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RESUMO

Este trabalho trata da estrutura informacional da variedade mineira do Português 
Brasileiro (PB) falado com enfoque no Tópico (TOP), a partir do corpus C-ORAL-BRASIL de 
fala  informal.  São  dois  os  objetivos  gerais:  (I)  Contribuir  com o  projeto  C-ORAL-BRASIL 
através da gravação de sessões de fala espontânea, da transcrição e segmentação prosódica, 
do  alinhamento  texto-som,  da  etiquetagem  e,  principalmente,  da  validação  da  seção 
informal do corpus. (II)  Contribuir com estudo da estrutura informacional do  PB falado, 
através  da  investigação  das  características  do  TOP.  A  perspectiva  que  fundamenta  a 
pesquisa é a da Teoria da Língua em Ato (TLA).  Segundo a TLA o ato de fala é a atividade 
fundamental  da  comunicação  e  o  enunciado é  a  sua  realização  linguística,  devendo ser 
considerado a unidade de referência para da fala espontânea. Enunciados são delimitados no 
fluxo da fala através de fronteiras prosódicas que os falantes percebem como conclusivas 
(terminais);  podem ser  constituídos de uma ou mais  unidades entonacionais.  No último 
caso,  as  unidades  menores  são  delimitadas  por  fronteiras  prosódicas  que  os  falantes 
percebem como não conclusivas (não terminais). A segmentação prosódica da fala é a base 
para a estruturação informacional: unidades do padrão prosódico correspondem a unidades 
do padrão informacional. As unidades mais importantes de um padrão informacional são o 
Comentário  (COM)  e o Tópico (há outras,  que cumprem funções de natureza textual ou 
dialógica). O COM é a unidade mínima necessária de um padrão informacional, pois veicula a 
força ilocucionária, sendo suficiente para formar um ato de fala. O TOP tem a função de 
delimitar o domínio de referência em relação ao qual a ilocução expressa no COM deve ser 
interpretada.  Quanto ao corpus de pesquisa,  este trabalho  contribui na compilação do C-
ORAL-BRASIL  informal.  As  transcrições  das  sessões  de  fala  espontânea  gravadas  foram 
segmentadas prosodicamente, assinalando as fronteiras prosódicas de tipo terminal e não 
terminal. Como parte do objetivo geral (I), realizou-se a validação estatística desta anotação 
prosódica do corpus, através da verificação do acordo entre anotadores através do teste 
Kappa. O acordo geral obtido foi de 0,9 na anotação das fronteiras terminais e de 0,7 para as 
fronteiras  não  terminais,  resultados de  grande  relevância  estatística.  Para  cumprir  o 
objetivo (II),  um subcorpus foi  extraído do C-ORAL-BRASIL e  cada unidade entonacional 
recebeu etiquetagem da função informacional, de acordo com as unidades propostas pela 
TLA.  Verificou-se  que  a  estrutura  informacional  da  fala  será  mais  ou  menos  complexa 
dependendo do tipo de situação comunicativa. Quando a interação entre os participantes é 
pouco ancorada no contexto imediato, os enunciados tendem a ser mais complexos,  com 
maior  ocorrência  do  TOP.  O  TOP é  mais  comumente  realizado através  de  um sintagma 
nominal (39,5%) ou verbal (37,7%). No primeiro caso, o SN é tipicamente preenchido por 
substantivos  acompanhados  de  determinantes,  mas  há  alta  ocorrência de pronomes 
demonstrativos em diálogos, e pronomes pessoais em monólogos. No segundo caso, há um 
uso predominante de SV que expressam situações hipotéticas em conversações e diálogos, 
enquanto, nos monólogos, é mais relevante que o TOP delimite o domínio temporal. Quanto 
às  propriedades prosódicas,  o  Tópico  pode  ser  executado em PB com quatro  diferentes 
formas prosódicas (tipos 1, 2, 3 e 4), sendo o Tipo 2 o mais comum (47%) e o Tipo 3 o mais 
raro (5%). De modo geral, esta pesquisa ofereceu uma nova perspectiva para o estudo da 
fala,  evidenciando  o  uso  de  novos  métodos  que  possibilitam  o  aprofundamento  do 
conhecimento sobre a organização da informação na língua falada e de como o contexto 
influencia o uso de estruturas linguísticas específicas.





