada na per-
gunta por meio de uma expressão interroga va, formada por um pronome ou advérbio
que se referem a pessoa, coisa, propriedade, lugar, tempo, modo, quan dade, razão, bem
como construçõesmais específicas formadas a par r deles: quem, (o) que, (o) quê, qual(is),
(a)onde, quando, como, quanto(a)(s), por que, por quê, porque, para que, “qual cor”, “a
respeito de que”, etc. (HASPELMATH, 1997, p. 29–30). A expressão interroga va se com-
porta, assim, como uma variável cujo valor o falante procura que o interlocutor forneça
(MATEUS et al., 2003, p. 463). Nessas sentenças, a expressão interroga va aparece nor-
malmente deslocada, na periferia esquerda da sentença, mas tambémpode ocorrer in situ,
isto é, em sua posição argumental (MIOTO; KATO, 2005).

Um dos contextos empregados no DCT e uma das sentenças u lizadas no RT para ob-
tenção desse po frásico podem ser observados em (29) e (30). Na análise, foramu lizados
130 enunciados: 71 selecionados no DCT, 19 selecionados no RT (tarefas I Y e I Y ) e 40
selecionados no CT.

(29) Interroga va parcial neutra [DCT_23]

C : Você me viu conversando por muito tempo com o KJAJ. Então, você me pergunta o que
ele me contava.
E : O que ele te contava?

27 Ver, por exemplo, o estudo de Castelo (2016) sobre a percepção de brasileiros para os padrões entoacionais
na vos e não na vos de interroga vos totais neutras do PB.
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(30) Interroga va parcial neutra [IntQ_1]

C : Não entendi nada sobre esse filme.
E : Quem anda de carro?

As interroga vas são produzidas com um nível melódico extra-alto na PW inicial do
enunciado (figuras 44 a 47). Uma queda gradual percorre todo o restante da sentença, que
pode conter PWs portando acentos tonais L+H* ou H*. Essa queda segue até a PW nuclear,
que carrega um acento bitonal descendente realizado no nível inferior do espaço tonal
do falante, seguido de um tom de fronteira baixo. Logo, a configuração tonal nuclear das
interroga vas parciais neutras é semelhante ao de declara vas neutras: H+L* L% (figuras
44a, 45 e 46). Nos poucos casos emque a palavra interroga va se encontra in situ, oriundos
da fala espontânea (25%, n=10/40), as mesmas caracterís cas são observadas (figura 47).
Portanto, o pico extra-alto inicial não está estritamente relacionado à palavra interroga va,
mas à posição inicial de IP.

Figura 44 – Tarefa: DCT [21]. Tipo frásico: Interroga va parcial neutra. Contexto: Pergunta
que horas são. Falante: (a) DOMJ. (b) JUJM.

(a)

  H* H+L*       L%

"kjO RaS "sãw

Que horas são?

0 2 4

50

500

100

200

300

400

P
it

ch
 (

H
z)

Time (s)
0.3242 1.149

(b)

L+H*     L*    H%

"kjOfi Ras "sãw

Que horas são?

0 2 4

50

500

100

200

300

400

P
it

ch
 (

H
z)

Time (s)
0.3437 1.519

Figura 45 – Tarefa: RT_I Q [2]. Tipo frásico: Interroga va parcial neutra. Contexto: Ainda
não vi a exposição. Falante: MMEF.
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O contorno entoacional nuclear H+L* L% é o predominante, tanto em dados semies-
pontâneos (88.7%) quanto em lidos (58.8%) e espontâneos (80%), conforme se observa na
distribuição dos contornos por falante nas tabelas 27, 28 e 29. Outros padrões entoaci-
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Figura 46 – Tarefa: CT. Tipo frásico: Interroga va parcial neutra. Falante: KJAJ.
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onais nucleares possíveis para a interroga va parcial neutra são as melodias ascendente
ou ascendente-descendente, semelhantes àquelas encontradas em interroga vas totais:
L* H% e L+H* L% (figuras 44b e 47). Para um dos falantes (JUJM), o padrão L* H% é pre-
dominante em dados semiespontâneos e frequente em dados espontâneos. Já L+H* L%
ocorre somente em dados espontâneos (emmenor frequência) e lidos (emmaior frequên-
cia) de outro falante (FSBF). Do ponto de vista comunica vo, o enunciado da figura 44b,
que exibe o padrão nuclear L* H%, soa aparentemente mais cortês, e o da figura 47, que
porta a melodia L+H* L%, aparentemente mais incisivo.

Figura 47 – Tarefa: RT_I Q [3]. Tipo frásico: Interroga va parcial neutra. Contexto: Gostaria
de ouvir esse CD. Falante: FSBF.
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Tabela 27 – Contorno entoacional nu-
clear da interroga va parcial
neutra no DCT.

L* H% H+L* L%
DOMJ - 20
FSBF - 21
JUJM 8 1
MMEF - 21
Total 8 63
N=71 11.3% 88.7%

Tabela 28 – Contorno entoacional nu-
clear da interroga va parcial
neutra no RT.

L+H* L% H+L* L%
FSBF 7 4
MCLF - 6
Total 7 10
N=19 41.2% 58.8%
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Tabela 29 – Contorno entoacional nuclear da interroga va parcial neutra no CT.

L* H% L+H* L% H+L* L%
DOMJ - - 6
FSBF - 3 6
JOAL - - 10
JUJM 5 - 4
KJAJ - - 6
Total 5 3 32
N=40 12.5% 7.5% 80%

5.2.2.2 Interrogativa parcial eco

Interroga vas parciais eco, assim como as totais eco, são perguntas que repetem informa-
ções compar lhadas no discurso (ver a seção 5.2.1.3). Conforme já expusemos, ao per-
guntar, o falante pode querer apenas checar se ele entendeu o interlocutor corretamente
ou, por outro lado, pode querer imprimir um significado an expecta vo (como surpresa,
descrença, reprovação, indignação, etc.) ao conteúdo da informação. Referimo-nos a es-
ses casos como interroga va parcial eco e interroga va parcial an expecta va respec va-
mente.

Os contextos para obter interroga vas parciais eco e interroga vas parciais an expec-
ta va são dados, respec vamente, em (31) e (32). No primeiro contexto, o falante repete
a interroga va parcial que foi direcionada a ele por não a ter compreendido claramente. A
resposta licenciada tem uma natureza polar (afirma va ou nega va). Já no segundo con-
texto, o falante repete informações compar lhadas, transformando aquela que contradiz
sua expecta va numa expressão interroga va. Assim, ainda que busque sa sfazer o valor
da expressão, a resposta da pergunta quer essencialmente indicar que ela é o mo vo da
contradição. Foram analisados 34 enunciados referentes a esses dois pos frásicos.

(31) Interroga va parcial eco [DCT_28]

C : O KJAJ te perguntou ‘onde vais’, mas você não entendeu muito bem. Pergunta se ele te
falou isso: onde vou.
E : Onde vou?

(32) Interroga va parcial an expecta va [DCT_32]

C : O KJAJ foi almoçar num restaurante e pediu muamba de galinha. Ele diz que meteram
porco na muamba, em vez galinha. Você não acredita. Então, pergunta pro KJAJ, com surpresa, o
que ele disse que lhe deram.
E : O que disseste que te deram?!

A entoação da interroga va parcial eco exibe uma ascendência na sílaba nuclear se-
guida de uma queda (L+H* L%) (figura 48). Desse modo, o contorno nuclear desse po de
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interroga va é diferente do contorno nuclear das interroga vas parciais neutras (L+H* L%
em parciais eco vs. H+L* L% predominante em parciais neutras), mas, por outro lado, é
semelhante ao encontrado em interroga vas totais, fato muito próximo ao que ocorre no
PE e no PB (FROTA et al., 2015a, p. 267). A distribuição do contorno entre os falantes pode
ser vista na tabela 30.

Figura 48 – Tarefa: DCT [28]. Tipo frásico: Interroga va parcial eco. Contexto: O KJAJ te per-
guntou onde vais, mas você não entendeumuito bem. Pergunta se ele te falou isso:
onde vou. Falante: DOMJ.
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Tabela 30 – Contorno entoacional nuclear da interroga va parcial eco no DCT.

L+H* L%
DOMJ 7
FSBF 2
JOAL 4
JUJM 1
MMEF 4
Total 18
N=18 100%

A interroga va parcial an expecta va também exibe um contorno entoacional nu-
clear ascendente semelhante aos das interroga vas totais: L+H* H% (predominante) e
L* H% (único e exclusivo de um falante) (figura 49). Apesar disso, seu contorno pré-nuclear
é diferente do encontrado em parciais neutras no que se refere ao registro tonal do acento
tonal inicial: nestas nãoparece ser tão elevadoem relação ao contorno subsequente quanto
naquelas. Há ainda uma duração umpoucomais longa acompanhando o contorno entoaci-
onal nuclear, que, junto à sua melodia ascendente, indica que uma função an expecta va
está envolvida. Cabe ressaltar que, se predomina a melodia ascendente-descendente nas
interroga vas parciais eco, predominam melodias ascendentes nas parciais an expecta-
va, sugerindo que essa distribuição esteja atrelada a funções dis ntas transmi das por

cada um desses sub pos frásicos. Observe a distribuição do contorno das interroga vas
parciais an expecta va entre os falantes na tabela 31.



119

Tabela 31 – Contorno entoacional nuclear da interroga va parcial an expec va no DCT.

L+H* H% L* H%
DOMJ - 3
FSBF - 6
JUJM - 3
MMEF 4 -
Total 4 12
N=16 25% 75%

Figura 49 – Tarefa: DCT [32]. Tipo frásico: Interroga va total an expecta va. Contexto: O
KJAJ foi almoçar num restaurante e pediumuamba de galinha. Ele diz quemeteram
porco na muamba, em vez galinha. Você não acredita. Então, pergunta pro KJAJ,
com surpresa, o que ele disse que lhe deram. Falante: (a) FSBF. (b) DOMJ.
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5.2.2.3 Interrogativa parcial imperativa

Interroga vas parciais podem ser u lizadas com a função pragmá ca de ordem, pedido e
sugestão, isto é, impera vos, tal como as totais (ver a seção 5.2.1.5). A interroga va impe-
ra va transmite um sen do imposi vo. No contexto dado em (33), esse sen do pode ser
glosado como “Ordeno que você me diga quando é que vais fazer”. A ele pode ser adicio-
nada uma nuance de reprovação, expressando o descontentamento do falante quanto ao
comportamento do interlocutor (e.g. CRESPO-SENDRA, 2011, p. 43 – catalão). Além de um
sen do imposi vo, uma interroga va parcial impera va também pode ter um sen domais
exorta vo, isto é, o de es mular ou persuadir o interlocutor, conforme se vê no contexto
em (34), ao que se adicionam ainda ma zes de queixa ou protesto.

Na análise desse frásico, foram u lizados 35 enunciados produzidos no DCT a par r
dos contextos em (33) e (34).

(33) Interroga va parcial impera va [DCT_25]

C : Você pede ao teu filho que ele pinte a casa, mas você não acha que ele vai fazer tão
depressa, porque não é a primeira vez que você pede. Pergunta pra ele, bravo, quando ele vai fazer.
E : Quando é que vais fazer?
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(34) Interroga va parcial impera va [DCT_26]

C : Você queria que o KJAJ e o DOMJ fossem almoçar na tua casa. Mas eles disseram que
não podem. Pedindo muito, pergunta por que eles não vêm.
E : Por que que vocês não vêm?

A interroga va parcial impera va, tanto com um caráter imposi vo quanto com um
sen do exorta vo, é expressa com contornos entoacionais descendentes H+L* L%, seme-
lhantes ao da parcial neutra (figuras 50 e 51). O contorno entoacional global dessas inter-
roga vas também se comporta como o das parciais neutras: a PW inicial do contorno porta
um acento tonal L+H* ou H* extra-alto, seguida de ummovimento melódico declinante ao
longo das demais PWs pré-nucleares, que também carregam acentos tonais L+H* ou H*,
até a PW nuclear. Essa úl ma exibe o contorno descendente mencionado. A diferença
entre essas interroga vas parciais parece estar na maior intensidade e taxa de elocução
percebida nas impera vas .

Ademais, somente em alguns dos enunciados produzidos pelo contexto em (34), pude-
mos observar algum traço prosódico específico, visto que a maioria é similar ou às parciais
neutras ou às demais parciais impera vas (resultado derivadomuito certamente do não en-
tendimento da diferença dos contextos pelos par cipantes da tarefa). Essas especificidades
são a taxa de elocuçãomais lenta que a u lizada na parcial impera vamais imposi va (e na
neutra), tanto globalmente quanto na PW nuclear, e ocasionalmente uma qualidade de voz
mais suave (figura 51). A duração maior na exortação dessa interroga va alude à duração
maior encontrada em pedidos (impera vos não interroga vos também exorta vos) (ver a
seção 5.3).

A distribuição do contorno entoacional nuclear das interroga vas parciais impera vas
é apresentada na tabela 32.

Figura 50 – Tarefa: DCT [25]. Tipo frásico: Interroga va parcial impera va. Contexto: Você
pede ao teu filho que pinte a casa, mas você não acha que ele vai fazer tão depressa,
porque não é a primeira vez que você pede. Então, pergunta pra ele quando ele vai
fazer. Falante: FSBF.
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Figura 51 – Tarefa: DCT [26]. Tipo frásico: Interroga va parcial impera va. Contexto: Você
queria que o KJAJ e o DOMJ fossem almoçar na tua casa. Mas eles disseram que
não podem. Pedindo muito, pergunta por que eles não vêm. Falante: FSBF.
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Tabela 32 – Contorno entoacional nuclear da interroga va parcial impera va no DCT.

H+L* L%
DOMJ 11
FSBF 14
JOAL 3
JUJM 2
MMEF 5
Total 35
N=35 100%

5.2.2.4 Interrogativa parcial com coordenação

Interroga vas parciais com coordenação são perguntas nas quais o falante adiciona uma
segunda instância da interroga va parcial neutra, introduzida pela conjunção coordena-
va ‘e’, ao seu enunciado. Em outras palavras, esse po frásico é organizado num período

composto por coordenação, no qual cada oração contém uma palavra interroga va. No
contexto em (35), empregado para a elicitação da interroga va parcial neutra com coor-
denação no DCT, as unidades interroga vas produzidas são [onde vais] e [quando é que
voltas].

(35) Interroga va parcial com coordenação [DCT_24]

C : O KJAJ está indo viajar. Então, pergunta onde ele vai e quando vai voltar.
E : Onde vais e quando é que voltas?

A análise dos dados, realizada a par r de 37 enunciados, revelou que essa interroga va
pode ser enunciada de dois modos: (i) como duas unidades independentes ou (ii) com a
primeira unidade dependente da segunda.

No primeiro caso, cada unidade interroga va porta o contorno entoacional nuclear -
pico da interroga va parcial neutra: um acento tonal inicial L+H* ou H* e um contorno



122

nuclear H+L* L% (figura 52).28 Já no segundo caso, se houver o mapeamento em um IP se-
parado, a primeira unidade interroga va exibe um contorno nuclear ascendente L+H* H%,
interpretado como con nua vo, nos moldes do padrão con nua vo das declara vas neu-
tras (figura 53); e se houver o mapeamento em um único IP, a unidade porta um acento
tonal L+H*, pico de PWs pré-nucleares. Tanto nomapeamento em um único IP quanto no
mapeamento em dois IPs, a segunda unidade interroga va carrega o contorno entoacional
da interroga va parcial neutra: H+L* L% (ou alterna vamente L* H% para a falante JUJM).
Além disso, os dois IPs que se formam são frequentemente separados por pausa (87.1%,
n=27/31). Em suma, a diferença nas duas estratégias entoacionais desse po frásico é que,
no primeiro caso, as duas orações possuem marcas entoacionais de interrogação, já no
segundo, somente a segunda oração.

A tabela 33 contém a distribuição dos contornos entoacionais nucleares encontrados
no primeiro e no segundo núcleos interroga vos.

Figura 52 – Tarefa: DCT [29]. Tipo frásico: Interroga va parcial com coordenação. Contexto:
O KJAJ está indo viajar. Então, pergunta onde ele vai e quando vai voltar. Falante:
DOMJ.
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Figura 53 – Tarefa: DCT [29]. Tipo frásico: Interroga va parcial com coordenação. Contexto:
O KJAJ está indo viajar. Então, pergunta onde ele vai e quando vai voltar. Falante:
DOMJ.
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28 Há apenas dois casos (dado de JUJM) em que os contornos são L* H%.
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Tabela 33 – Contorno entoacional nuclear dos núcleos interroga vos da interroga va parcial
com coordenação no DCT.

Núcleo 1

L+H* L* H% L+H* H% H+L* L%
DOMJ - - 4 4
FSBF - - - 9
JOAL 1 - 4 1
JUJM 3 1 - -
MMEF 2 - 1 7
Total 6 1 9 21
N=37 16.2% 2.7% 24.3% 56.8%

Núcleo 2

L+H* L* H%
DOMJ - 8
FSBF - 9
JOAL - 6
JUJM 2 2
MMEF - 10
Total 2 35
N=37 5.4% 94.6%

5.2.2.5 Interrogativas parciais: comparação e síntese

Novamente, a entoação desempenha um papel relevante na caracterização dos pos frá-
sicos no PL : se, por um lado, a interroga va total neutra se contrapõe às declara vas
neutras por meio do contorno entoacional nuclear, a interroga va parcial neutra, por ou-
tro, em geral, não se contrapõe. A semelhança entre o contorno nuclear das interroga vas
parciais neutras (H+L* L%) e o das declara vas neutras (H+L* L%) encontrada no PL é uma
caracterís ca já observada no PE (A , A , SEP, NEP, P ) e no PB (BA, MG, SP, RJ, RS), que
u lizam H+L* L% ou L* L% (a depender da variedade/localidade) para os dois pos frásicos
(FROTA, 2002a, 2014; VIGÁRIO; FROTA, 2003; MORAES, 2008; CRUZ, 2013; FROTA et al.,
2015a; ROSIGNOLI, 2017).

Para Frota et al. (2015a, p. 265), a presença do contorno nuclear descendente, seme-
lhante ao da declara va, se explica pelo fato de já haver uma marcação morfossintá ca da
interrogação por meio do emprego da palavra interroga va e, assim, uma marcação pro-
sódica seria redundante. Porém, por ainda ser uma interroga va, é possível haver também
uma marca prosódica, segundo os autores, conforme é registrado nas para o PE e o PB.
Essa possibilidade se estende ao PL . No PE e no PB, tal marca prosódica é a ascendência
tonal no contorno nuclear (sobretudo sinalizada pelo tom de fronteira), semelhante ao que
se observa em interroga vas totais, em vez do final descendente ou baixo (FROTA, 2002a,
2014; FROTA et al., 2015a; ROSIGNOLI, 2017). Frota (2002a) e Frota et al. (2015a) suge-
rem que essa ascendência poderia imprimir uma polidez a mais à pergunta. Em nossos
dados, além de H+L* L% (predominante e comum aos dados de todos os falantes), regis-
tramos o padrão tonal nuclear ascendente L* H% e o ascendente-descendente L+H* L%.
O ascendente, atestados nos dados de JUJM e cuja ascendência se manifesta na fronteira,
pode estar, de fato, relacionado a cortesia. Já o ascendente-descendente, produzido pelo
falante FSBF e cuja ascendência é acentual, parece ter um caráter mais enfá co. Indepen-
dentemente disso, a distribuição entremelodias ascendentes e ascendentes-descendentes
das parciais neutras para esse falante está relacionada ao po de tarefa: L+H* L% é mais
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comum em seus dados de leitura e H+L* L% é mais frequente em seus dados de fala semi-
espontânea e espontânea.