ABSTRACT

This work addresses the information structure of the of the Minas Gerais variety of 
spoken Brazilian Portuguese  (BP), focusing on Topic  (TOP),  based on the C-ORAL-BRASIL 
informal speech corpus. The general goals are two: (I) To contribute to the project C-ORAL-
BRASIL by recording sessions of spontaneous speech, by transcribing and segmenting, by 
performing text-to-speech alignment, by tagging and, more importantly, by validating the 
informal section of the corpus. (II) To contribute to the study of informational structure of 
spoken BP through the investigation of characteristics of  the TOP. The perspective that 
underlies the research is the Theory of Language into Act (L-Act). According to L-Act, the 
speech act is the fundamental communication activity and the utterance is its linguistic 
realization,  therefore,  the  utterance  is the  reference  unit  for  the  study  of  spontaneous 
speech. Utterances are delimited in the speech flow by prosodic boundaries that speakers 
perceive as conclusive (terminal); it may consist of one or more intonational units. In the 
latter case, the smaller units are delimited by prosodic boundaries that speakers perceive as 
non  conclusive  (non-terminal).  Prosodic  parsing  is  the  basis  for  structuring  speech:  
prosodic  units  correspond  to  information  units.  The  more  important  units  of  an 
information pattern are Comment  (COM)  and Topic (there are others, fulfilling textual or 
dialogic functions). The COM is the single unit necessary to form an information pattern, 
because it conveys the illocutionary force, being sufficient to perform a speech act. The TOP 
has the function of defining the domain of reference  in which the  illocution expressed in 
the COM must be interpreted. Regarding the research corpus, this work contributed to the 
compilation of the informal C-ORAL-BRASIL. The spontaneous speech transcriptions of the 
recorded  sessions  were  prosodically  segmented,  marking  the  prosodic  boundaries  of 
terminal and non-terminal types. As part of the overall goal (I), a statistical validation of  
this prosodic annotation was conducted, by checking the agreement between annotators 
through the Kappa test. The results showed a general agreement of 0.9 on the annotation of 
terminal  boundaries and  0.7  for  non  terminal  boundaries,  a  result  of  great  statistical 
relevance. To fulfill the objective (II), a subcorpus of C-ORAL-BRASIL was extracted and each 
unit received intonational tagging regarding its information function according to the L-Act 
categories.  It  was  found that  the  information  structure  of  speech  will  be  more  or  less 
complex  depending  on  the  communicative  situation.  When  the  interaction  among 
participants is less anchored in immediate context, utterances tend to be more complex, 
with more occurrences of TOP. The  TOP is most commonly accomplished through a noun 
(39.5%) or verb (37.7%) phrase. In the first case, the NP is typically filled by nouns and its 
determiners, but there is a high occurrence of demonstrative pronouns in dialogues, and 
personal pronouns in monologues. In the second case, there is a predominant use of VP to 
express hypothetical situations in conversations and dialogues, while in monologues  it  is 
more relevant that  the  TOP delimits  a temporal  domain of reference. As for the prosodic 
properties, TOP on BP can be performed with four different prosodic forms (types 1, 2, 3 and 
4), with type 2 been the most common (47%) and type 3 the rarest (5%). Overall, this study 
provided a new perspective to the study of speech, emphasizing the use of new methods 
that  enable  a  deeper  understanding  about  the  organization  of  information  in  spoken 
language and how context influences the use of specific linguistic structures.
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1 INTRODUÇÃO

Este trabalho tem como foco o estudo da língua falada informal a partir  de um 

corpus construído com base em premissas teóricas desenvolvidas para a análise da  língua 

falada, no qual utilizaram-se instrumentos e técnicas que permitiram o registro da fala em 

contexto natural, propiciando uma grande qualidade nos dados. A análise da língua falada 

fundamenta-se na perspectiva da Teoria da Língua em Ato (apresentada no Capítulo 2). Esta 

perspectiva teórica foi também o pilar que embasou diversas decisões acerca do registro dos 

dados e das unidades de análise.