Outra caracterís ca entoacional que o PL compar lha, pelo menos com uma das va-
riedades do PB, é o pico inicial com frequência fundamental elevada, alocado no início do
enunciado, encontrado em grande parte das interroga vas parciais. Moraes (2008) tam-
bém o nota no RJ e afirma que a altura desse pico e a queda gradual ao longo do enunciado
contrasta declara vas neutras e interroga vas parciais neutras. Um pico inicial alto em re-
lação ao restante do contorno entoacional também foi encontrado em SP por Rosignoli
(2017) em interroga vas parciais. No PE (SEP), ao contrário, o contorno pré-nuclear mos-
tra umplatô alto, similar ao de suas declara vas neutras, e a presença de umpico extra-alto
inicial parece ser opcional (FROTA, 2002a, 2014). Dessemodo, tais declara vas e interroga-
vas são dis ntas unicamente pela sintaxe nessa variedade. Isso diferencia o PE do PB e do

PL , nos quais o contorno global é dis nto. Esse início extra-alto do contorno seguido de
uma queda gradual, caracterís co das interroga vas parciais, não ocorre em interroga -
vas totais neutras, tampouco em declara vas neutras (embora haja uma declinação geral).
Uma análise futura que considere sistema camente diferentes pos de expressões interro-
ga vas (contendo outros elementos além da palavra interroga va) e sua posição sintá ca
(deslocadas ou in situ), poderá caracterizar melhor o escalonamento tonal desse po frá-
sico.

A configuração tonal nuclear descendente que se verifica na interroga va parcial neu-
tra (H+L* L%) é também a mesma que se observa na parcial impera va e no contorno nu-
clear com função interroga va da parcial com coordenação. Nas impera vas, o sen do
imposi vo ou exorta vo pode ser marcado pelas diferenças de taxa de elocução e de in-
tensidade percebidas. Já as interroga vas parciais com coordenação, que contêm duas
interroga vas parciais coordenadas, exibem dois comportamentos diferentes: se as duas
orações carregam a informação pragmá ca interroga va, as duas apresentam o contorno
nuclear H+L* L%; mas se somente a segunda carrega a informação pragmá ca interroga-
va, a primeira exibe um padrão tonal ascendente, que pode estar relacionado ao padrão

con nua vo.

Por fim, as interroga vas parciais eco e as parciais an expecta va diferem-se das de-
mais interroga vas parciais devido à sua função. Ao mesmo tempo em que seus padrões
tonais nucleares são dis ntos do contorno nuclear pico da interroga va parcial neutra
(H+L* L%), eles se assemelham ao encontrado nas interrogavas totais, uma vez que são ob-
servados os padrões ascendentes e o ascendente-descendente (L*H%, L+H*H%, L+H* L%).29

29 É importante notar que, assim como vemos em interroga vas totais, L+H* H% é produzido por MMEF e
L* H% é encontrado apenas nos dados dos demais falantes.
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Essa semelhança, também registrada para o PE e o PB, é mo vada pela função idên ca
que podem exercer, conforme esclarecem Frota et al. (2015a, p. 267). Segundo os auto-
res, tanto a parcial eco quanto a total eco, por exemplo, são perguntas referentes a uma
informação do discurso anterior, quer essa informação seja de natureza interroga va (no
caso da primeira) quer não (no caso da segunda). Consequentemente, o contorno L+H* L%
da interroga va parcial eco “deixa claro que a sentença não é um pedido pela informação
iden ficada pela palavra interroga va, mas simplesmente um pedido de esclarecimento
sobre o que foi dito previamente, assim, uma pergunta eco” (FROTA et al., 2015a, p. 267).30

Além disso, se a intenção do falante não é verificar se entendeu bem o interlocutor, mas
sim imprimir um significado an expecta vo à informação compar lhada por ele— e neste
caso estamos diante de uma interroga va parcial an expecta va —, encontra-se, diferen-
temente das parciais eco, o contorno nuclear ascendente (L* H% ou L+H* H%), sendo ne-
cessário o emprego de uma duração rela vamente mais longa que o observado na par-
cial eco. É possível que essa distribuição diferente (L+H* L% em parciais eco vs. L* H% ou
L+H* H% em parciais an expecta va) se relacione às diferentes funções pragmá cas de
cada um desses pos frásicos.

5.3 Imperativos

Enunciados impera vos refletema intenção do falante de levar o interlocutor a realizar uma
ação (verbal ou não verbal) normalmente con da na proposição enunciada (ato de fala di-
re vo). Assim, podem expressar ordens, proibições, súplicas, pedidos, convites, sugestões,
conselhos, advertências, avisos, instruções, etc. (e.g. SEARLE, 1995, p. 21). Diversas cons-
truções linguís cas são mobilizadas para expressar impera vos (CASANOVA, 1996; LOPES,
2018), como, por exemplo, formas variantes do impera vo grama cal (—Não faz barulho!
—Não faça barulho!), tempos do indica vo (—Parou, parou! —Vai fazer o que eu falei!),
o infini vo (—Não pisar na grama. —Manter fora do alcance de crianças. —Adicionar o
açúcar e mexer bem.), o gerúndio (—Circulando!) ou uma expressão nominal (—Silêncio!
—Rua! —Fora!). Podem ainda ser transmi dos não só por frases formalmente impera vas
(—Vem aqui! —Calem-se!), mas também indiretamente, por meio de frases interroga -
vas (—Pode me dar um café? —Se importa de abrir a janela? —Por que não se cala?!) e
declara vas (—Queria um café.).

30 No original:

[…] makes it clear that the sentence is not a request for the informa on iden fied by the ques on
word, but simply a clarifica on request about what was previously said, thus an echo ques on.
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Restringimo-nos, no entanto, à descrição da entoação de impera vos que expressam
ordem e pedidos e que têm como suporte linguís co uma oração impera va, caracterizada
formalmente, em português e em grande parte das línguas românicas, por marcas morfos-
sintá cas que a dis nguem das declara vas, tais como verbo em posição inicial, verbo na
segunda pessoa, emprego do modo verbal impera vo e ausência de expressão do sujeito
(MATOS, 2003; LOPES, 2018).

Apesar de poderem sermorfossinta camente semelhantes, ordens e pedidos são prag-
ma camente diferentes: “ordens tendem a ser firmes, duras e mandatórias, enquanto pe-
didos são gen s, persuasivos e discricionais” (FROTA et al., 2015a, p. 270).31 Desse modo,
o falante pode imprimir nuances pragmá cas que variam de uma sugestão ou um pedido
mais brando a ordens muito enfá cas. Ordens e pedidos possuem, assim, diferentes graus
de imposi vidade: uma ordem está associada a um grau máximo de imposi vidade, já um
pedido expressa um grau menor. Entre as estratégias que modificam a imposi vidade do
impera vo e sua recep vidade pelo interlocutor está o uso de certas expressões linguís -
cas (como ‘por favor’) e de propriedades prosódicas (como a entoação e a taxa de elocução)
(CASANOVA, 1996; PRIETO; CABRÉ, 2013; FROTA, 2014).

Para o estudo dos impera vos do PL , foram u lizados 129 enunciados. No DCT, foram
selecionados 85 enunciados que correspondem às respostas para dois contextos principais
para eliciar especificamente impera vos, vistos em (36) e (37), e para outros dois contextos
relacionados: um contexto principal para eliciar interroga vas impera vas e um contexto
secundário para a produção de ordens, vistos em (38) e (39), mas para os quais os falantes
também produziram algumas frases impera vas não interroga vas. No RT (tarefa I ), fo-
ram selecionados 44 enunciados. Fornecemos em (40) uma das sentenças u lizadas nessa
tarefa.

(36) Impera vo: ordem [DCT_33]

C : Você está no parque com a tua filha, e ela se afasta. Manda ela vir pra junto de .
E : Vem cá.

(37) Impera vo: pedido [DCT_35]

C : Você quer ir no cinema com o KJAJ. E ele te diz que não pode, que tem que trabalhar.
Mas você sabe que ele pode deixar o trabalho pra depois. Então, você quer lhe convencer e pede
para irem.
E : Por favor, vamos.

31 No original:

Commands tend to be firm, harsh, and mandatory, whereas requests are gentle, persuasive, and
discre onary.
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(38) Impera vo: ordem [Interroga va total impera va] [DCT_19] 32

C : Você está vendo televisão. E os teus irmãos começam a fazer muito barulho e não estão
te deixando ouvir a televisão. Pede pra eles se eles podem se calar.
E : Calem-se [Podem se calar?]

(39) Impera vo: ordem [DCT_34]

C : Os teus irmãos con nuam a fazer muito barulho. Manda eles se calarem.
E : Calem-se.

(40) Impera vo: pedido [Imp_11]

C : És assistente do diretor e estás a tentar convencer o director a falar com a imprensa. Lhe
faz um pedido:
E : Receba os jornalistas.

5.3.1 Ordens e pedidos

Nos dados do DCT, tanto ordens quanto pedidos foram produzidos com dois pos de estru-
tura. A primeira contém somente um sintagma verbal impera vo, que forma um único IP
(41). A segunda contém, além do sintagma verbal impera vo, uma expressão de atenuação
cortês anteposta ou posposta a ele, que forma um IP independente (42). A expressão de
atenuação cortês tem a função de imprimir delicadeza e polidez, atenuando os diferentes
graus de imposi vidade que ordens e pedidos podem ter e, assim, visando uma resposta
posi va do interlocutor.

Ordens são majoritariamente produzidas com a primeira estrutura — contexto (36):
16%, n=4/25; contextos (38)–(39): 25.6%, n=10/39. Já pedidos são realizados categorica-
mente com a segunda estrutura — contexto (37): 100%, n=21/21 —, ou seja, são sempre
acompanhados de uma expressão de atenuação cortês. O quadro 4 apresenta todas as
formas de sintagmas verbais e expressão de atenuação cortês produzidos no DCT.

(41) [Vem pra cá.]IP

(42) [Vamos,]IP [por favor.]IP
[Por favor,]IP [vamos.]IP

O contorno entoacional nuclear das expressões de atenuação cortês, seja acompa-
nhando ordens ou pedidos, exibe melodias descendentes semelhantes às de declara vas

32 Os colchetes indicam que, originalmente, esperava-se que a situação produzisse o po de sentença e a
resposta possível neles encerrados.
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Quadro 4 – Sintagmas verbais e expressão de atenuação cortês dos impera vos no DCT.

SINTAGMA VERBAL EXPRESSÃO DE ATENUAÇÃO CORTÊS
[vem]IP [por favor]IP
[vamos]IP [faz favor]IP
[vem cá]IP
[vem pra cá]IP
[vem aqui]IP
[vem pr’aqui]IP
[calem]IP
[calem-se]IP

neutras e focalizadas: H+L* L% e H*+L L%. O acento tonal nuclear é sempre precedido por
um tom de fronteira alto inicial de IP (%H) (figuras 55b e 57). Nos poucos casos em que a
sílaba inicial da expressão forma uma PW — [faz favor]IP —, não é possível determinar se
o pico inicial é de natureza acentual (H*) ou delimita va (%H).33 Em ordens, a expressão
de atenuação cortês é atestada apenas nos dados de dois falantes (DOMJ, FSBF), sendo
observada uma distribuição rela vamente equilibrada entre %H H+L* L% e %H H*+L L%.
Já em pedidos, %H H+L* L% é comum aos dados de todos os falantes (exceto JUJM, para a
qual não há dados de pedidos) e %H H*+L L% é atestado apenas nos dados de dois deles
(FSBF, JOAL). A distribuição do contorno entoacional das expressões de atenuação cortês
encontradas junto a ordens e pedidos é fornecida, respec vamente, nas tabelas 34 e 35.

Tabela 34 – Contorno entoacional da ex-
pressão de atenuação cortês
de ordens no DCT.

%H H*+L L% %H H+L* L%
DOMJ 3 4
FSBF 2 4
Total 5 8
N=13 38.5% 61.5%

Tabela 35 – Contorno entoacional da ex-
pressão de atenuação cortês
de pedidos no DCT.

%H H*+L L% %H H+L* L%
DOMJ - 5
FSBF 3 4
JOAL 4 1
MMEF - 4
Total 7 14
N=21 33.3% 66.7%

Em ordens, os sintagmas verbais, tanto na estrutura com um IP quanto na com dois
IPs, foram produzidos com as mesmas configurações tonais. Quando o IP do sintagma im-
pera vo consiste de uma única PW (o verbo impera vo), o contorno se realiza com um
tom alto predominante na sílaba tônica, seguido de uma queda tonal que se estende até o
final da PW: H*+L L% (figura 54). Já quando a sentença possui duas (dados do DCT e do RT)
ou três PWs (dados do RT), o contorno da PW inicial, que também corresponde ao verbo
impera vo, se realiza com um acento tonal H* ou L+H* (com diferentes frequências entre
os falantes). A PW final porta, nesse caso, um contorno descendente H+L* L% ou H*+L L%
(figuras 55 e 56). O primeiro é o único encontrado nos dados semiespontâneos de todos os

33 Esses dados (2 de JOAL e 1 de DOMJ) não estão incluídos nas tabelas 34 e 35.
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falantes; já o segundo é predominante nos dados de leitura de MCLF e ausente nos dados
de leitura de FSBF.

Figura 54 – Tarefa: DCT [34]. Tipo frásico: Impera vo (ordem). Contexto: Os teus irmãos
con nuam a fazer muito barulho. Manda eles se calarem. Falante: MMEF.
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Figura 55 – Tarefa: DCT [38]. Tipo frásico: Impera vo (ordem). Contexto: Você está no .
Falante: (a) FSBF. (b) DOMJ.
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Figura 56 – Tarefa: RT_I [4]. Tipo frásico: Impera vo. Contexto: Gostarias de ouvir uma
das tuas músicas favoritas e, então, pedes a um cantor que tu conheces: Falante:
MCLF.
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Ademais, embora se possa argumentar que o padrão tonal associado à PW final seja
o contorno nuclear caracterizador de ordens, não foi possível definir, com segurança, que
ela é sempre a PW mais proeminente de IP (seja por diferentes intensidades e durações
percebidas ou gamas de variação tonal observadas), trazendo, assim, a possibilidade de,
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em certos casos, haver uma proeminência não final, analogamente ao que ocorre em im-
pera vos do PE (CRUZ, 2013; FROTA, 2014).

Quanto aos dados de leitura, não encontramos diferenças que pudessem sistema ca-
mente organizar as produções emordens e pedidos, demodo que dispomos todos os dados
na tabela 37 sob o rótulo de impera vos. Um teste de percepção/discriminação com fa-
lantes do PLB possibilitará diferenciá-los, caso sejam realmente dis ntos, em enunciados
mais ou menos imposi vos.

As distribuições do contorno entoacional do sintagma impera vo do DCT e do RT são
fornecidas, respec vamente nas tabelas 36 e 37.

Tabela 36 – Contorno entoacional do sintagma impera vo de ordens no DCT.

1 PW

H*+L L%

DOMJ 8
FSBF 14
JOAL 7
JUJM 5
MMEF 11
Total 45
N=45 100%

2 PWs

PW inicial PW final
H* L+H* H+L* L%

DOMJ 5 1 6
FSBF 4 - 4
JOAL 2 - 2
JUJM - 3 3
MMEF 1 3 4
Total 12 7 19
N=19, 19 63.2% 36.8% 100%

Tabela 37 – Contorno entoacional da PW inicial e final de impera vos no RT

PW Inicial
H* L+H*

FSBF 15 8
MCLF 7 14
Total 22 22
N=44 50% 50%

PW Final
H*+L L% H+L* L%

FSBF - 23
MCLF 13 8
Total 13 31
N=44 29.5% 70.5%

Pedidos possuem asmesmas configurações tonais encontradas em ordens. Assim, seu
sintagma verbal é realizado com os movimentos melódicos descendentes H+L* L% (predo-
minante para DOMJ e FSBF) e H*+L L% (predominante para JOAL e MMEF). A diferença
é que, em pedidos, percebemos um recorrente padrão duracional mais longo nas sílabas
nucleares e observamos que o tom H dos acentos tonais do sintagma impera vo e o tom
de fronteira %H da expressão de atenuação cortês podem se realizar mais altos em certos
casos, possivelmente com a função de modificar o grau de exortação do pedido (figura 57).
A distribuição do contorno entoacional do sintagma impera vo dos pedidos é apresentada
na tabela 38.
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Figura 57 – Tarefa: DCT [34]. Tipo frásico: Impera vo (pedido). Contexto: Você quer ir no
cinema com o KJAJ. E ele te diz que não pode, que tem que trabalhar. Mas você
sabe que ele pode deixar o trabalho pra depois. Então, você quer lhe convencer e
pede para irem. Falante: (a) FSBF. (b) DOMJ.
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Tabela 38 – Contorno entoacional nuclear do sintagma impera vo de pedidos no DCT.

H+L* L% H*+L L%
DOMJ 4 1
FSBF 5 2
JOAL 1 4
MMEF - 4
Total 10 11
N=21 47.6% 52.4%

5.3.2 Comparação e síntese

De acordo com os resultados, assim como em outras variedades de português, não há um
contorno entoacional nuclear específico para ordens no PL . Ordens no PL são marca-
das com a mesma configuração tonal nuclear descendente vista em declara vas neutras
e interroga vas parciais neutras e em declara vas com foco estreito final (H+L* L% e/ou
H*+L L%), o que aproxima o português libolense do PB e do PE. No PB (BA, MG, RJ, SP),
esse po frásico é realizado com o contorno nuclear descendente (H+L* L%) encontrado
em suas declara vas neutras e interroga vas parciais neutras (MORAES, 2008; FROTA et al.,
2015a).34 No PE (A , A , P , SEP), por outro lado, ordens são marcadas com os acentos
tonais de foco estreito produzidos em declara vas (H*+L, associado tanto ao núcleo inicial
quanto final do IP da ordem) e em interroga vas totais (L+H*, associado ao núcleo inicial do
IP da ordem, i.e., o verbo) (CRUZ, 2013; FROTA, 2014; FROTA et al., 2015a). Vale dizer ainda
que Moraes (2008, seção 2.6) notou uma semelhança entre o contorno entoacional global
das interroga vas parciais neutras e o de ordens no PB do RJ. Uma semelhança entre esses

34 No RS, o acento tonal do impera vo normalmente é seguido por tom de fronteira alto (H+L* H%) (FROTA
et al. 2015a).
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dois pos frásicos também pode ser defendida para o PL , sobretudo quando observamos
os dados de leitura nos quais o contorno nuclear final é H+L* L%.

Desse modo, conforme afirmam Frota et al. (2015a, p. 270) e Frota e Moraes (2016,
p. 157), as propriedades entoacionais de ordens não as dis nguem das declara vas neu-
tras e focalizadas e das interroga vas parciais neutras, mas é a marcação morfossintá ca
do impera vo, combinada com caracterís cas entoacionais, que iden fica claramente a
diferença entre ordens e os demais pos frásicos. De acordo com a nossa análise, essa
afirmação também é válida para o PL .

No que se refere às expressões de atenuação cortês, elas exibem um comportamento
que encontra correspondência ao que foi documentado para o PB. Frota et al. (2015a) des-
crevem as propriedades do sintagma entoacional [por favor]IP na caracterização entoacio-
nal de pedidos no PB (BA, MG, SP, RS). Esse sintagma corresponde ao que denominamos,
nesta tese, de expressão de atenuação cortês. Segundo os autores, essa expressão pos-
sui, antecedendo o acento tonal nuclear, um tom de fronteira alto associado à fronteira
esquerda de IP (FROTA et al., 2015a, p. 271), de modo semelhante ao que pode ser obser-
vado nos dados do PL . A diferença está no po de acento tonal nuclear, que é baixo no
PB, formando um padrão tonal %H L* L% associado a tal expressão, mas é descendente no
PLB, compondo às melodias %H H+L* L% e %H H*+L L%.

Frota et al. (2015a, p. 272) ainda descrevem um IP subsequente — [vamos]IP —, que
corresponde ao sintagma verbal impera vo em nossos dados. A ele está associado um
padrão tonal ascendente-descendente L+H* L%, segundo os autores. Essa configuração
nuclear também é adotada por Moraes (2008) e Moraes e Colamarco (2007) na análise do
padrão ascendente-descendente de pedidos do PB (RJ), o qual apresenta um formato tonal
muito próximo aos padrões tonais H+L* L% e H*+L L% encontrados associados a pedidos
no PL . Esses autores analisam o contorno como sendo formado por um acento bitonal
ascendente cujo alinhamento do tom H é antecipado, isto é, L+>H* L%, na notação de Mo-
raes (2008, seção 2.9). No entanto, em termos foné cos, a sílaba exibe uma queda tonal
predominante na sílaba tônica. A interpretação que adotamos para o contorno nuclear do
PL vai ao encontro de uma das propostas dadas, mas rejeitada, por Moraes e Colamarco
(2007, p. 124) para o PB (RJ), na qual o alvo tonal baixo que precede a sílaba tônica é des-
considerado da representação fonológica do acento tonal nuclear. Para os dados do PL , o
acento bitonal H+L* é uma escolha mais adequada, do ponto de vista explica vo e econô-
mico, ao levarmos em conta outros acentos bitonais nucleares já registrados. No PE (A ,
A , P , SEP), em contrapar da, um contorno nuclear baixo (L* L%) caracteriza pedidos,
o qual é precedido, no trecho pré-nuclear, de um tom inicial alto na primeira sílaba tônica
(H*) ou, caso nenhuma sílaba tônica esteja disponível, de um tom de fronteira alto (%H)
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(FROTA, 2014; FROTA et al., 2015a). Apesar das diferenças, um traço comum aos pedidos
de todas as variedades de português, incluindo o PL é o evidente alongamento extra.

Em suma, a diferença entre impera vos de ordem e pedido no PLB não é veiculada por
configurações tonais nucleares dis ntas de modo categórico, como ocorre no PE (acento
tonal descendente/descendente vs. baixo) e no PB (acento tonal descendente vs. ascen-
dente). Ela pode, no entanto, ser marcada por outras propriedades prosódicas (visto que
notamos, perceptualmente, diferenças de duração e de gama tonal entre os dois pos de
impera vos) e pela frequência do uso de expressões de atenuação cortês, que é pouco fre-
quente em ordens e categórica em pedidos. Além disso, a entoação dos impera vos do
PL , do PB e do PE não é, de modo geral, caracterizada por escolhas diferentes de tons
de fronteiras (que são L% para, pra camente, todas elas), mas sim de acentos tonais (que
variam entre H*+L, H+L*, L*+H, L+H*, L+>H* e L*).

5.4 Vocativos

Voca vos são expressões linguís cas empregadas para se dirigir ao interlocutor nodiscurso.
Eles podem ocorrer junto a diversos atos de fala, como saudações, chamamentos, ordens,
pedidos, conselhos, súplicas, perguntas, exclamações, etc., devido à sua função apela va
(MATEUS et al., 2003; PARROTT, 2010; MOREIRA, 2013). De modo geral, voca vos têm três
funções pragmá cas principais: chamar a atenção de alguém, iden ficar alguém comodes-
natário e manter e reforçar uma relação social (BORRÀS-COMES; SICHEL-BAZIN; PRIETO,

2015).

Voca vos são elementos considerados extrafrásicos, periféricos ou parenté cos, isto
é, adjuntos à estrutura sintá ca da frase (MATEUS et al. 2003; MOREIRA, 2013). Assim,
podem ser realizados em diversas posições do enunciado: em posição absoluta (isolados),
assim como interjeições; em posição inicial, semelhante a vários marcadores discursivos;
e em posição medial ou final, como outros pos de parenté cas (PARROT, 2010, p. 219).
Voca vos isolados são empregados parar atrair a atenção do interlocutor (interpelação)
e, quando o falante já a tem, eles servem para manter o contato e o foco no movimento
discursivo subsequente, podendo conter ainda outros significados, como desaprovação,
súplica, surpresa, a depender da prosódia empregada (PARROT, 2010, p. 220). Além de in-
terpelação, os voca vos isolados são picamente empregados para solicitar a aproximação
do indivíduo que está rela vamente distante (MORAES; SILVA, 2011).

Em todo caso, pelo menos dois pos de voca vos isolados podem ser dis ntos prag-
ma camente: o chamamento inicial (ou de saudação) e o chamamento insistente (ou im-
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paciente), este úl mo produzido quando não há resposta para o primeiro (FROTA et al.,
2015a). Nos concentramos nesses dois pos de voca vos na análise dos voca vos do PL .
A fim de descrevê-los, foram considerados 42 enunciados ob dos no DCT e 46 enunciados
no RT. Os dados do DCT correspondem a dois contextos: um para o chamamento inicial
(43), e outro para o chamamento insistente (44). Os contextos dessa tarefa foram aplica-
dos aos par cipantes em sequência, visto que o contexto de um é dependente do outro.
Já os voca vos lidos no RT (tarefa V ) referem-se somente ao chamamento inicial. Um
deles é apresentado em (45).

(43) Voca vo: chamamento inicial [DCT_36]

C : Você quer que a Marina venha pra cozinha pra jantar. Chama a Marina.
E : Marina!

(44) Voca vo: chamamento insistente [DCT_37]

C : Passaram dez segundos e ela ainda não veio. Volta a chamar a Marina.
E : Marina!!!

(45) Voca vo: chamamento inicial [V _1]

C : O João não te viu e tu precisavas mesmo falar com ele. Tenta lhe chamar.
E : João!

5.4.1 Chamamento inicial e insistente

Os voca vos do PL , sejam eles iniciais ou insistentes, são expressos por meio de três con-
tornos entoacionais dis ntos: ascendente-suspensivo, ascendente-descendente e descen-
dente.

O padrão tonal ascendente-suspensivo (L+H* !H%) é caracterizado por ummovimento
tonal ascendente cujo pico é alinhado no centro da vogal da sílaba tônica (L+H*) (à exce-
ção dos dados de uma falante, JUJM, nos quais se alinha no fim da vogal). Na sequên-
cia do acento tonal nuclear, há um tom alto que se realiza num nível abaixo do anterior
(em downstep) e que se mantém suspenso ao longo da vogal da sílaba postônica (!H%)
(figura 58a). O padrão tonal ascendente-descendente (L+H* L%) é também caracterizado
por uma ascendência cujo pico se alinha na vogal da sílaba tônica (L+H*). Porém, o tom de
fronteira é baixo (ou levemente declinante) na sílaba postônica (L%) (figura 58b).

Já o padrão tonal descendente (H+L L%) consiste de uma queda melódica realizada
completamente na sílaba nuclear (H+L*) e o tom permanece baixo até o fim do enunciado
(L%). Um alvo tonal baixo, localizado na pretônica, precede o tom H dianteiro do acento
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bitonal, paralelamente ao que se observa em acentos bitonais descendentes encontrados
em outros pos frásicos (figura 58c).

Figura 58 – Tarefa: DCT [36]. Tipo frásico: Voca vo (chamamento inicial). Contexto: Você
quer que a Marina venha pra cozinha pra jantar. Chama a Marina. Falante: (a)
JUJM. (b) JOAL. (c) DOMJ.
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O enunciado [Maximiliano]IP pode conter ainda um tom H inicial, seja acompanhando
a melodia ascendente-suspensiva ou a ascendente-descendente. É possível que esse H es-
teja associado ao acento secundário da PW. Observamos também, nesse enunciado, que
a presença de um tom L no acento tonal não é tão evidente. De fato, nos padrões tonais
L+H* !H e L+H* L%, a realização do tom L do acento tonal é variável, tanto em dados se-
miespontâneos quanto lidos. Nos casos em que há uma ou duas sílabas pretônicas (ex.:
[Marina]IP, [Valdemar]IP), normalmente um platô baixo é encontrado adjacente ao movi-
mento ascendente, mas nem sempre: em 38.5% (n=30/78) dos voca vos com o acento
tonal L+H*, não se atesta um nível completamente baixo, visto que a ascendência se inicia
no ataque da sílaba inicial e culmina no pico da sílaba nuclear. Uma vez que a presença
de um trecho tonal baixo é frequentemente maior, mantemos o tom L na representação
fonológica do acento bitonal ascendente dos voca vos.

Ademais, notamos que os voca vos são acompanhados de um padrão duracional ca-
racterís co, com as sílabas tônica e postônica alongadas. Em certos casos, o alongamento
da sílaba postônica junto ao contorno L+H* L% parece adicionar um sen do de desaprova-
ção ao chamamento pelo fato de não ter havido resposta ao primeiro chamamento, o que
precisa ser inves gado por meio de experimentos de percepção.

Na tabela 39, apresentamos a distribuição dos padrões tonais nucleares entre os fa-
lantes para os dois pos de chamamento nos dados semiespontâneos. É possível observar
que L+H* !H% é o contorno entoacional rela vamentemais realizado em chamamentos ini-
ciais para a maioria dos falantes (FSBF, JOAL, JUJM). Contudo, para chamamentos insisten-
tes, esse padrão tonal é rela vamente mais frequente para apenas dois deles (FSBF, JOAL),
enquanto L+H* L% ocorre apenas para outros dois (JUJM, MMEF). A melodia H+L* L% é
exclusiva de DOMJ, sendo atestada em seus dois chamamentos. Os dados de leitura, apre-
sentados na tabela 40, confirmam que, no geral, L+H* !H% é o padrão mais frequente em



136

chamamentos iniciais, visto que é predominante para FSBF e único para JAAN. O contorno
melódico L+H* L%, por sua vez, é o único padrão encontrado para MCLF.

Tabela 39 – Contorno entoacional nuclear dos voca vos no DCT.

Chamamento Inicial

H+L* L% L+H* L% L+H* !H%
DOMJ 5 - -
FSBF - 1 4
JOAL - 1 3
JUJM - 1 2
MMEF - 4 -
Total 5 7 9
N=21 23.8% 33.3% 42.9%

Chamamento Insistente

H+L* L% L+H* L% L+H* !H%
DOMJ 5 - -
FSBF - 1 4
JOAL - - 4
JUJM - 3 -
MMEF - 4 -
Total 5 8 8
N=21 23.8% 38.1% 38.1%

Tabela 40 – Contorno entoacional nuclear dos voca vos no RT.

Chamamento Inicial

L+H* !H% L+H* L%
FSBF 11 8
MCLF - 17
JAAN 10 -
Total 21 25
N=46 45.7% 54.3%

É possível depreender, a par r dos dados da tabela 39, que existem certos casos nos
quais a mesmamelodia foi atribuída à produção sequencial dos voca vos. Conformemen-
cionamos, na realização da tarefa de produção dos voca vos no DCT, aplicou-se primeiro
o contexto do chamamento inicial e, em seguida, o contexto do chamamento insistente.
Na maior parte dos casos (85.7%, n=18/21), o falante produziu os dois enunciados da
sequência (tanto o que corresponde ao chamamento inicial quanto ao que corresponde
ao insistente) com configurações tonais idên cas. Na tabela 41, discriminamos as ocor-
rências para cada falante. Ainda que sejam idên cos, verificamos que a altura tonal e a
duração são dis ntas para os voca vos. Chamamentos insistentes são sempre mais lon-
gos (100%, n=21/21), contendo, em média, 133 milissegundos a mais (DOMJ=128 ms,
FSBF=186 ms, JOAL=161 ms, JUJM=128 ms, MMEF=62 ms). Eles também exibem picos to-
nais normalmentemais altos (85.7%, n=18/21), com39.2 Hertz amais emmédia (DOMJ=62
Hz, FSBF=34.3 Hz, JOAL=15.9 Hz, JUJM=63.6 Hz, MMEF=27.2 Hz).35

Os voca vos da tarefa de leitura ainda fornecem informações quanto às estratégias de
acomodação entre melodia e texto. Quando oxítonos são realizados com a configuração

35 Desconsiderando os voca vos com contornos entoacionais dis ntos, esses valores médios se mantêm
muito próximos: 36 Hertz (altera-se o seguinte valor: JUJM=61.4 Hz) e 139 milissegundos (alteram-se
os seguintes valores: JOAL=118 ms, JUJM=201 ms). Todos os resultados foram ob dos a par r da medi-
ção da duração total (em milissegundos) de cada enunciado e do valor máximo (em Hertz) alcançado pela
frequência fundamental na vogal da sílaba tônica.
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Tabela 41 – Ocorrência de contornos entoacionais diferentes e idên cos nas sequências dos
voca vos de chamamento no DCT.

DIFERENTE IDÊNTICO
DOMJ - 5
FSBF - 5
JOAL 1 3
JUJM 2 1
MMEF - 4
Total 3 18
N=21 14.3% 85.7%

tonal L+H* !H%, a vogal nuclear se divide em todos os casos e para todos os falantes, for-
mando duas sílabas — ex.: [ˈʒwã.ãw], [mi.ˈgɛ.ɛl], [val.de.ˈma.aɾ]. A primeira delas porta
o acento tonal e a segunda, o tom de fronteira. Quando essa configuração tonal acom-
panha as paroxítonas ‘Maria’ e ‘Mário’, há alongamento da úl ma vogal — ex.: [ma.ˈɾi.aː],
[ˈma.rjuː]—, que carrega o tomde fronteira !H%. Nos demais casos, !H% se realiza na sílaba
postônica. Desse modo, o texto se modifica para acomodar a melodia. Já quando oxíto-
nos são acompanhados de L+H* L%, o pico do acento tonal se realiza no centro da vogal
nuclear e a queda prossegue até a coda, sendo esses eventos tonais abarcados, portanto,
pela cadeia segmental do enunciado. Nos demais casos, L% se alinha, como o esperado,
na postônica.

5.4.2 Comparação e síntese

Os padrões tonais nucleares ascendente-suspensivo L+H* !H% e ascendente-descendente
L+H* L% do PL correspondem, respec vamente, às melodias referidas na literatura como
voca ve chant (canto voca vo) ou sustained pitch (tom suspensivo) e low voca ve chant
(canto voca vo baixo) ou low call (chamamento baixo) (LADD, 2008 [1996]; FROTA; PRI-
ETO, 2015b). São essas duas melodias que caracterizam os chamamentos do PB (PB , PE ,
SE, BA, MG, RJ, SP, PR, SC, RS) e do PE (B , B , P , C , C B, SEP, E , A , A , F ,
P D) (CRUZ, 2013; FROTA et al., 2015a, 2015b; FROTA; MORAES, 2016). A exceção encon-
trada, até então, é o PB do RS, para o qual também se registra o contorno ascendente-
descendente L* HL%. Entretanto, Frota et al. (2015a, p. 277) afirmam que esse contorno é
o resultado da organização e da associação tonais diferentes de ummesmo formato meló-
dico LHL presente nos voca vos do português. Uma diferença adicional é ainda encontrada
no PE. O L inicial do acento nuclear é analisado como um prefixo de H*, visto que seu ali-
nhamento e presença são variáveis,36 sugerindo que as realizações de H* com ou sem L

36 Segundo Frota (2014, p. 33) e Frota et al. (2015a, p. 272), o alinhamento do tom H é sempre realizado na
vogal da silaba tônica, mas o início da ascendência até o pico pode estar alinhado na fronteira esquerda da
sílaba tônica ou pode se iniciar durante a pretônica, de forma similar ao que ocorre no PL .
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são realizações foné cas do mesmo acento monotonal nuclear e, assim, são propostas as
representações (L)H* !H% e (L+)H* L% (CRUZ, 2013; FROTA, 2014; FROTA et al., 2015a). No
PL , por outro lado, a ocorrência clara de um alvo tonal baixo no acento tonal é mais fre-
quente, indicando, assim comoocorre no PB (FROTA et al., 2015a, p. 273), que os contornos
nucleares podem possuir, de fato, um acento bitonal L+H* fonológico.

Ademais, assim como ocorre no PL , nem sempre existem duasmelodias dis ntas para
cada um dos voca vos, ainda que expressem significados pragmá cos diferentes. No PE,
a diferença entre os dois pos de voca vos tem se mostrado mais regular: na maior parte
das regiões, (L+)H* !H% caracteriza o chamamento inicial, e (L+)H* L%, o chamamento in-
sistente (FROTA et al. 2015a, 2015b). Essa mesma regularidade foi encontrada em duas
localidades brasileiras: SP e MG (FROTA et al., 2015a). No entanto, L+H* L% é a melodia
predominante dos voca vos do PB em todas as regiões (FROTA et al., 2015b).37 Além disso,
no A , na BA e no RS, foram também atestados, respec vamente, os padrões (L+)H* !H%,
L+H* !H% e L* HL% associados aos dois pos de chamamento (FROTA et al., 2015a). Nes-
ses casos de emprego de ummesmo padrão tonal, o contraste entre chamamento inicial e
chamamento insistente é capturado por diferenças na maior gama tonal e no maior alon-
gamento silábico de um dos voca vos, à semelhança do que foi iden ficado no PL .

As duas melodias voca vas mantêm também relações dis ntas com a cadeia segmen-
tal no português. No PB, embora ocorram casos de truncamento de L%, o ajuste do texto
à melodia é predominante, registrando-se a presença de alongamento vocálico, caracte-
rís co do voca vo, junto a low call e a divisão da sílaba nuclear quando não há material
pós-tônico junto a voca ve chant (FROTA et al., 2015b; FROTA; MORAES, 2016). No PE, por
sua vez, não se registram casos de ajuste da melodia ao texto (CRUZ, 2013; FROTA, 2014;
FROTA et al., 2015b; FROTA; MORAES, 2016). Entre as estratégias atestadas de ajuste do
texto à melodia (alongamento, epêntese e redobro vocálicos) com low call, predomina o
alongamento vocálico (assim como no PB). Paralelamente, encontramos instâncias do cha-
mamento insistente com L+H* L% no PL em que essa sílaba é alongada e que podem estar
relacionadas a ma zes pragmá cos diferentes. Já com voca ve chant, o redobro vocálico
é a estratégia predominante do PE e a única encontrada para tal melodia no PL .