Esta pesquisa foi efetivada a partir de um corpus oral elaborado especialmente para 

o estudo das ilocuções e da estrutura informacional da língua falada: o C-ORAL-BRASIL . 

Trata-se  de  um  corpus  constituído  a  partir  de  princípios  teórico-metodológicos  que  o 

diferenciam de outros corpora orais já existentes no Brasil, conforme ficará evidenciado ao 

longo  do  trabalho.  Por  ser  um  estudo  baseado  em  corpus,  os  métodos  utilizados 

caracterizam-se por uma abordagem empírica e descritiva, que, naturalmente, abre portas 

também para a discussões de natureza teórica acerca da estruturação da informação na fala 

espontânea.

Este trabalho compreende duas partes: uma dedicada à constituição do corpus de 

pesquisa e outra dedicada ao estudo específico  da unidade informacional Tópico na fala 

espontânea informal. A parte que trata do corpus de pesquisa consiste em uma contribuição 

individual para um projeto maior, realizado por uma equipe de professores e estudantes de 

graduação  e  pós-graduação,  cujo  produto  é  de  extrema  relevância  para  os  estudos 

linguísticos do português brasileiro. Trata-se em um corpus de fala espontânea de 3ª geração 

(cujo som está disponível em alinhamento com a transcrição) que recebeu  anotação das 

fronteiras prosódicas: o C-ORAL-BRASIL Informal (RASO; MELLO, 2012). A contribuição desta 

obra para  a  elaboração  do  corpus  envolveu  todas  as  etapas  de  sua  construção  mas,  

principalmente,  o  trabalho  de  validação  estatística  da  anotação  prosódica  do  corpus  e, 
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adicionalmente, uma análise referente à consistência da anotação das unidades prosódicas 

quando confrontada com a anotação de unidades informacionais (detalhada no Capítulo 4). 

Este processo foi uma etapa fundamental para a posterior análise dos dados, pois garante 

um padrão de qualidade mínimo aos dados e permite determinar a representatividade dos 

resultados.

O  corpus  C-ORAL-BRASIL  é  fruto  do  projeto  “C-ORAL-BRASIL:  compilação  de 

corpora  e  estudos  da  fala  espontânea  do  Português  do  Brasil”  (e  outros  projetos 

posteriores), coordenado pelos professores Tommaso Raso e Heliana Mello, financiado por 

FAPEMIG, CNPq, Banco Santander e UFMG. O C-ORAL-BRASIL representa majoritariamente a 

fala da região Metropolitana de Belo Horizonte, Minas Gerais, e constitui uma ramificação 

do  projeto  C-ORAL-ROM  (CRESTI;  MONEGLIA,  2005).  Esse  último  consiste  em  uma 

cooperação internacional, que resultou em um conjunto de quatro corpora comparáveis de 

línguas românicas europeias: italiano, português, francês e espanhol. O C-ORAL-BRASIL1 está 

sendo realizado dentro de um acordo de cooperação entre a UFMG e a Università degli Studi  

di  Firenze (onde  está  localizado  o  núcleo  do  projeto  C-ORAL-ROM)  e  é  coordenado  por 

Tommaso Raso (Universidade Federal de Minas Gerais/Brasil) e Emanuela Cresti (Università  

degli  Studi  di  Firenze/Itália).  Uma  grande  vantagem  decorrente  desta  cooperação  é  a 

comparabilidade dos corpora, visto que todos compartilham da mesma arquitetura básica, 

assim como de um mesmo padrão para a transcrição e segmentação prosódica da fala2.