No que se refere ao padrão tonal nuclear descendente H+L* L%, não há correspondên-
cias entre ele e os contornos entoacionais nucleares já descritos para o PE e o PB ou para
outras línguas românicas quanto aos voca vos de chamamento (FROTA; PRIETO, 2015b).
Pelo fato de ter sido atestado nos dados de apenas um dos falantes, é possível que ele seja,
por um lado, idiossincrá co. Por outro lado, ele pode ter uma função pragmá ca voca va

37 Frota eMoraes (2016, p. 160, tradução nossa) mencionam que, “em geral, esse padrão [L+H* !H%], no PB,
é raro e percebido como mais marcado (ao menos na variedade do Rio de Janeiro).”
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diferente daquela empregada pelos demais falantes (como um chamamento com valor en-
fá co, incisivo, por exemplo). Estudos futuros poderão esclarecer essa questão.

Em suma, podemos afirmar que as considerações de Frota et al. (2015a) sobre a pro-
sódia dos voca vos do PE e do PB analisadas pelos autores também são válidas para o PL .
Para esses autores, LH!H e LHL são os formatos melódicos dos voca vos de chamamento
em português, os quais se organizam em configurações tonais associados à cadeia segmen-
tal de formas dis ntas, a depender da variedade (FROTA et al., 2015a, p. 277). Assim, no
PE, no PB e no PL , LH!H se relacionaria aos padrões tonais L+H* !H% e (L+)H* !H%, e LHL
se relacionaria aos padrões L+H* L%, (L+)H* L%, L* HL% e H+L* L%.

5.5 Contorno entoacional pré-nuclear

Nesta seção, fazemosbreves considerações acerca dos contornos entoacionais pré-nucleares
de alguns pos de declara vas, interroga vas totais e interroga vas parciais do PL . A
par r de dados ob dos nas três tarefas empregadas neste estudo (DCT, RT, CT) e analisa-
dos quanto ao contorno entoacional nuclear, descrevemos os pos de acentos tonais pré-
nucleares encontrados (seção 5.5.1) e a frequência de associação desses eventos tonais ao
contorno entoacional (seção 5.5.2). Fazemos ainda considerações acerca do fraseamento
prosódico dos enunciados (seção 5.5.3) e da marcação tonal das fronteiras prosódicas (se-
ção 5.5.4).

5.5.1 Tipos de acentos tonais pré-nucleares

De modo geral, notamos a preferência por acentos tonais ascendentes L+H* associados às
PWs do contorno não nuclear de todos os pos frásicos do PL e para todos os falantes. O
acento tonal L+H* representa uma ascendência melódica que se inicia no ataque da sílaba
tônica e cujo pico está localizado na borda direita da vogal. Após o pico tonal, a curva inicia
normalmente seu declínio. São tambématestados acentos tonais H* e L*, que representam
uma rela va estabilidade local alta e baixa, respec vamente, do tom ao longo da sílaba
tônica. Os três acentos tonais podem ser observados nas figuras que ilustram os contornos
entoacionais nucleares nas seções anteriores.

Para verificarmos os pos de acentos tonais não nucleares mais detalhadamente, nos
voltamos especificamente ao contorno pré-nuclear. Para isso, selecionamos, entre os da-
dos semiespontâneos, declara vas (neutra, categórica, dubita va, óbvia), interroga vas
totais (neutra, eco, an expecta va, impera va) e interroga vas parciais (neutra, com co-
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ordenação, an expecta va) contendo pelo menos uma PW pré-nuclear. Apresentamos,
nas tabelas 42, 43 e 44, a distribuição dos acentos tonais pré-nucleares dos três pos frá-
sicos por falante. A par r desse subconjunto de dados, verificamos que, nas declara vas,
acentos tonais ascendentes L+H* são os mais frequentes (58.3%), seguidos dos acentos
monotonais H* (37.8%), dos quais 70.1% (n=75/107) ocorrem na posição inicial de IP. O
restante das ocorrências é formado por acentos monotonais L* (3.9%). Em interroga -
vas totais, L+H* é também o acento tonal mais frequente (69.6%), havendo também o
acento tonal H* (30.4%). Esse úl mo, em sua maioria (87.3%, n=48/55), ocorre no iní-
cio de IP. Já em interroga vas parciais, H* é o acento tonal predominante (67.3%). No
entanto, 83.6% (n=117/140) deles ocorrem, novamente, no início de IP. O segundo acento
tonal mais frequente é L+H* (28.4%), que também pode ser encontrado na posição inicial
(81.4%, n=48/59). Tons L* somam os 4.3% restantes das ocorrências.

Tabela 42 – Acentos tonais pré-
nucleares de declara vas no
DCT.

L* H* L+H*
DOMJ - 22 48
FSBF - 37 48
JOAL 7 14 31
JUJM 3 4 19
MMEF 1 30 19
Total 11 107 165
N=283 3.9% 37.8% 58.3%

Tabela 43 – Acentos tonais
pré-nucleares de inter-
roga vas totais no DCT.

H* L+H*
DOMJ 16 16
FSBF 20 35
JOAL 8 28
JUJM 2 20
MMEF 9 27
Total 55 126
N=181 30.4% 69.6%

Tabela 44 – Acentos tonais pré-
nucleares de interroga vas par-
ciais no DCT.

L* L+H* H*
DOMJ 2 17 38
FSBF - 8 56
JOAL 5 10 11
JUJM 2 12 14
MMEF - 12 21
Total 9 59 140
N=208 4.3% 28.4% 67.3%

Os dados de leitura (considerando as produções de FSBF e MCLF) confirmam a predo-
minância dos acentos tonais ascendentes no contorno pré-nuclear. Nos enunciados refe-
rentes ao RLD, 97.6% (n=1250/1281) dos acentos tonais são L+H*. As demais ocorrências
compreendem o acento tonal H* (0.2%, n=2/1281), encontrado na posição inicial de IP,
e o acento tonal L* (2.3%, n=29/1281), associado, predominantemente, a PWs curtas nas
quais há apenas uma ou nenhuma sílaba átona entre sua sílaba tônica e a sílaba tônica da
PW anterior (o mesmo tende a ocorrer nos dados semiespontâneos para L*). O acento
tonal L+H* é também predominante em interroga vas totais (87.7%, n=142/162) e parci-
ais (80.9%, n=38/47) neutras, sendoH* uma possibilidade encontrada somente na primeira
PWde IP, que corresponde a 12.3% (n=20/162) e a 19.1% (n=9/47), respec vamente, desse
po de acento tonal.

Uma observação mais atenta das realizações dos acentos tonais ao longo do contorno
pré-nuclear de todos os enunciados do PL sugere que os acentos monotonais altos (H*)
possam ser variações foné cas do acento tonal fonológico L+H*. Isso porque, em posição
inicial de IP, H* sempre se associa a PWs que consistem em um monossílabo ou a PWs
que não possuem sílabas pretônicas. Nos dois casos, não havendo material segmental
para a plena realização do alvo tonal baixo, apenas o tom H do acento tonal seria obri-
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gatoriamente realizado. Em posição interna de IP, H* representa uma rela va estabilidade
alta ou levemente aclive da melodia na sílaba tônica, que pode ser precedida de um ní-
vel tonal mais alto e sucedida por um declínio. Ele normalmente se encontra associado à
segunda PW de uma sequência de duas PWs que portam acento tonal e cujas sílabas tôni-
cas são separadas por apenas uma ou nenhuma sílaba átona— ex.: (está)PW(tomando)PW,
(a mulher)PW(loira)PW. Ele também pode ocorrer sucedendo um evento tonal extra-alto,
como o acento tonal da palavra interroga va em interroga vas parciais. Nesse caso, o tom
baixo corresponderia à abrupta mudança do nível tonal, mas a ascendência e o pico na sí-
laba tônica não seriam tão evidentes, resultando apenas num platô tonal. O fato de L+H*,
o acento tonal mais frequente, poder ocorrer em todas as posições em que H* é realizado
(seja associado a PWs iniciais ou internas de IP) reforça a interpretação de que ambos são
realizações de um mesmo acento tonal.

Embora existam pos dis ntos de acentos tonais no contorno pré-nuclear das declara-
vas e das interroga vas, a par r da inspeção realizada, encontramos evidências para re-

conhecer que: (i) o acento tonal ascendente L+H* é omais representa vo do contorno não
nuclear do PL devido à sua alta frequência; e (ii) a associação de cada po de acento tonal
parece depender, muitas vezes, do contexto prosódico, visto que H* e L* ocorrem frequen-
temente em posições determinadas. Qualita vamente, os dados espontâneos confirmam
a predominância de L+H* nas declara vas neutras e nas interroga vas totais e parciais neu-
tras.

5.5.2 Densidade tonal

A associação de acentos tonais não nucleares ao longo do contorno entoacional é um pa-
râmetro em variação em português, podendo dis nguir variedades e pos frásicos (FROTA,
2000, 2014; FROTA, 2002a; 2014; CRUZ, 2013; FROTA et al., 2015a; CASTELO, 2016).

A densidade tonal consiste na proporção de acento tonais em relação ao número total
de PW que compõem o contorno, excluindo os acentos tonais iniciais e finais de IP e as res-
pec vas PWs a que estão associados (FROTA; VIGÁRIO, 2000, 2003). No PL , a densidade
tonal é inves gada em três pos frásicos principais — declara vas, interroga vas totais e
interroga vas parciais — com o obje vo de verificarmos se esses pos frásicos possuem
uma distribuição dis nta de acentos tonais. No cálculo da densidade, empregamos os da-
dos descritos nas seções anteriores, selecionando entre eles somente enunciados compelo
menos uma PW interna ao IP, conforme se observa nos exemplos dados em (46) (as PW
internas estão em negrito). Quando o enunciado é mapeado em dois IPs, nem sempre há
PWs internas disponíveis (46-d) e, portanto, tais enunciados foram desconsiderados. Ade-
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mais, se houve dúvida quanto à presença ou não do acento tonal, ele foi considerado não
atribuído.

(46) a. (Ela)PW (está)PW (a tomar)PW (sumo)PW (de limão.)PW
b. (O José)PW (estudou)PW (a lição)PW (dez?)PW
c. (Quem)PW (são)PW (essas)PW (pessoas)PW (tão)PW (bonitas)PW (que estão)PW (nessa)PW (foto?)PW
d. [ (O ator)PW (de novela)PW ]IP [ (anda)PW (de carro.)PW ]IP

Seguindo estudos anteriores acerca da densidade tonal no PE e no PB (CRUZ, 2013; FROTA
et al., 2015a), calculamos a densidade tonal no conjunto dos enunciados semiespontâneos.
Os enunciados realizados com pelo menos uma PW interna pertencem aos seguintes pos
frásicos: (i) declara vas neutras, categóricas, exclama vas e dubita vas; (ii) interroga vas
totais an expecta va; e (iii) interroga vas parciais neutras, com coordenação, an expec-
ta va e impera vas. O fato de o DCT não ser desenvolvido para a análise da atribuição
de acentos tonais implica na ausência da maioria dos sub pos de interroga vas totais, já
que normalmente, nessa tarefa, elas foram produzidas como enunciados curtos, compos-
tos por até duas PWs. Mesmo assim, os dados ob dos na tarefa fornecem informações
relevantes sobre a densidade tonal no PL . A par r da análise geral dos dados, notamos
que é recorrente a atribuição de acentos tonais às PWs internas: considerando todos os
pos frásicos selecionados, 64.9% (n=279/430) delas porta um acento tonal. Ainda que

os pos frásicos aqui considerados não sejam exatamente os mesmos aos empregados em
outros estudos,38 o PL possui uma densidade tonal geral próxima à reportada para dados
do DCT do PB: no PB (BA, MG, RS, SP), registra-se uma densidade tonal variando de 56% a
66%, ao passo que no PE (A , A , P , SEP), encontra-se uma densidade tonal variando
de 19% a 49% (FROTA et al., 2015a, p. 281). Com relação ao conjunto de pos frásicos prin-
cipais do PLB, declara vas (71.6%, n=166/232) e interroga vas totais (76.5%, n=78/102)
têm densidades tonais mais próximas entre si do que em relação às interroga vas parciais
(36.5%, n=35/96), um comportamento que é visto na maioria dos falantes. Essa diferença
de densidade tonal para tais pos frásicos é também encontrada no PE no que diz respeito
a dados do DCT, mas não no PB, cujos valores de densidade tonal são altos para todos os
pos frásicos (CRUZ, 2013; FROTA et al., 2015a).

Consideramos, em um segundo momento, apenas as declara vas neutras e as inter-
roga vas totais e parciais neutras, nos três es los discursivos, para o cálculo da densidade
tonal. Os dados referentes às declara vas revelam diferentes densidades, a depender do
po de tarefa envolvida na sua produção. Em dados espontâneos, 74.4% das PWs inter-

nas ao IP portam um acento tonal, ao passo que, em dados semiespontâneos, esse valor

38 Declara vas exclama vas e dubita vas e interroga vas impera vas não fazem parte dos estudos de Cruz
(2013) e de Frota et al. (2015a).
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decresce para 61.2%. Na leitura, a densidade tonal máxima é encontrada: todas as PW
possuem um acento tonal associado, seja nos dados de FSBF (100%, n=713/713) ou nos
dados de MCLF (100%, n=357/357). Estudos sobre outras duas variedades africanas de
português, o PGB e o PST, cujos dados de leitura foram ob dos a par r de adaptações do
RLD, também relevam uma alta densidade tonal: 94.7% no PGB e 100% no PST (SANTOS,
V., 2015; BRAGA, 2018). No PB (SP), dados referentes a essa mesma base da dados tam-
bém exibem densidades tonais elevadas: de 98% a 100% nos sujeitos e de 82% a 100%
nos predicados (FERNANDES-SVARTMAN; ROMANO, 2017). Esses resultados confirmam o
apontamento de Santos e Braga (2017, p. 83), segundo o qual as variedades africanas e
brasileiras de português possuemmais semelhanças entre si, se comparadas ao PE, no que
se refere à associação de eventos tonais ao contorno não nuclear, pelo menos no que diz
respeito a dados de leitura desse po de declara va.

A frequência dos pos de acentos tonais encontrados no contorno pré-nuclear nos da-
dos de leitura permite-nos observar também que, assim como o PB, o PGB e o PST (FROTA;
MORAES, 2016; SANTOS; BRAGA, 2017), o PL corrobora a sugestão feita por Jun (2005)
de que línguas com uma rica distribuição de acentos tonais tendem a exibir o mesmo po
de acento tonal pré-nuclear. Em todas essas variedades de português, acentos tonais as-
cendentes (L*+H ou L+H*) são os mais comuns no trecho pré-nuclear e, em todas elas, há
também, frequentemente, a presença de um acento tonal por PW, o que consiste num fa-
tor importante para a dis nção entoacional do PB, do PGB e do PST em relação ao PE, assim
como no contraste rítmico que estabelecem com as variedades europeias. Isso porque, se-
gundo Jun (2005c, 2014b), a regularidade de um mesmo padrão tonal nas sílabas ou nas
palavras do enunciado implica umamaior ritmicidade do que exis ria se houvesse padrões
diferentes ou esparsos. Nesse sen do, o PL parece estar mais próximo do PB e de outras
variedades africanas de português pela possibilidade de haver uma frequente atribuição
de acentos tonais a cada PW nesse po de enunciado. Por outro lado, se distancia do PE
por ele apresentar uma distribuição mais esparsa de acentos tonais pré-nucleares em suas
diferentes localidades.

A densidade tonal encontrada emdeclara vas neutras noDCT e noCT para cada falante
é apresentada, respec vamente, nas tabelas 45 e 46.39

As interroga vas, por sua vez, apresentam valores ligeiramente menores do que as de-
clara vas. As interroga vas totais neutras possuem uma densidade tonal de 61.8% na fala
espontânea (contra os 74.4%das declara vas). Já na leitura, seu valor é de 49% (n=74/151),
considerando as produções de FSBF (51.3%, n=60/117) eMCLF (41.2%, n=14/34), valor que

39 Nas tabelas, T* indica a quan dade de acentos tonais realizados e PW o número de PW internas ao IP
existentes. DT é a densidade tonal calculada a par r desses dois valores.
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Tabela 45 – Densidade tonal em declara-
vas neutras no DCT.

DT T*/PW
DOMJ 80% (4/5)
FSBF 83.3% (15/18)
JOAL 57.1% (4/7)
JUJM 50% (4/8)
MMEF 27.3% (3/11)

61.2% (30/49)

Tabela 46 – Densidade tonal em declara-
vas neutras no CT.

DT T*/PW
DOMJ 84.6% (11/13)
FSBF 85.7% (18/21)
JOAL 64.3% (9/14)
JUJM 57.1% (4/7)
MMEF 75% (12/16)
KJAJ 63.6% (7/11)

74.4% (61/82)

é aproximadamente a metade da densidade tonal máxima para esse es lo discursivo nas
declara vas neutras. Quanto às interroga vas parciais neutras, são poucos os enunciados
que possuem uma ou mais PWs internas ao IP em dados semiespontâneos, sendo, em sua
maioria, monossílabos, o que pode influenciar na associação de acentos tonais. Nesses da-
dos, a densidade tonal é de 12.5%, a menor encontrada. Já na fala espontânea e na leitura,
que apresentam uma quan dade maior de PWs internas, esse valor é de 49.6% e 62.9%
respec vamente (este úl mo calculado a par r das produções de FSBF (71.4%, n=15/21) e
MCLF (50%, n=7/14). Apresentamos, na tabela 47 e nas tabelas 48 e 49, a densidade to-
nal encontrada, respec vamente, em interroga vas totais (CT) e em interroga vas parciais
(DCT e CT).

Tabela 47 – Densidade tonal em
interroga vas totais neutras
no CT.

DT T*/PW
DOMJ 66.7% (16/24)
FSBF 70% (7/10)
JOAL 50% (13/26)
KJAJ 68.8% (11/16)

61.8% (47/76)

Tabela 48 – Densidade tonal em
interroga vas parciais neu-
tras no DCT.

DT T*/PW
DOMJ 0% (0/10)
FSBF 12.5% (2/16)
JOAL 25% (1/4)
JUJM 50% (1/2)

12.5% (4/32)

Tabela 49 – Densidade tonal em
interroga vas parciais neu-
tras no CT

DT T*/PW
DOMJ 47.8% (11/23)
FSBF 45.9% (17/37)
JOAL 53.6% (15/18)
JUJM 57.9% (11/19)
KJAJ 33.3% (2/6)

49.6% (56/113)

Ainda que uma análise na qual se comparem enunciados com estruturas sintá cas
e prosódicas similares seja necessária (visto que esses dados, por exemplo, se referem a
enunciados contendo de uma a sete PWs internas, com diferentes ramificações sintá co-
prosódicas),40 ao considerarmos os três pos frásicos ob dos nas três tarefas, vemos que
as declara vas tendem a exibir as maiores densidades tonais: as interroga vas parciais
neutras exibem valores de 12.5% a 62.9%, as interroga vas totais neutras, de 49% a 61.8%,
e as declara vas neutras, os valores mais altos, entre 61% e 100%. Esses resultados, por-
tanto, são um indica vo de que a densidade tonal pode contribuir para a discriminação

40 A separação por quan dade de PWs, por exemplo, tornaria os dados esparsos entre todas as possibilidades,
não contribuindo para a depreensão de generalizações.
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desses pos frásicos no PL de forma análoga ao que ocorre no PE e no PB (CRUZ, 2013;
FROTA et al., 2015a; CASTELO, 2016).

5.5.3 Fraseamento prosódico

Além da densidade tonal, o fraseamento prosódico é também uma propriedade que dis n-
gue fonologicamente as variedades de português. Nesta seção, discu mos o fraseamento
prosódico do PL especificamente no que se refere ao mapeamento, em sintagmas entoa-
cionais, dos enunciados que apresentam o sujeito (S) seguido do verbo (V) e, na sequência,
o objeto (O) na disposição dos cons tuintes.

Diversas pesquisas realizadas nas línguas românicas e suas variedades, incluindo o por-
tuguês, vêm observando que há variação quanto aos padrões de fraseamento prosódico
das sentenças declara vas neutras que apresentam a ordem SVO (e.g. FROTA, 2000, 2014;
ELORDIETA et al., 2003; VIGÁRIO; FROTA, 2003; D’IMPERIO et al., 2005; ELORDIETA; FROTA;
VIGÁRIO, 2005; FROTA et al., 2007; FROTA; VIGÁRIO, 2007; CRUZ, 2013; FERNANDES SVART-
MAN et al., a sair). Os padrões de fraseamento (SVO) e (S)(VO) são osmais frequentemente
encontrados nessas línguas, havendo diferente fatores sintá cos e prosódicos influenci-
ando a manifestação de cada padrão. No primeiro caso, sujeito, verbo e objeto são frase-
ados no mesmo IP, ao passo que, no segundo, o sujeito é fraseado em um IP separado do
IP no qual o verbo e o objeto se encontram.

Em grande parte desses estudos, aspectos do fraseamento prosódico foram compa-
ra vamente analisados por meio de um conjunto de dados com estruturas análogas, o
RLD, adaptado a cada uma das línguas. O principal obje vo do RLD é explorar a influên-
cia da complexidade sintá ca e prosódica no fraseamento prosódico. Para a análise do
fraseamento prosódico do PL , u lizamos 379 enunciados (149 sentenças de MCLF e 230
sentenças de FSBF), coletados na tarefa de leitura a par r da adaptação do RLD.41

Seguindo estudo prévios (e.g. FROTA; VIGÁRIO, 2007; FROTA et al., 2007; CRUZ, 2013;
FERNANDES-SVARTMAN; SANTOS; BRAGA, 2018), as fronteiras de IP foram definidas de
acordo com pelo menos uma das seguintes pistas perceptuais e acús cas: a presença de
pausa (trecho de silêncio), o alongamento silábico pré-fronteira e a variação da gama to-
nal em uma fronteira em potencial. Em conjunto, essas pistas auxiliam na definição da
presença ou ausência da fronteira de IP.

41 Para detalhes da estrutura do RLD adaptado ao PL , confira o capítulo 4 (seção 4.1.2).
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Os resultados revelam que (SVO) é o padrão de fraseamento prosódico predominante
atestado (96.8%), corroborando a análise preliminar dos dados (FERNANDES-SVARTMAN;
SANTOS; BRAGA, 2018) — observe, na figura 59, o índice 4, referente à fronteira de IP.
Assim, as condições de tamanho e de ramificação sintá ca e prosódica dos cons tuintes
parecem não afetar o fraseamento das declara vas neutras lidas. Foram encontrados, no
entanto, 12 enunciados (3.2%) nos quais houve um padrão de fraseamento dis nto de
(SVO). Nessas sentenças, o sujeito é mapeado num IP diferente do verbo e do objeto, isto
é, (S)(VO) — confira, na figura 60, o índice 4, que demarca as fronteiras. Eles compreen-
dem 6 dados de MCLF (4% de suas produções) e 6 dados de FSBF (2.6% das suas produ-
ções). Ao considerarmos as condições de ramificação do sujeito, verificamos que (S)(VO)
ocorre igualmente com sujeitos ramificados e duplamente ramificados. Do ponto de vista
da frequência dos dois pos de ramificação efe vamente realizados, há uma tendência li-
geiramente maior desse padrão ser encontrado quando o sujeito é duplamente ramificado
(9.7% vs. 3.7%). A distribuição dos padrões de fraseamento prosódico, discriminando a
não ramificação, a ramificação simples e ramificação dupla do sujeito, é apresentada na
tabela 50.

Figura 59 – Tarefa: RT_RLD [65]. Tipo frásico: Declara va neutra. Contexto: Leia as seguintes
frases. Falante: FSBF.

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

u "ZO ve ˜ mal "va du de "li ma le "va vaw "li vRu veR "me Lu da "lO Za8

O jovem malvado de Lima levava o livro vermelho da loja.
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Figura 60 – Tarefa: RT_RLD [25]. Tipo frásico: declara va neutra. Contexto: Leia as seguintes
frases. Falante: FSBF.

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

a "ZO ve ˜ "loj Ra mi "ma va me "ni naZ "lĩn daS

A jovem loira mimava meninas lindas.
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Tabela 50 – Padrões de fraseamento das sentenças declara vas neutras SVO, considerando as
ramificações do sujeito no RT [RLD].

PADRÃO DE FRASEAMENTO (S)(VO) (SVO)
Geral 12 (3.2%) 367 (96.8%)
Com S não ramificado - - 155 (100%)
Com S ramificado 6 (3.7%) 156 (96.3%)
Com S duplamente ramificado 6 (9.7%) 56 (90.3%)

Em relação ao contorno entoacional dos IP não finais, foram encontrados padrões
tonais ascendentes L* H% (6 casos) ou L+H* H% (3 casos) e o ascendente-descendente
L+H* L% (2 casos), acompanhados de alongamento pré-fronteira ou pausa. A configuração
tonal L* H% também caracteriza o contorno nuclear do IP da expressão parenté ca nos
poucos dados de leitura produzidos por FSBF (um total de 7) (figuras 61 e 62). Considera-
mos que a parenté ca [até onde sabemos] da figura 61 estámapeada num IP independente
do trecho subsequente pelo fato de (sabemos)PW portar um acento tonal L*, o qual possui
baixa ocorrência nos contornos pré-nucleares do PL , mas que é visto no contorno nuclear
das demais parenté cas e do IP não final no padrão de fraseamento do po (S)(VO). A par-
r das estruturas parenté cas, pesquisas no PE vêm observando que IPs curtos podem for-

mar um domínio de IP composto junto ao IP adjacente (FROTA, 2000; CRUZ, 2013; BARROS,
2014). No entanto, pela pouca quan dade de dados, não é possível avaliar se a parenté ca
forma um único IP à parte do trecho antecedente, pertencente à oração principal em parte
dos dados do PL (figura 62).

Figura 61 – Tarefa: RT_P R [1]. Tipo frásico: declara va neutra. Contexto: Leia as seguintes
frases. Falante: FBSF.

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

a za "lu na zeS trã Ze" Radu za "so RiS a "tE "õnde sa "be  mu  za  sej "ta rãw  "viR

As alunas estrangeira dos Açores, até onde sabemos, aceitaram vir.
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Em outros dados de leitura, nos quais as sentenças declara vas neutras contêm de três
a quatro PWs (oriundas do conjunto de dados TFN), além do fraseamento (SVO) — mais
comum, correspondendo a 80% dos dados —, o fraseamento (S)(VO) também é possível.
A distribuição dos dois padrões entre os falantes é fornecida na tabela 51. Na maior parte
dos casos, as fronteiras entre os IPs se estabelecem entre os cons tuintes em contexto de
choque de acento — ex.: ‘…galã]IP[anda…, ‘…manhã]IP[âmbar…’. Não sendo esse o caso,
há uma tendência de haver o padrão de fraseamento prosódico em um único IP — ex.:



148

Figura 62 – Tarefa: RT_P R [2]. Tipo frásico: declara va neutra. Contexto: Leia as seguintes
frases. Falante: FSBF.

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

a "lu na kãn "sa da"maZdi veR "ti da an  "dow  "majs "sĩ kuki "lo me truS

A aluna, cansada mas divertida, andou mais cinco quilômetros.
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‘…galã andava…]IP’, ‘…manhã angelical…]IP’ (compare as figuras 63a e 63b). Os IPs são
sempre delimitados por pausa e apresentam um contorno entoacional nuclear ascendente
L+H* H%. Entretanto, há casos em que não iden ficamos um claro contorno entoacional
nuclear,42 sendo associado apenas o acento tonal L+H* à PWque antecede a quebra, que se
dá pormeio da laringalização da vogal ou da inserção de uma obstrução glotal (figura 64).43

Tabela 51 – Padrões de fraseamento das sentenças declara vas neutras SVO no RT (TFN).

(S)(VO) (SVO)
DOMJ 1 2
FSBF 4 22
MMEF 2 2
MCLF - 2
Total 7 28
N=35 20% 80%

Os dados de fala semiespontânea confirmam a possibilidade de haver o padrão de fra-
seamento (S)(VO). Entre as declara vas neutras, registram-se sentenças fraseadas em dois
IPs, os quais são delimitados por pausa em todos os casos. Essas sentenças não são fre-

42 São eles os seguintes: para FSBF, 2 dados de (SV)(O) e 4 dados de (SVO)(O) e, para MCLF, 2 dados de
(SVO)(O) e 1 dado de (SV)(O).

43 De fato, observamos, com base nos demais conjuntos de dados, que amanutenção das vogais em contexto
de sândi vocálico externo por meio da laringalização e da inserção de uma quebra glotal ou de uma pausa
são estratégias possíveis no PL . Esse fenômeno pode estar relacionado ao es lo de leitura que o falante
emprega, em que, muitas vezes, dá atenção à pronúncia de cada palavra enunciada. Quando uma dessas
estratégias ocorre, a sibilante em coda realiza-se como [ ʃ ]. Importa dizer que, diferentemente do que
ocorre no PE (e.g. FROTA, 2000; CRUZ, 2013), mas semelhantemente ao que acontece no PB (e.g. TENANI,
2002), ela não cons tui uma pista para o fraseamento prosódico, uma vez a sibilante em coda se realiza
categoricamente como [ z ] diante de vogal, [ ʃ,ʒ ] diante de consoante, assimilando seu vozeamento, e
[ ʃ ] diante de vogal laringalizada ou silêncio, revelando não haver restrições no domínio da PW ou níveis
prosódicos superiores para essas manifestações. Ademais, em uma análise qualita va dos dados de lei-
tura de um dos falantes (FSBF), observamos que, a princípio, não parece haver nenhuma restrição de um
domínio prosódico específico quanto à aplicação de elisão, degeminação e ditongação, a não ser a ten-
dência ao bloqueio quando há acento na primeira vogal, o que precisa ser subme do a uma inves gação
aprofundada.
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Figura 63 – Tarefa: RT_TFN [11, 13]. Tipo frásico: Declara va neutra. Contexto: Ouvi dizer.
Falante: FSBF.

(a)

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

u ga "lãn "da va de "ka ru8

O galã andava de carro.
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(b)

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

u ga "lãw "a0n da de "ka ru8

O galã anda de carro.
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Figura 64 – Tarefa: RT_TFN [15]. Tipo frásico: Declara va neutra. Contexto: Ouvi dizer. Fa-
lante: FSBF.

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

u pin "to re tRa  "tow  ma  ma  "ñã "ãm baR

O pintor retratou uma manhã âmbar.
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quentes nos dados: considerando apenas os enunciados formados por mais de uma PW,
apenas 17.6% deles são fraseados em dois IPs, exibindo o padrão (S)(VO). À exceção de um
caso, todos eles são formados por um sujeito não ramificado (contendo de três a quatro
sílabas) e, novamente, à exceção de um caso, todos eles são formados por objetos não
ramificados curtos (contendo três sílabas). Um contorno ascendente, composto pela con-
figuração tonal L+H* H%, está associada ao contorno nuclear de todos os IPs não finais.44

Confira a distribuição dos padrões de fraseamento das sentenças declara vas neutras SVO
do DCT na tabela 52.

Além das declara vas neutras, em 21.4% (n=6/22) das declara vas dubita vas foram
também encontrados casos de fraseamento (S)(VO), produzidas por dois dos cinco falan-
tes (FSBF: n=2/5; DOMJ: n=4/5) (figura 65). No conjunto dos dados, dubita vas contêm de
cinco a oito PWs, mas não iden ficamos, assim como para as declara vas neutras, fatores
prosódicos que pudessem condicionar um po de fraseamento em detrimento do outro:

44 Esses resultados são diferentes dos reportados preliminarmente por Santos e Fernandes-Svartman (2018),
visto que, em uma inves gação mais detalhada, alguns enunciados foram descartados por não exibirem
contorno neutro ou não terem uma enunciação concatenada.
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Tabela 52 – Padrões de fraseamento das sentenças declara vas neutras SVO no DCT.

(S)(VO) (SVO)
DOMJ 1 6
FSBF 6 14
JOAL 1 4
JUJM - 7
MMEF 1 11
Total 9 42
N=51 17.6% 82.4%

na produção dos falantes, as sentenças têm, em média, o mesmo número de ramificações
sintá co-prosódicas e número de sílabas. Associados ao IP não final das declara vas du-
bita vas são atestados contornos entoacionais nucleares dis ntos: H>+L* L%, picamente
encontrado no seu contorno nuclear final, L* L% ou L* H%.

Excetuando declara vas enumera vas e interroga vas com enumeração (as quais pos-
suem padrões de fraseamentos par culares), não encontramos, nos demais pos frásicos,
fraseamentos diferentes de (SVO) que fossem considerados como decorrentes de uma lei-
tura concatenada e não hesita va.

Figura 65 – Tarefa: DCT [9]. Tipo frásico: Declara va dubita va. Contexto: Você já comprou
o presente. Mas acha que não comprou um bom presente. Diz que ela pode não
gostar do que lhe compraste. Falante: DOMJ.

L+H*  L+H*    L*    H% L+H*   *? H>+L*        L%

"po de "nãw goS "ta pRe "zen te "kew kõm "pRej

Pode não gostar presente que   eu comprei...
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A predominância do padrão de fraseamento prosódico (SVO) e a rica atribuição de
acentos tonais em declara vas neutras é um indica vo de que essas duas propriedades
prosódicas são dimensões de variação independentes no PL , assim como se atesta em
certas localidades para o PE (CRUZ, 2013) e como se pode inferir a par r das descrições
do PB. No PE, a baixa densidade tonal (14–27%) junto à preferência pelo padrão de frasea-
mento (SVO) é vista no SEP. Por outro lado, no NEP, a atribuição mais frequente de acentos
tonais (74%) está associada ao padrão (S)(VO), predominante para essa localidade (VIGÁ-
RIO; FROTA, 2003; FROTA; VIGÁRIO, 2007). No entanto, no A e no A , tanto ao padrão
de fraseamento (S)(VO), predominante para o primeiro, quando ao padrão de fraseamento
(SVO), predominante para o segundo, estão associados valores de densidade tonal rela -
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vamente mais altas (83% e 67% respec vamente), o que leva Cruz (2013, p. 85) a sugerir
que a correlação entre esses dois fatores prosódicos (fraseamento e densidade tonal) não
é generalizada por todo o PE e, portanto, não é uma propriedade do sistema prosódico do
português. De fato, ela não parece ser, em vista do PB, do PGB e do PST, nos quais vem se
atestando uma rica atribuição de eventos tonais (em geral, quase toda PWporta um acento
tonal). Além disso, pesquisas vêm demostrando que, para o PB (BA, SP, RS, SC), o PGB e
o PST, o padrão de fraseamento mais comum é (SVO) (SANTOS, V., 2015; BRAGA, 2018;
FERNANDES-SVARTMAN; SANTOS; BRAGA, 2018; FERNANDES-SVARTMAN et al., a sair). Os
resultados do PL , no que se refere ao padrão de fraseamento predominante e à densidade
tonal, reforçam a sua inclusão no grupo formado pelo PB, o PGB e o PST.

5.5.4 Associação tonal em fronteiras prosódicas

Em português, o domínio prosódico relevante para a associação de tons de fronteiras é, de
modo geral, IP (e.g. FROTA, 2000, 2014; TENANI, 2002; CRUZ, 2013; BARROS, 2014; FROTA
et al., 2015a; SANTOS, V., 2015; BRAGA, 2018). Conforme visto na descrição feita para os
contornos entoacionais nucleares, o PL segue essa generalização: L% e H% são encontra-
dos na maioria dos pos frásicos, %H foi registrado em impera vos e interroga vas totais
disjun vas e !H%, em voca vos. Além damarcação tonal das fronteiras prosódicas direita e
esquerda de IPs, há, no entanto, a possibilidade de tons baixos se associarem às fronteiras
de cons tuintes prosódicos de níveis abaixo desse sintagma na hierarquia prosódica.

Tombaixos delimitando fronteiras de cons tuintes prosódicos diferentes de IP também
foram atestados em outras variedades de português: PB (SP), PE (A ), PGB e PST (FER-
NANDES, 2007b; TENANI; FERNANDES-SVARTMAN, 2008; CRUZ, 2013; SANTOS, V., 2015;
ROSIGNOLI, 2017; BRAGA, 2018). Eles são normalmente referidos como acentos frasais por
estaremassociados ao sintagma fonológico. No PB (SP), a fronteira direta do PhP émarcada
por um tom baixo quando o elemento focalizado porta um acento tonal L*+H, sendo essa
marcação encontrada em declara vas (FERNANDES, 2007b; TENANI; FERNANDES SVART-
MAN, 2008) e interroga vas (ROSIGNOLI, 2017). No PE (A ), a fronteira esquerda do PhP
cabeça de IP (final ou não final) de diversos pos frásicos é opcionalmentemarcada por um
tom baixo (CRUZ, 2013). Já para o PGB e o PST, tons baixos são opcionalmente encontra-
dos entre os limites de PhPs ao longo das declara vas neutras, não sendo claros os fatores
reguladores da atribuição desses eventos tonais (SANTOS, V., 2015; BRAGA, 2018).

Emnossos dados, eles também são pouco frequentes e foramencontrados emdiversos
pos frásicos e em todos os es los discursivos (fala espontânea, semiespontânea e leitura).

Ao longo das seções anteriores, esse evento tonal é visto emalgumas figuras rotulado como
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LP, indicando que um tom baixo (L) delimita a fronteira de um cons tuinte prosódico (P).45

Diante da análise feita para outras variedades de português, assumimos que, no PL , ele
também seja o sintagma fonológico.

Em um levantamento que consideramos os enunciados produzidos no DCT compos-
tos por mais de duas PWs, em apenas 20.9% (n=46/220) deles, há um tom baixo delimi-
tando as fronteiras de PhPs que não coincidem com as de IP. Os pos frásicos em que LP foi
encontrado são os seguintes: declara vas neutras (27.8%, n=15/54), interroga vas totais
an expecta va (17.4%, n=8/46) e interroga vas parciais neutras (17.4%, n=12/69), an ex-
pecta va (31.3%, n=5/16) e impera vas (17.1%, n=6/35). Desse levantamento, concluímos
que, se por um lado, nos dados de FSBF, LP está presente em todos os pos frásicos citados,
por outro, não há registro desse evento tonal nos dados de JOAL. Para os demais falantes,
as possibilidades de ocorrência são dis ntas: LP é iden ficado em interroga vas totais an-
expecta va, parciais neutras e parciais impera vas para DOMJ e JUJM e em declara vas

neutras e interroga vas neutras para MMEF. Além desses pos frásicos, LP é encontrado
delimitando a fronteira direita do elemento focalizado (declara vas com foco estreito não
final) ou enfa zado (declara vas exclama vas) quando ele porta um acento tonal ascen-
dente (L+H*), de forma semelhante ao que acontece no PB (SP) (e.g. FERNANDES, 2007b).
Nas declara vas e interroga vas totais, LP encontra-se delimitando as fronteiras prosódicas
das duas úl mas PWs do enunciado. Já nas interroga vas parciais, ele pode ser encontrado
nessa mesma posição, mas também delimitando a palavra interroga va, que se encontra
no início do enunciado.

45 Há dois mo vos para a adoção desse rótulo. O primeiro deles é que, tradicionalmente, os acentos frasais
(L–, H–) estão relacionados ao intermediate phrase (ip), um nível prosódico não atestado em português.
Esse domínio se refere a um cons tuinte abaixo de IP e acima do nível prosódico que pode equivaler a
PhP em português. Embora ele faça parte de muitas descrições entoacionais das línguas românicas, Frota
e Prieto (2015) alertam que, para pelo menos algumas línguas românicas, ainda são necessários estudos
compara vos para determinar se o domínio prosódico a que os denominados acentos frasais se asso-
ciam difere realmente do sintagma entoacional. Isso porque, “por um lado, na maioria, se não em todas,
os traços que caracterizam ip também caracterizam IP, tanto na língua/variedade quanto entre elas. Por
outro lado, diferenças gradientes na força da juntura têm sido registradas […]” (FROTA; PRIETO, 2015b,
p. 396, tradução nossa). Cabe notar que estudos acerca do PE encontram a possibilidade de haver IPs
compostos, cujas propriedades que os dis nguem de IPs simples são, de fato, forças gradientes (FROTA,
2000; CRUZ, 2013; BARROS, 2014). O segundo mo vo é que a marcação tonal do limite de fronteiras
prosódicas é ainda observada em outros cons tuintes, como o accentual phrase (BECKMAN; PIERREHUM-
BERT, 1986 – japonês; JUN, 2005 – coreano; VICENIK; JUN, 2005 – georgiano; ELORDIETA; HUALDE, 2014 –
basco; DELAIS-ROUSSARIE et al., 2015 – francês; SICHEL-BAZIN; MEISENBURG; PRIETO, 2015 – occitano) e
mesmo a palavra fonológica (GODJEVAC, 2005 – servo-croata; IPEK, 2015 – turco), havendo um diacrí co
específico relacionado ao domínio no qual ele ocorre (ex.: ‘w’ para palavra fonológica, ‘a’ para accentual
phrase). Nas variedades do português, edge tones que demarcam fronteiras do sintagma fonológico, nor-
malmente denominados de acentos frasais, foram anotados por LP, PL ou L– (FERNANDES, 2007a, 2007b;
CRUZ, 2013; SANTOS, V., 2015; BRAGA, 2018). Portanto, a intenção de empregarmos LP no PL é a de
reforçar a dissociação desse evento tonal de ip e tornar sua representação clara na transcrição prosódica.
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Os dados de leitura trazem outras evidências para a caracterização dos padrões de as-
sociação de LP no português libolense. Na tenta va de encontrar comportamentos regula-
res de associação de LP, inves gamos a sua realização nos dados de leitura do RLD por eles
apresentaremum controlemaior de parâmetros sintá co-prosódicos em relação aos dados
semiespontâneos. No entanto, os dados não esclarecem quais seriam os fatores de asso-
ciação de LP. Para MCLF, não foram registrados casos de associação desse evento tonal.
Em suas produções, a transição do pico de um acento tonal L+H* é feita de forma progres-
siva até o tom L do próximo evento tonal (ou do tom H, no caso do acento tonal nuclear
H+L*), perpassando as fronteiras prosódicas (figura 66). Para FSBF, apesar de a maioria
das fronteiras exibirem um comportamento idên co ao de MCLF, LP pode ser encontrado,
embora seja pouco frequente. Nos casos em que ocorre, a descendência que parte do pico
do acento tonal a nge seu ponto baixo, iniciando um platô, na sílaba inicial da PW subse-
quente (figura 67). Há, portanto, a cessão do declínio da curva de F0 e a manutenção da
altura da curva até a realização do próximo acento tonal. Quando não há a distância de
três sílabas átonas entre as sílabas tônicas — conforme se vê em (a libanesa)PW(levava)
na figura 67 —, não foi possível dis nguir se o trecho baixo se refere a LP ou ao tom L do
acento tonal subsequente.

Figura 66 – Tarefa: RT_RLD [65]. Tipo frásico: Declara va neutra. Contexto: Leia as seguintes
frases. Falante: MCLF.

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

a "ZO ve ˜ me mo Ri "za vame lo "di a ma Ra vi "LO zadu ma Ri "ñej Ru

A jovem memorizava a melodia maravilhosa do marinheiro.
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Figura 67 – Tarefa: RT_RLD [57]. Tipo frásico: Declara va neutra. Contexto: Leia as seguintes
frases. Falante: FSBF.

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

a li ba "ne za le "va va maR me "la da ma Ra vi "LO za da ma da "le na

A libanesa levava a marmelada maravilhosa da Madalena.

0 3 3 0 2 3 0 4

50

250

100

150

200

P
it

ch
 (

H
z

)

Time (s)
0.4613 3.925



154

No conjunto total dos dados de leitura, considerando todas as fronteiras de PhPs pos-
síveis (isto é, não levando em conta o processo de reestruturação desse cons tuinte), LP é
encontrado em 8.1% (n=65/800) dos casos. A inspeção do ambiente prosódico em que LP
é encontrado revela que esse evento tonal é consideravelmente menos frequente delimi-
tando PhPs do sujeito (2%, n=1/65) ou delimitando o sujeito e o verbo (22%, n=14/65) se
comparado aos limites de PhPs que fazem parte do predicado (77%, n=50/65). Quanto ao
tamanho e a ramificação, LP émais frequente seguindo PhPs longos (78%, n=51/65), forma-
dos por mais de quatro sílabas, os quais normalmente não são ramificados (83%, n=54/65)
(em conjunto, representam 62% dos dados – n=40/65). Além disso, os PhPs subsequentes
são também predominantemente não ramificados (85%, n=55/65). Logo, eles são mais re-
correntes no predicado sentencial e delimitando PhPs longos e não ramificados. De modo
semelhante, no PGB, as fronteiras direitas de PhPs não ramificados longos (compostos por
mais de quatro sílabas) são também os que mais frequentemente possuem tons baixos
associados; por outro lado, esses PhPs são, sobretudo, cons tuintes do sujeito sentencial
(SANTOS, V., 2015, p. 112). No PST, por sua vez, a ramificação prosódica e a posição sintá-
ca dos PhPs parecemnão ter influência na associação de tons baixos nas fronteiras direitas

dos PhPs, embora tenha se iden ficado uma maior frequência com PhPs de três a seis sí-
labas (BRAGA, 2018, p. 71–76). De modo geral, por ocupar várias posições da sentença e
delimitarem PhPs de diferentes extensões, LP demonstra ter um comportamentomais pró-
ximo ao dos tons baixos associados às fronteiras de PhPs do PGB e do PST do que aos do
PB (relacionados exclusivamente a foco) e do A (relacionados a uma posição específica
de IP).

Ademais, a presença de LP, independentemente da fronteira a qual considerarmos que
esteja associado (se direita ou esquerda), indica que os cons tuintes delimitados por esse
evento tonal são mapeados em PhPs independentes. Portanto, PhPs cujos contextos pro-
sódicos permitem a reestruturação, como no caso de [a marmelada]PhP[maravilhosa] na
figura 67, não se reestruturam quando LP está presente. A restruturação de PhP, de acordo
com as definições de formação desse domínio (NESPOR; VOGEL, 2007 [1986]), é proibida,
obrigatória ou opcional, a depender das propriedades de cada língua ou de cada varie-
dade. No PL , a associação de LP é uma evidência de que, no fraseamento prosódico dos
enunciados, o processo de restruturação do domínio de PhP não é obrigatório.



6
CONCLUSÃO

Neste capítulo, retomamos os principais resultados encontrados na inves gação da prosó-
dia do português do Libolo (PL ).

A importância do estudo do PL consiste no fato de não haver estudos anteriores sobre
sua fonologia. Dessemodo, esse estudo é pioneiro para essa variedade de português e, até
onde sabemos, também o é para a prosódia do português de Angola. Os resultados alcan-
çados fornecem, assim, informações relevantes para a compreensão do sistema entoacio-
nal e prosódico dessa variedade de português e da língua portuguesa de um modo geral.
Ademais, eles consistem em uma contribuição de grande importância para os estudos da
prosódia das variedades africanas do português—muito pouco exploradas se comparadas
às variedades brasileira e europeia — pelo fato de o PL estar em uma situação de con-
tato linguís co par cular com o quimbundo. Segundo Figueiredo e Oliveira (2013), o PL
detém traços morfossintá cos do quimbundo, incorporados e preservados no processo de
aquisição do português pelos libolenses. Nesse sen do, não nos surpreende supor que
traços fonológicos também tenham sido reestruturados nesse processo e no contato ainda
existente com essa língua banta. Portanto, de forma mais ampla, os resultados aqui ob -
dos podem consis r em subsídios para uma melhor compreensão da relação atual entre
o quimbundo e o português em contato na região do Libolo. Consequentemente, faz-se
necessário que inves gações subsequentes a esta privilegiem, também, o estudo compa-
ra vo entre essas duas línguas.

Nesta pesquisa, a descrição e a análise da entoação do P foram desenvolvidas de
acordo coma fonologia entoacional autossegmental-métrica (PIERREHUMBERT, 1980; LADD,
2008 [1996]; GUSSENHOVEN, 2004; JUN, 2005a, 2014a; FROTA; PRIETO, 2015a), segundo
a qual a relação entre a entoação e a cadeia segmental reflete as relações de cons tuência
e proeminência da estrutura prosódica. Assumimos uma visão da estrutura prosódica de
acordo comos pressupostos teóricos da Fonologia Prosódica, segundo a qual domínios pro-
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sódicos hierarquicamente organizados são gerados a par r da interface entre a fonologia e
outros módulos da gramá ca (SELKIRK, 1984, 1986, 2000; NESPOR; VOGEL, 1986 [2007]).
Além da adoção dessas duas teorias fonológicas, consideramos, nas análises do PLB, os
estudos já realizados sobre aspectos prosódicos do português que se fundamentam numa
visão integrada entre tais teorias. A par r de estudos prévios sobre o português, levamos
em consideração, no estudo do PL , o domínio da palavra fonológica (PW), do sintagma
fonológico (PhP) e do sintagma entoacional (IP), níveis da hierarquia prosódica que são,
de modo geral, privilegiados na associação de eventos tonais nas variedades brasileira, eu-
ropeia, guineense e santomense de português (e.g. FROTA, 2000, 2014; FROTA; VIGÁRIO,
2000, 2003; TENANI, 2002; FERNANDES, 2007; SERRA, 2009; CRUZ, 2013; TONELI, 2014;
SANTOS, V., 2015; BRAGA, 2018).

Os dados de fala analisados derivam de três es los discursivos (fala controlada, fala
semiespontânea e fala espontânea), ob dos por meio de três tarefas dis ntas propostas
nas inves gações desenvolvidas no âmbito do projeto InAPoP: Discourse Comple on Task
(DCT), Reading Task (RT) e Conversa on Task (CT). Assim, os resultados aqui alcançados
contribuem para uma análise prosódica integrada do português por u lizar os mesmos
métodos e teorias empregados em análises para as variedades de português referidas no
âmbito desse projeto.

A descrição e a análise realizadas para o PL concentraram-se nos contornos entoacio-
nais dos enunciados ob dos no DCT, mas também nas tarefas de leitura e na conversação
para certos pos frásicos. No que se refere aos seus aspectos prosódicos, descrevemos os
contornos entoacionais nucleares de pos frásicos dis ntos, considerando diferenças nas
funções pragmá cas que exercem. O conjunto de pos frásicos pode variar quanto à estru-
tura sintá ca, a estrutura informacional, o viés epistêmico, as nuances pragmá cas, bem
como quanto à cons tuição de seus elementos. Além dos contornos entoacionais nucle-
ares, fizemos considerações a respeito dos contornos entoacionais pré-nucleares de três
pos frásicos (declara vas, interroga vas totais e interroga vas parciais), discorrendo so-

bre os pos de acentos tonais pré-nucleares encontrados, e ainda tecemos considerações
sobre a densidade tonal, o fraseamento prosódico em sintagmas entoacionais e amarcação
tonal das fronteiras prosódicas desses mesmos pos frásicos.

O primeiro grupo de pos frásicos descrito foi o das declara vas. Foram analisadas
declara vas neutras e focalizadas, bem como declara vas com estrutura enumera va e
expressando exclamação, dúvida e obviedade. No PL , o contorno entoacional nuclear das
declara vas neutras é caracterizado por um contorno entoacional nuclear descendente
H+L* L%, assim como há um contorno entoacional descendente (H+L* L%) para a maior
parte do PE e do PB (e.g. FROTA, 2000, 2014; TENANI, 2002; CRUZ, 2013; FROTA et al.,
2015a; SANTOS, V., 2015; CASTELO, 2016; BRAGA, 2018). Já declara vas enumera vas exi-



157

bem contornos ascendentes nos itens não finais (L+H* H%, L*+H H% e L* H%) e o contorno
descendente pico da declara va neutra no item final (H+L* L%). Contornos entoacionais
descendentes também são empregados para expressar foco estreito, tendo sido encon-
trado os seguintes: (i) H+L* L%, associado a IPs contendo uma única PW e que se difere
do contorno da declara va neutra pela maior gama tonal; e (ii) H*+L L%, associado a PWs
focalizadas finais de IP e a IPs contendo uma única PW. Também foram encontrados dois
acentos tonais relacionados ao foco estreito não final: o ascendente L+H* e o descendente
H>+L*, que também são encontrados em interroga vas totais com cons tuinte focalizado.
Todas essas melodias são estratégias possíveis (H+L* L%, H*+L L%, L+H*) ou muito pró-
ximas (H>+L*) das encontradas nas demais variedades de português para a marcação de
foco. Além disso, o foco não final do PL condiciona o contorno pós-focal a uma compres-
são tonal, assim como também condiciona no PE e no PB (FERNANDES, 2007b; TENANI;
FERNANDES-SVARTMAN, 2008; TRUCKENBRODT; SANDALO; ABAURRE, 2009; CARNAVAL,
2017). As declara vas exclama vas, dubita vas e óbvias empregam configurações e excur-
sões tonais semelhantes às empregadas em declara vas focalizadas: (i) H+L* L% e H*+L L%
em declara vas óbvias; (ii) H>+L* L% em declara vas dubita vas e exclama vas; e (ii) L+H*
na ênfase não final de declara vas exclama vas (e também de exclama vas Q).

O segundo grupode pos frásicos analisado foi o das interroga vas totais: neutras, eco,
an expecta va, confirmatórias, confirmatórias tag, impera vas, disjun vas e enumera -
vas com disjunção e com coordenação. Interroga vas totais neutras apresentam padrões
tonais ascendente-descendente (L+H* L%) e ascendentes (L* H%, L+H* H%), semelhantes
aos encontrados namaior parte do PE e do PB (FROTA, 2002a, 2014; MORAES, 2008; TRUC-
KENBRODT; SANDALO; ABAURRE, 2009; CRUZ, 2013; FROTA et al., 2015a; CASTELO, 2016;
ROSIGNOLI, 2017). Essas configurações tonais nucleares são também as mesmas que se
atestam para quase todas as interroga vas totais do PL : L+H* L% é visto em interroga-
vas totais eco, an expecta va, impera vas e confirmatórias; e (ii) L* H% ou L+H* H%,

em impera vas, confirmatórias e confirmatórias tag. A exceção são as totais disjun vas e
enumera vas com disjunção, que possuem uma entoação par cular no contorno nuclear
introduzido pela disjunção: %H H+L* L%.

O terceiro grupo frásico é o das interroga vas parciais, composto pelas interroga -
vas parciais neutras, eco, an expecta va, impera vas e com coordenação. As interroga -
vas parciais neutras são marcadas predominantemente por um contorno entoacional nu-
clear descendente (H+L* L%), semelhante ao encontrado em declara vas neutras. Além
desse contorno, o padrão tonal nuclear ascendente (L* H%) e o ascendente-descendente
(L+H* L%) são tambémpossíveis para alguns falantes, uma possibilidade já atestada em ou-
tras no PE e no PB, que podem empregar melodias ascendentes nesse po de interroga va
(FROTA, 2002a, 2014; FROTA et al., 2015a; ROSIGNOLI, 2017). Em interroga vas parciais
impera vas e no contorno nuclear com função interroga va da parcial com coordenação,
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o padrão tonal H+L* L% é o único encontrado. Já interroga vas parciais eco e as parciais an-
expecta va diferem-se das demais interroga vas parciais por empregarem configurações

tonais ascendentes e a ascendente-descendente, semelhantes às de interroga vas totais,
em todos os casos: L+H* L% é encontrado em parciais eco e L* H% ou L+H* H%, em par-
ciais an expecta va. Essa semelhança foi também registrada para interroga vas parciais
eco do PE e do PB (FROTA et al., 2015a).

O quarto grupo de pos frásicos é o dos impera vos que expressam ordem e pedidos
por meio de uma oração impera va. Pedidos foram categoricamente produzidos com uma
expressão de atenuação cortês ‘por/faz favor’, que é menos recorrente acompanhando or-
dens. Essas expressões são caracterizadas por contornos nucleares descendentes precedi-
dos de um tom de fronteira alto associado ao início de IP (%H H+L* L% ou %H H*+L L%), de
forma semelhante ao que ocorre nessa mesma expressão no PB, para o qual se atesta um
tom de fronteira inicial também (FROTA et al., 2015a). Já ordens e pedidos são caracteri-
zados pelas mesmas configurações tonais nucleares descendentes (H*+L L% ou H+L* L%),
semelhantes ao das declara vas neutras e com foco estreito final e das interroga vas par-
ciais neutras.

O quinto grupo frásico descrito é o dos voca vos. Inves gamos especificamente os
voca vos isolados com duas funções pragmá cas dis ntas: chamamento inicial e chama-
mento insistente. Contornos nucleares ascendente-suspensivo (L+H* !H%) e ascendente-
descendente (L+H* L%) foram encontrados tanto para o chamamento inicial quanto para
o chamamento insistente para a maioria dos falantes. Esses dois pos de melodias são
denominados na literatura de voca ve chant e low call respec vamente. São elas que
caracterizam os chamamentos do PB e do PE (CRUZ, 2013; FROTA et al., 2015a, 2015b;
FROTA; MORAES, 2016). Além desses dois padrões, um contorno descendente (H+L* L%)
foi também encontrado para os dois voca vos de um dos falantes. Não há correspondên-
cia entre ele e os padrões descritos para outras variedades de português. Ademais, assim
como para o PE e o PB, as duas melodias podem ser empregadas tanto para o chamamento
inicial quanto para o chamamento insistente no PL .

No que se refere ao contorno não nuclear, acentos tonais ascendentes L+H* são os
preferencialmente associados às PWs pré-nucleares em todos os pos frásicos. Acentos
monotonais altos (H*) e baixos (L*) também são possíveis, mas são menos frequentes.
Eles são mais restritos, pois sua associação parece depender do contexto prosódico: H* e
L* se encontram associado a PWs curtas nas quais há apenas uma ou nenhuma sílaba átona
entre a sílaba tônica na qual ocorre e a sílaba tônica da PW anterior; e H* também pode
ser encontrado normalmente associado à primeira sílaba de IP (em monossílabos ou em
PWs sem sílabas pretônicas). Acentos tonais pré-nucleares ascendentes (L*+H ou L+H*)
são também os mais comuns no PB, no PST e no PGB, variedades que apresentam uma rica
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associação tonal: nelas, quase toda PW porta um acento tonal (TENANI, 2002; SANTOS, V.,
2015; FERNANDES-SVARTMAN; ROMANO, 2017; BRAGA, 2018).

No PL , a densidade tonal das declara vas neutras (61% a 100%), das interroga vas
totais neutras (49% a 61.8%) e das interroga vas parciais neutras (12.5% a 62.9%), nos três
es los discursivos (leitura, fala semiespontânea e fala espontânea), sugere que a distribui-
ção de acentos tonais possa contribuir para a discriminação desses pos frásicos, de forma
semelhante ao que ocorre no PE (no qual as interroga vas parciais são menos densas em
relação a interroga vas totais e declara vas) e ao que ocorre no PB (no qual, embora haja
valores altos e equilibrados de densidade tonal na fala semiespontânea, independente-
mente do po frásico, na fala lida, declara vas podem ser rela vamente mais densas que
interroga vas totais) (CRUZ, 2013; FROTA et al., 2015a; CASTELO, 2016). Especificamente
em relação aos dados de leitura, a densidade tonal máxima é encontrada no PL , um resul-
tado muito próximo ao encontrado para o PGB, o PST e o PB, mas rela vamente mais dis-
tante para o PE (FROTA, 2000; CRUZ, 2013; SANTOS, V., 2015; BRAGA, 2018; FERNANDES-
SVARTMAN; ROMANO, 2018). A densidade tonal do contorno entoacional é, assim, uma
propriedade prosódica do português que pode dis nguir não só pos frásicos, mas também
suas variedades.

O fraseamento prosódico em sintagmas entoacionais dos enunciados que apresentam
a ordem sujeito-verbo-objeto também foi inves gado, uma vez que, assim como a den-
sidade tonal, é uma propriedade prosódica variável em português. No PL , o padrão de
fraseamento prosódico (SVO) é o preferencial, não sendo encontrado outros padrões na
maioria dos pos frásicos. Fatores como tamanho e ramificação sintá ca/prosódica dos
cons tuintes não afetaram o fraseamento das declara vas neutras. No entanto, apesar
de pouco frequente, o padrão de fraseamento (S)(VO) pode ser registrado para esse po
frásico (tanto na fala semiespontânea quanto na lida), bem como em declara vas dubi-
ta vas. Os IPs não finais das declara vas neutras são caracterizados por padrões tonais
predominantemente ascendentes (L* H% e L+H* H%, sendo esse úl mo o único encon-
trado em dados semiespontâneos), caracterizando o padrão con nua vo do enunciado. A
configuração tonal L* H% também caracteriza o contorno nuclear do IP da expressão pa-
renté ca nos poucos dados de leitura disponíveis para esse po de estrutura. A marcação
de IPs não finais por tons de fronteira altos é a estratégia mais comum encontrada no PE,
no PB e no PGB (FROTA, 2000; 2014; FROTA et al., 2007; CRUZ; FROTA, 2013; BARROS,
2014; FERNANDES-SVARTMAN; BRAGA; SANTOS, 2018; FERNANDES-SVARTMAN et al., a
sair). Em parte dos dados de leitura, as fronteiras entre os IPs foram estabelecidas entre
cons tuintes em contexto de choque de acento. No entanto, assim como em declara vas
dubita vas, não foram iden ficados fatores prosódicos que pudessem condicionar esse
po de fraseamento em dois IPs.



160

Além disso, a relação entre o padrão de fraseamento prosódico (SVO) predominante e
a obrigatoriedade de atribuição de um acento tonal a cada PW pré-nuclear em declara vas
neutras lidas sugere que o fraseamento prosódico em IPs e a densidade tonal são proprie-
dades prosódicas autônomas no PL , assim como sugerido para o PE (CRUZ, 2013) e como
se infere para o PB, o PGB e o PST, nos quais há também alta densidade tonal junto ao
padrão de fraseamento preferencial (SVO) (SANTOS, V., 2015; BRAGA, 2017; FERNANDES-
SVARTMAN; SANTOS; BRAGA, 2018; FERNANDES-SVARTMAN et al., a sair).

Com relação à marcação tonal de fronteiras prosódicas, observamos que, no PL , além
da marcação tonal obrigatória de fronteiras direitas de IP por tons de fronteira, também se
atesta amarcação tonal de fronteiras de PhPs por um tombaixo. Isso sugere que o sintagma
fonológico é um domínio prosódico relevante para a entoação e para o fraseamento dos
enunciados em cons tuintes prosódicos no PL . Esses tons baixos, indicados por LP, são
pouco frequentes, foram encontrados em diversos pos frásicos, nos três es los discursi-
vos, e delimitando PhPs de diferentes extensões e posições na sentença. No geral, parecem
ser mais próximos aos tons baixos associados às fronteiras de PhPs do PGB e do PST do que
aos do PB paulista e do PE alentejano, uma vez que, para esses dois úl mos, sua ocorrência
é mais restrita: ocorrem apenas em contexto de foco ou em uma posição específica de IP
respec vamente (FERNANDES, 2007b; CRUZ, 2013; SANTOS, V., 2015; BRAGA, 2018). Ade-
mais, a associação de LP assinala omapeamento dos cons tuintes em PhPs independentes,
cons tuindo, em decorrência disso, evidência de que o processo de restruturação de PhP
não é obrigatório no PL .

No quadro 5, sumarizamos os contornos entoacionais nucleares encontrados no PL ,
indicando a quais pos frásicos eles se encontram associados. É possível notar, a par r
desse quadro, que os acentos bitonais (H+L*, ¡H+L*, H*+L, H>+L*, L+H*) são predominan-
tes no contorno nuclear PL , assim como no PE (A , A , P , SEP) e no PB (BA, SP, RS)
em geral (FROTA et al., 2015a, p. 277). A diferença é que foram encontrados apenas tons
de fronteiras simples (L%, H%, !H%) no PL , ao passo que, no PE e no PB, tons de fronteira
complexos (HL%, LH%), ainda que mais restritos entre as variedades e os pos frásicos, são
também possíveis. Entre os tons de fronteira, L% é o mais comumente encontrado com
acentos bitonais descendentes. Além disso, L* é o único acento monotonal nuclear regis-
trado. De fato, à exceção dos voca vos do PE, nos quais L+H* é interpretado como variação
foné ca de H*, não são atestados, em português, acentos tonais nucleares H*, assim como
também não foi atestado no PL .

Quadro 5 – Significado pico de cada contorno nuclear do PL .

CONTORNO NUCLEAR TIPO FRÁSICO
H+L* L% Declara va neutra

Declara va enumera va (item final)
Declara va óbvia
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(…con nuação.)
CONTORNO NUCLEAR TIPO FRÁSICO

Interroga va parcial neutra
Interroga va parcial impera va
Impera vo: ordem e pedido
Voca vo: chamamento inicial e insistente

¡H+L* L% Foco estreito (IP contendo uma PW)
H*+L L% Declara va com foco estreito (IP contendo uma PW)

Declara va com foco estreito final
Declara va óbvia
Impera vo: ordem e pedido

L+H* L% Interroga va total neutra
Interroga va total eco
Interroga va total an expecta va
Interroga va total confirmatória
Interroga va total impera va
Interroga va parcial neutra
Voca vo: chamamento inicial e insistente

L+H* H% Interroga va total confirmatória
Interroga va total confirmatória tag (segundo núcleo)
Interroga va total impera va
Interroga va parcial neutra
Interroga va parcial an expecta va
Enumeração em declara va e interroga va (item não final)
Con nuação

L* H% Interroga va total neutra
Interroga va total confirmatória
Interroga va total impera va
Interroga va parcial neutra
Interroga va parcial an expecta va
Enumeração em declara va e interroga va (item não final)
Con nuação

L+H* !H% Voca vo: chamamento inicial e insistente
%H H+L* L% Interroga va total disjun va (núcleo disjun vo)

Expressão de atenuação cortês
%H H*+L L% Expressão de atenuação cortês
H>+L* L% Declara va dubita va

Declara va exclama va (ênfase final)
H>+L* Foco estreito não final (declara vas e interroga vas totais)
L+H* Foco estreito não final (declara vas e interroga vas totais)

Declara va exclama va (ênfase não final)

Os contornos entoacionais nucleares apresentados no quadro estabelecem diferentes
relações com a cadeia segmental a que estão associados. A observação sobre as estratégias
de acomodação entre texto e melodia nas interroga vas totais e nos voca vos revela com-
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portamentos dis ntos no ajuste da melodia aos segmentos para esses dois pos frásicos.
No entanto, os tons são sempre preservados. Nas interroga vas, a melodia se acomoda
à cadeia segmental, não exibindo truncamento tonal. Assim, o PL se aproxima mais do
PE, uma vez que ele, em geral, preserva a melodia, enquanto se afasta do PB e de cer-
tas variedades setentrionais do PE, posto que estas também preferem o truncamento dos
tons (FROTA et al., 2015b; CASTELO, 2016). Já nos voca vos, tal como no PE (CRUZ, 2013;
FROTA, 2014; FROTA et al., 2015b; FROTA;MORAES, 2016), há umajuste do texto em função
da melodia quando os voca vos do PL são produzidos com a melodia do voca ve chant
(L+H* !H%): a sílaba nuclear se divide quando não há material pós-tônico disponível. Esse
ajuste não ocorre com low call (L+H* L%), cuja melodia é abarcada pela cadeia segmental.

É ní do também, no conjunto de pos frásicos apresentados no quadro, que o PL não
emprega configurações tonais nucleares dis ntas para marcar entoacionalmente diferen-
ças pragmá cas de grande parte dos pos frásicos. A dis nção fica a cargo, no entanto,
de outros elementos prosódicos, bem como da própria estrutura sintá ca. Por exemplo,
a diferença entre declara vas neutras, interroga vas parciais neutras e impera vos, que
empregam a mesma configuração tonal nuclear descendente (H+L* L%), deriva, em certa
medida, de suas diferentes propriedades morfossintá cas, tais como a presença/ausência
da palavra interroga va e o uso ou não do verbo com modo impera vo na posição inicial,
assim como já foi notado no PE e no PB (e.g. FROTA et al., 2015a). Já a duração, a variação
local e global da gama tonal e a intensidade são traços que iden ficamos, perceptualmente,
como possíveis elementos que contrastam, por exemplo, as interroga vas totais neutras,
eco, an expecta va, confirmatórias e impera vas, cujos contornos entoacionais nucleares
podem apresentar, a depender de cada sub po frásico, mais de uma das seguintes con-
figurações tonais: L+H* L%, L* H% ou L+H* H%. A possibilidade de esses outros traços
prosódicos diferenciarem as interroga vas totais deve ser checada, no entanto, em pes-
quisas futuras, na quais se empreguem enunciados cujos contextos prosódicos permitam
a comparação sistemá ca de parâmetros acús cos.

É interessante notar também que a variação da gama tonal parece ser um traço to-
nal recorrente nas dis nções entre pos frásicos com a mesma configuração tonal nuclear
(declara va neutra vs. declara va focalizada; interroga va total eco vs. an expecta va;
interroga vas totais neutras vs. impera vas; ordens vs. pedidos; chamamento inicial vs. in-
sistente). Em muitas línguas tonais africanas, o contraste entre declara vas e interroga -
vas totais é feita pela expansão da gama tonal na interroga va (e.g. DOWNING; RIALLAND,
2017). Entretanto, não há (quase) nenhuma informação sobre caracterís cas entoacionais
do quimbundo, apesar de haver descrições da fonologia tonal lexical (XAVIER, 2010; ANGE-
NOT; NDONGA; RIBEIRO, 2011). Xavier (2010, p. 96), contudo, menciona que a dis nção
entre declara vas e interroga vas totais do quimbundo setentrional é feita pelo emprego
de um tom alto na úl ma sílaba do enunciado interroga vo.
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Quanto às duas melodias ascendentes ora mencionadas (L* H% e L+H* H%), notamos
que há uma dis nção, entre os falantes, na escolha do acento tonal que acompanha os con-
tornos entoacionais nucleares ascendentes no conjunto de interroga vas totais e parciais.
Em geral, a configuração tonal L* H% é produzida regularmente pelos falantes de portu-
guês e quimbundo e oriundos de uma povoação descentralizada, nas imediações de Calulo
(DOMJ, FSBF, JOAL, JUJM, KJAJ) e a configuração tonal L+H* H% é produzida regularmente
por falantes apenas de português e oriundos dos bairros centrais de Calulo (MMEF, MCLF,
JAAN). Nesse caso, uma possível influência do quimbundo libolense deve ser inves gada.
Contudo, a interroga va confirmatória tag desfaz essa regularidade, uma vez que a par-
cula interroga va ‘né’ é caracterizada predominantemente, para todos os falantes, por

uma ascendência que pode ser descrita pela configuração tonal L+H* H%. Contornos nu-
cleares associados a outros pos frásicos também fogem a essa generalização. São eles: os
itens não finais de enumerações, tanto em declara vas quanto em interroga vas totais, e o
padrão con nua vo encontrado em IPs não finais de declara vas neutras no fraseamento
(S)(VO). Embora a configuração tonal L*H% seja possível, L+H*H%caracteriza predominan-
temente tais contornos para todos os falantes. O fato de não serem contornos nucleares
interroga vos pode explicar não termos encontrado a regularidade referida. Ademais, a
análise compara va das interroga vas de outros falantes poderá confirmar ou refutar se
essa regularidade diferenciadora é um traço consistente no português falado por indivíduos
de cada um desses perfis sociolinguís cos (e, por extensão, adquirido do quimbundo).

Ainda que os contornos ascendentes sejam um reflexo de perfis sociolinguís cos dis-
ntos, a variação intrafalante de contornos entoacionais nucleares ascendentes (L+H* H%

ou L* H%) e ascendentes-descendentes (L+H* L%) para um mesmo po frásico sugere a
existência de diferenças pragmá cas. Como hipótese, que deve ser avaliada em experi-
mentos de percepção, sugerimos que o padrão ascendente-descendente seja o contorno
menos marcado das interroga vas totais, enquanto o ascendente poderia marcar diferen-
ças pragmá cas adicionais.

Para concluir, notamos que a análise compara va dos resultados ob dos para o PL
com estudos acerca das variedades europeia, brasileira, guineense e santomense de por-
tuguês nos revela que os aspectos prosódicos do português libolense, no que se refere à
entoação e ao fraseamento prosódico, são compar lhados, demaneira geral, compelome-
nos uma entre essas variedades, evidenciando, assim, uma distribuição variável de traços
comuns no português. Não se pode desconsiderar, contudo, que os aspectos prosódicos
encontrados possam ter relação comapar cularidade de formaçãodoportuguês no Libolo,
para o qual se defende a incorporação de traços linguís cos do quimbundo, e com o seu
contato com essa língua ainda presente na região. Nesse sen do, em trabalhos futuros, a
análise compara va do português e do quimbundo falados no Libolo poderá proporcionar
uma maior compreensão acerca dos resultados aqui encontrados.
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A
APÊNDICE

Os corpora do Discourse Comple on Task (DCT) foram adaptados ao português do Libolo a
par r de sua versão em português europeu e português brasileiro, disponíveis no site do
InAPoP [Methodology].

A.1 Declarativa

A.1.1 Neutra

[1] O que aconteceu com esses dois?
[I ]
Casaram.

[2] Olha pro desenho e diz o que ele(a) faz.
[I ( ) ]
Ele(a) bebe uma limonada.

[3] Esse aí na fotografia é o galã da novela. Diz que o galã anda de carro.
[I ]
O galã anda de carro.

A.1.2 Enumeração
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[4] Diz todos os meses do ano.
Janeiro, fevereiro, março, abril, maio...

[5] Diz três frutas que você mais gosta.
Maçã, banana e manga.

A.1.3 Foco contrastivo

[6] E, então, o que aconteceu com esses dois? Se separaram?
[I ]
Casaram.

A.1.4 Exclamativa

[7] Você entra numa padaria e o cheiro de pão te agrada. Exclama, diz que o
cheiro de pão é tão bom.
Que cheiro de pão tão bom!

A.1.5 Categórica

[8] O KJAJ e o DOMJ vão se mudar pra outra cidade. Eles vão se mudar pra Lima,
uma cidade de um país lá perto do Brasil. Mas a JUJM acha que eles vão pra
Lisboa. Diz pra ela que não, que eles vão pra Lima.
Não, eles vão para Lima!

A.1.6 Dubitativa

[9] Você já comprou o presente, mas acha que não comprou um bom presente.
Diz que ela pode não gostar do que lhe compraste.
Ela pode não gostar do presente que lhe comprei...

A.1.7 Óbvia
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[10] A JUJM está grávida do Guilherme. O KJAJ pergunta “É do Guilherme?” E
você fica surpreso, porque todos sabem que o filho é mesmo desse rapaz.
Diz pro KJAJ, que sim, verdade, do Guilherme!
Sim, verdade, é do Guilherme!

A.2 Interrogativa Total

A.2.1 Neutra

[11] Você entra numa can na e pergunta ao vendedor se tem ginguba.
Tem ginguba?

[12] Você saiu de casa e viu a rua molhada. Pergunta se choveu.
Choveu?

A.2.2 Disjuntiva

[13] Você e o KJAJ estão jantando. E você não sabe o que o KJAJ vai querer pra
sobremesa. Pergunta se ele quer laranja ou gela na.
Queres laranja ou gela na?

A.2.3 Enumerativa com disjunção

[14] A JUJM quer comprar uma fruta e você não sabe que fruta ela quer comprar.
Pergunta se ela quer laranjas, bananas, limões ou mangas.
[I ]
Queres laranjas, bananas, limões ou mangas?

A.2.4 Enumerativa com coordenação

[15] O KJAJ quer comprar muitas frutas, mas você esqueceu as frutas que ele
quer comprar. Pergunta se ele quer laranjas, bananas, limões e mangas.
[I ]
Queres laranjas, bananas, limões e mangas?

A.2.5 Confirmatória
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[16] Você sabe que lá fora está fazendo muito frio. Uma pessoa com roupas de
frio entra e, pra confirmar, você pergunta se faz frio.
Faz frio?

A.2.6 Confirmatória tag

[17] Você convidouoKJAJ pra jantar na tua casa. E você acha que ele já esqueceu.
Então, confirma, pergunta se ele vem jantar?
Vens jantar, né?

[18] O KJAJ mora no Quissongo. E ele só vem pra Calulo pra ir no Mercado Ka-
mama. E ele está por aqui. Pergunta, confirmando, se ele foi no Kamama.
Foste no Kamama, né?

A.2.7 Imperativa

[19] Você está vendo televisão. E os teus irmãos começam a fazer muito barulho
e não estão te deixando ouvir a televisão. Pede pra eles se eles podem se
calar.
Podem se calar?

[20] Pergunta se eles querem caramelos.
Querem caramelos?

A.3 Interrogativa Parcial

A.3.1 Neutra

[21] Pergunta que horas são.
Que horas são?

[22] Você precisa comprar um presente pra uma pessoa que você não conhece
muito bem. Então, você pede ajuda pro KJAJ Pergunta o que lhe daria.
O que lhe darias?

[23] Você me viu conversando por muito tempo com o KJAJ Então, você me per-
gunta o que ele me contava.
O que que ele te contava?
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A.3.2 Com coordenação

[24] O KJAJ está indo viajar. Então, pergunta pra ele onde ele vai e quando vai
voltar.
Onde vais e quando é que vais voltar?

A.3.3 Imperativa

[25] Você pede ao teu filho que ele pinte a casa, mas você não acha que ele vai
fazer tão depressa, porque não é a primeira vez que você pede. Pergunta
pra ele, bravo, quando ele vai fazer.
Quando é que vais fazer?

[26] Você queria que o KJAJ e o DOMJ fossem almoçar na tua casa. Mas eles
disseram que não podem. Pedindo muito, pergunta por que eles não vêm.
Por que que vocês não vêm?

A.4 Interrogativa Eco

A.4.1 Total

[27] O KJAJ diz as horas, mas você não entendeu muito bem. Você acha que ele
disse “São nove”. Pergunta o que ele te disse, se são nove.
São nove?

A.4.2 Parcial

[28] O KJAJ te perguntou “Onde vais?”, mas você não entendeu muito bem. Per-
gunta se ele te falou isso: onde vou.
Onde vou?

A.4.3 Total antiexpectativa
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[30] O KJAJ te disse que o vosso colega Mário vai concorrer a Presidente do Des-
por vo do Libolo. Você ficamuito surpreendido e volta a perguntar pro KJAJ,
sem acreditar, se o Mário vai concorrer a presidente.
OMário vai concorrer pra presidente?!

[31] OMiguel não sabe nada de desportos, nem de futebol. E o KJAJ fala que ele
vai ser o novo presidente do Despor vo do Libolo. Então, você pergunta,
muito admirado, se o Miguel vai ser presidente.
OMiguel vai ser presidente?!

A.4.4 Parcial antiexpectativa

[32] O KJAJ foi almoçar num restaurante e pediu muamba de galinha. Ele diz que
meteram porco na muamba, em vez galinha. Você não acredita. E, então,
pergunta pro KJAJ, com surpresa, o que ele disse que lhe deram.
O que disseste que te deram?!

A.5 Imperativo

A.5.1 Ordem

[33] Você está no parque com a tua filha, e ela se afasta. Pede pra ela vir, por
favor, pra junto de .
Vem cá, por favor.

[34] Os teus irmãos con nuam a fazer muito barulho. Manda eles se calarem.
Calem!

A.5.2 Pedido

[35] Você quer ir no cinema com o KJAJ e ele te diz que não pode, que tem que
trabalhar. Mas você sabe que ele pode deixar o trabalho pra depois. Então,
você quer lhe convencer e pede: por favor, vamos.
Por favor, vamos.
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A.6 Vocativo

A.6.1 Chamamento inicial

[36] Você quer que a Marina venha pra cozinha pra jantar. Chama a Marina.
Marina!

A.6.2 Chamamento insistente

[37] Passaram dez segundos e ela ainda não veio. Volta a chamar a Marina.
Marina!!!





B
APÊNDICE

Os corpora do Reading Task (RT) foram adaptados ao português do Libolo a par r de sua
versão em português europeu e português brasileiro. Os contextos são indicados em des-
taque.

B.1 Tópico/Foco
Fonte: Frota 2000 (Chapter 5 + Appendix IV )

B.1.1 Conjunto principal
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TFN [ 1 ] Me disseran ontem:
As angolanas ofereceram especiarias aos jornalistas

[ 2 ] Quem ofereceu especiarias aos jornalistas?
As ANGOLANAS ofereceram especiarias aos jornalistas

[ 3 ] Foram as moçambicanas que ofereceram especiarias aos jornalistas?
As ANGOLANAS ofereceram especiarias aos jornalistas

[ 4 ] A quem que as angolanas ofereceram especiarias?
As angolanas ofereceram especiarias aos JORNALISTAS

[ 5 ] Foi aos ar stas que as angolanas ofereceram especiarias?
As angolanas ofereceram especiarias aos JORNALISTAS

[ 6 ] Angolanas e moçambicanas que moram em Portugal resolveram dar pre-
sentes vindos dos seus países aos jornalistas. Quanto às moçambicanas,
elas deram panos diferentes.
As angolanas, ofereceram especiarias aos jornalistas

[ 7 ] Jovens africanas que estudam em Portugal deram ontem seus presentes
a jornalistas portugueses.
As angolanas ofereceram especiarias, aos jornalistas

B.1.2 Conjunto controle para foco/neutra
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TFN [ 11 ] Ouvi dizer:
O galã anda de carro

[ 12 ] Naquele filme é o bandido que anda de carro?
O GALÃ anda de carro

[ 13 ] Ouvi dizer:
O galã andava de carro

[ 14 ] No filme que tu viste, o bandido andava de carro?
O GALÃ andava de carro

[ 15 ] Ouvi dizer:
O pintor retratou uma manhã âmbar

[ 16 ] Foi uma tarde âmbar que o pintor retratou?
O pintor retratou uma MANHÃ âmbar

[ 17 ] Ouvi dizer:
O cantor cantou uma manhã angelical

[ 18 ] Foi uma noite angelical que o poeta cantou?
O poeta cantou uma MANHÃ angelical

B.2 Interrogativas

B.2.1 Interrogativas sim/não neutras
Fonte: Frota (2002a) `Probus'
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I Y [ 1 ] Não sei o que aconteceu.
As angolanas ofereceram especiarias aos jornalistas?

[ 2 ] Não sei nada esse filme.
O galã anda de carro?

[ 3 ] Ainda não vi a exposição
O pintor retratou uma manhã âmbar?

[ 4 ] Gostaria de conhecer esses músicas.
O cantor cantou uma manhã angelical?

[ 5 ] Eu não sei o que tu pretendes fazer.
Queres ver o João?

[ 6 ] Não sei o que aconteceu.
Ela foi ver o mar?

[ 7 ] Não sei o que aconteceu.
Ela foi ver a Maria?

[ 8 ] Não sei o que aconteceu.
Ela foi ver a Marina?

[ 9 ] Não sei o aconteceu.
Ela foi ver o Mário?

[ 10 ] Queria saber o que aconteceu.
Os rapazes compraram lâminas?

B.2.2 Interrogativas sim/não focalizadas
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I Y [ 11 ] Não sei se é o João ou outra pessoa que tu queres ver.
Queres ver o JOÃO?

[ 12 ] Quero saber se ela foi até o mar ou outro lugar.
Ela foi ver o MAR?

[ 13 ] Não sei se ela foi ver a Maria ou outra pessoa.
Ela foi ver a MARIA?

[ 14 ] Não sei se ela foi ver a Marina ou outra pessoa.
Ela foi ver a MARINA?

[ 15 ] Quero saber se ela foi ver o Mário e não outra pessoa.
Ela foi ver o MÁRIO?

[ 16 ] Queria saber se forammesmo lâminas que eles compraram e não outro
objecto.
Os rapazes compraram LÂMINAS?

[ 17 ] Eu vi o filme mas não me lembro quem anda de carro.
O GALÃ anda de carro?

[ 18 ] Vi um quadro na exposição mas não me lembro se o mo vo era uma
manhã ou uma noite âmbar.
O pintor retratou uma MANHÃ âmbar?

[ 19 ] Ouvi a música que tu pediste mas não sei se é umamanhã ou uma noite
que o cantor acha angelical.
O cantor cantou uma MANHÃ angelical?

B.2.3 Interrogativas sim/não estendidas
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I Y [ 1 ] Ele vai ter fé?
[ 2 ] Ela foi ver o André?
[ 3 ] Ela foi ver o jacaré?
[ 4 ] Ele foi ver o tupinambá?
[ 5 ] Isso vai dar zebra?
[ 6 ] Ela vai ver a Mariana?
[ 7 ] Ela vai ter prá ca?
[ 8 ] Ela foi ver a Débora?
[ 9 ] Ela vai ter uma gramá ca?
[ 10 ] Ela vai ter técnica?
[ 11 ] Ela foi ver o técnico?
[ 12 ] Ela foi ver uma técnica?
[ 13 ] Ela vai ter um helicóptero?
[ 14 ] O José estudou a lição dez?
[ 15 ] A vizinha comeu um filé vietnamita?
[ 16 ] A lição dez confundiu as alunas?
[ 17 ] O irmão Mário pediu as reservas?
[ 18 ] A irmã Débora viu as alunas?

B.2.4 Interrogativas Q

I Q [ 1 ] Não entendi nada sobre esse filme.
Quem anda de carro?

[ 2 ] Ainda não vi a exposição.
Quem pintou uma manhã âmbar?

[ 3 ] Gostaria de ouvir esse CD.
Quem cantou uma manhã angelical?

[ 4 ] Não sei o que aconteceu.
Quem ofereceu especiarias aos jornalistas?

B.3 Imperativos e chamamentos
Fonte: Adaptado de Frota (2014)

B.3.1 Imperativos
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I [ 1 ] És assistente do diretor e estás a tentar convencer o director a falar com
a imprensa. Lhe faz um pedido:
Recebe os jornalistas

[ 2 ] O teu filho tem uma colecção de carros que não gosta de emprestar a
ninguém. Estás a lhe pedir um dos carros para o teu sobrinho poder
brincar com ele.
Lhe dá um carro

[ 3 ] Gostarias de ver um po de imagem num quadro e por isso pedes a um
pintor:
Pinta uma manhã âmbar

[ 4 ] Gostarias de ouvir uma das tuas músicas favoritas e, então, pedes a um
cantor que tu conheces:
Canta uma manhã angelical

[ 5 ] Estão a dar presentes deNatal nas crianças e o teu filho ganhou umcarro,
mas não o carro que ele queria. Então, pedes a quem está a dar os brin-
quedos:
Nos dá um carro

[ 6 ] O teu amigo pintor vai te dar um quadro no Natal e tu lhe pedes:
Pinta uma manhã âmbar

[ 7 ] O teu amigo cantor está a prac car o canto. Então, tu fazes um pedido a
ele:
Canta uma manhã angelical

[ 8 ] És advogado e estás a tentar convencer o teu cliente, suspeito de ser
bandido, a falar com a imprensa.
Receba os jornalistas

[ 9 ] O teu pai, que sempre viveu no Sumbe, próximo ao mar, voltou de uma
longa estadia noMoxico. Apesar de ele estar muito ocupado, tu lhe cha-
mas para fazer algo que pensas ser do seu gosto:
Vamos ver o mar

[ 10 ] O teu irmão ficou mal com o melhor dele, e este amigo ficou doente. Tu
estás a tentar convencer o teu irmão a ir visitar o amigo dele.
Vamos ver o Mário

[ 11 ] O teu filho pequeno conseguiu pegar objectos perigosos e estás a tentar
convencer o teu filho a devolver o que ele tem na mão:
Me dá as lâminas
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B.3.2 Chamamento inicial

V [ 1 ] O João não te viu e tu precisavas mesmo falar com ele. Tenta lhe chamar:
João!

[ 2 ] A Maria está do outro lado da rua e não sabes se vais conseguir te ouvir.
Chama a Maria:
Maria!

[ 3 ] Um amigo que não vias há muito tempo está lá mais alto na escada.
Chama teu amigo:
Mário!

[ 4 ] Gostarias de falar com o teu colega mas ele está distante e não sabes se
ele vai te ouvir. Chama o teu colega:
Miguel!

[ 5 ] A tua empregada acabou de sair e se esqueceu de levar o pagamento da
semana. Chama a tua emprega:
Mariana!

[ 6 ] Teu colega saiu da sala sem levar a pasta e tu tentas chegar até ele. Chama
teu colega:
Maximiliano!

[ 7 ] Um amigo do teu filho esqueceu o telefone na tua casa. Ele acabou de
sair. Tenta lhe chamar:
Valdemar!

B.4 Fraseamento: estrutura sintática e extensão
do constituinte
Fonte: Adaptado de Frota 2000 (Chapter 2 + Appendix I / )
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P [ 1 ] As alunas estrangeiras dos Açores, até onde sabemos, aceitaram vir
[ 2 ] A aluna, cansada mas diver da, andou mais cinco quilómetros
[ 3 ] O músico, após o conflito, abandonou a sala
[ 4 ] Espera sentada. A Marina vai demorar
[ 5 ] O músico compôs uma opereta. Ela lhe inspirou

[ 6 ] Quem ofereceu as rosas ao monitor?
As alunas ofereceram as rosas ao monitor

[ 7 ] O que as alunas ofereceram ao monitor?
As alunas ofereceram as rosas ao monitor

[ 8 ] A quem as alunas ofereceram as rosas?
As alunas ofereceram as rosas ao monitor

[ 9 ] O que as alunas fizeram ao monitor?
As alunas ofereceram as rosas ao monitor

[ 10 ] A quem velhinha deu as ágatas?
A velhinha deu as ágatas à menina

[ 11 ] Ouvi dizer:
Os cartógrafos entregaram as ânforas às arqueólogas

[ 12 ] Foram os marinheiros que entregaram as ânforas às arqueólogas?
Os CARTÓGRAFOS entregaram as ânforas às arqueólogas

[ 13 ] Foram os mapas que os cartógrafos entregaram às arqueólogas?
Os cartógrafos entregaram as ÂNFORAS às arqueólogas

[ 14 ] Foi ao marinheiro que os cartógrafos entregaram as ânforas?
Os cartógrafos entregaram as ânforas às ARQUEÓLOGAS

[ 15 ] Ouvi dizer:
As americanas ofereceram a enciclopédia ao jornalista

[ 16 ] Foram as africanas que ofereceram a enciclopédia ao jornalista?
As AMERICANAS ofereceram a enciclopédia ao jornalista

[ 17 ] Foi o dicionário que as americanas ofereceram ao jornalista?
As americanas ofereceram a ENCICLOPÉDIA ao jornalista

[ 18 ] Foi ao escritor que as americanas ofereceram a enciclopédia.
As americanas ofereceram a enciclopédia ao JORNALISTA
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B.5 Fraseamento: Romance Languages Database

Fonte: Adaptado de D’Imperio et al. (2005)

Não ramificado

RLD [ 1 ] O homem levava gingubas
[ 2 ] A libanesa memorizava a melodia
[ 3 ] O jovem memorizava a melodia
[ 4 ] A jovem levava a marmelada
[ 5 ] A libanesa levava gingubas
[ 6 ] A libanesa memorizava dilemas
[ 7 ] A jovem memorizava dilemas
[ 8 ] A libanesa levava a marmelada

Sujeito/Objeto ramificado curto

[ 9 ] A jovem loira levava gingubas
[ 10 ] A jovem loira memorizava a melodia
[ 11 ] A jovem loira levava a marmelada
[ 12 ] A jovem loira memorizava dilemas
[ 13 ] A jovem de Lima levava gingubas
[ 14 ] A jovem de Lima memorizava a melodia

[ 15 ] A jovem de Lima levava a marmelada
[ 16 ] A jovem de Lima memorizava dilemas

[ 17 ] O jovem mimava meninas lindas
[ 18 ] A libanesa maravilhava meninas lindas
[ 19 ] O jovem maravilhava meninas lindas
[ 20 ] A libanesa mimava meninas lindas
[ 21 ] A mulher levava funge de milho
[ 22 ] A libanesa saboreava funge de milho
[ 23 ] A mulher saboreava funge de milho
[ 24 ] A libanesa levava funge de milho

[ 25 ] A jovem loira mimava meninas lindas
[ 26 ] A jovem loira levava funge de milho
[ 27 ] O dono da loja mimava meninas lindas
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[ 28 ] O dono da loja levava funge de milho
[ 29 ] A mulher loira maravilhava meninas lindas
[ 30 ] A mulher loira saboreava funge de milho
[ 31 ] O dono da loja maravilhava meninas lindas
[ 32 ] O dono da loja saboreava funge de milho

Sujeito/Objeto ramificado longo

[ 33 ] A libanesa maravilhosa levava gingubas
[ 34 ] A libanesa maravilhosa memorizava a melodia
[ 35 ] A libanesa maravilhosa levava a marmelada
[ 36 ] A libanesa maravilhosa memorizava dilemas
[ 37 ] A libanesa de Ndalatando levava gingubas
[ 38 ] A libanesa de Ndalatando memorizava a melodia
[ 39 ] A libanesa de Ndalatando levava a marmelada
[ 40 ] A libanesa de Ndalatando memorizava dilemas

[ 41 ] A jovem levava a marmelada maravilhosa
[ 42 ] A libanesa memorizava a melodia maravilhosa
[ 43 ] A jovem memorizava a melodia maravilhosa
[ 44 ] A libanesa levava a marmelada maravilhosa
[ 45 ] A jovem levava a marmelada da Madalena
[ 46 ] A libanesa memorizava a melodia do marinheiro
[ 47 ] A jovem memorizava a melodia do marinheiro
[ 48 ] A libanesa levava a marmelada da Madalena

[ 49 ] A libanesa generosa levava a marmelada maravilhosa
[ 50 ] A libanesa generosa levava a marmelada da Madalena
[ 51 ] A libanesa de Ndalatando levava a marmelada maravilhosa
[ 52 ] A libanesa de Ndalatando levava a marmelada da Madalena
[ 53 ] O boliviano generoso memorizava a melodia maravilhosa
[ 54 ] A libanesa generosa memorizava a melodia do marinheiro
[ 55 ] A libanesa de Ndalatando memorizava a melodia maravilhosa
[ 56 ] A libanesa de Ndalatando memorizava a melodia do marinheiro

Sujeito/Objeto duplamente ramificado

[ 57 ] O dono malvado da loja levava galinhas
[ 58 ] O dono malvado da loja memorizava a melodia
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[ 59 ] O dono malvado da loja levava a marmelada
[ 60 ] O dono malvado da loja memorizava dilemas
[ 61 ] O homem levava o livro vermelho da loja
[ 62 ] A libanesa manuseava o livro vermelho da loja
[ 63 ] O homem manuseava o livro vermelho da loja
[ 64 ] A libanesa levava o livro vermelho da loja
[ 65 ] O jovem malvado de Lima levava o livro vermelho da loja
[ 66 ] O jovem malvado de Lima manuseava o livro vermelho da loja

[ 67 ] O namorado megalómano da brasileira levava gingubas
[ 68 ] O namorado megalómano da brasileira memorizava a melodia
[ 69 ] O namorado megalómano da brasileira levava a marmelada
[ 70 ] O namorado megalómano da brasileira maravilhava meninas
[ 71 ] A jovem levava a marmelada maravilhosa da Madalena
[ 72 ] A libanesa memorizava a melodia maravilhosa do marinheiro
[ 73 ] A jovem memorizava a melodia maravilhosa do marinheiro
[ 74 ] A libanesa levava a marmelada maravilhosa da Madalena
[ 75 ] A libanesa maravilhosa de Ndalatando levava a marmelada maravilhosa

da Madalena
[ 76 ] A libanesa maravilhosa de Ndalatando memorizava a melodia maravilhosa

do marinheiro
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