1.1 CORPORA ORAIS E O ESTUDO DA FALA ESPONTÂNEA NO BRASIL

Pesquisas  voltadas  para  a  investigação  da  fala  não  se  constituem em novidade, 

tampouco a construção de corpora, sejam eles escritos ou orais (SARDINHA, 2004). O Brasil 

tem produzido vários esforços no sentido de compilar corpora orais (ou corpora mistos, com 

seções escrita e oral), dos quais cito o NURC (CALLOU, 1999), o corpus do Português Falado 

do  Ceará  (SOARES;  ARAGÃO,  2008),  o  Corpus  do  Português  do  Brasil  Oral  do  projeto 

VARPORT  (BRANDÃO; MOTA, 2000), os corpora do Projeto VARSUL  (BISOL  et al.,  2011), o 

1 A seção informal do C-ORAL-BRASIL já foi concluída e publicada, neste momento a equipe está trabalhando 
na seção formal e de mídia.

2 A transcrição da fala em todos os corpora segue os mesmos princípios gerais, ainda que existam algumas  
particularidades na representação de certos aspectos do nível segmental da fala, em especial no corpus 
brasileiro.  Estes  critérios  e  particularidades  do  corpus  brasileiro  serão  abordadas  na  seção  que  trata 
especificamente da construção do C-ORAL-BRASIL, no Capítulo 3.
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Corpus Brasileiro  (SARDINHA  et al.,  2010), o Corpus Discurso & Gramática  (CUNHA, 1989; 

OLIVEIRA, 2011) e o corpus IBORUNA (GONÇALVES, 2008). Um grande esforço no sentido de 

documentar e estudar a língua falada no Brasil é o projeto Gramática do Português Falado 

(CASTILHO, 1990).

Apesar de todos estes esforços, os corpora de fala e seções orais de corpora mistos 

ainda têm dimensões pequenas comparativamente aos corpora de língua escrita, além de 

representarem uma parcela muito pequena das variedades linguísticas do Brasil. Para testar 

hipóteses e fazer generalizações a partir do uso, faz-se necessário um grande número de 

dados.  Compilar  um  corpus  de  fala  é  uma  tarefa  significativamente  mais  complexa  e 

demorada do que compilar um corpus de língua escrita. Em virtude disso, mesmo todos os  

esforços  já  realizados  para  acumular  dados  de  fala  não  são  ainda  suficientes  para  que 

tenhamos  uma  representação  realmente  abrangente  dos  fenômenos  que  ocorrem  na 

diamesia falada3. É importante considerar ainda que a fala apresenta muitas manifestações 

diferentes,  ligadas  a  aspectos  geográficos  e  socioculturais  das  comunidades  de  fala.  Se 

considerarmos a dimensão e pluralidade de um país como o Brasil, é fácil perceber como 

ainda  estamos  longe  de  possuir  um  acervo  que  represente  a  totalidade  dos  falares 

brasileiros.

Outro fator que não se pode deixar de considerar é o objetivo com o qual um corpus 

é  construído.  A arquitetura  e  decisões  metodológicas  tomadas  ao longo do  processo  de 

formação de um corpus são determinadas de acordo com os estudos que se  pretendem 

realizar  com base  nele.  Além disso,  é  desejável  ainda  que  os  dados  possam servir  para 

estudos das mais diversas naturezas. O estudo da fala é de interesse de muitas disciplinas 

dentro da linguística, e cada uma delas realiza um recorte particular dentro do fenômeno da 

fala. Considerando-se a diversidade de concepções acerca do que é fala, faz-se necessária 

uma pequena discussão a respeito do foco do corpus C-ORAL-BRASIL e deste estudo em 

particular: a fala espontânea. Uma discussão sobre as características da fala em relação à 

escrita  contribui,  também,  para  melhor  justificar  as  escolhas  teórico-metodológicas 

realizadas  neste  trabalho.  Especialmente,  justifica-se  a  necessidade  de  um  corpus  que 

possibilite  a  fácil  recuperação  do  som  de  um  determinado  trecho  de  transcrição 

(alinhamento texto-som).

3 A diamesia é a esfera da variação linguística no que se refere ao meio físico-ambiental e canal através do  
qual a língua é usada (BERRUTO, 1993).
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1.2 A RELEVÂNCIA DA ORALIDADE PARA O ESTUDO DA FALA

Uma  das  primeiras  dificuldades  é  definir  e  estabelecer  uma  distinção  concreta 

entre o texto falado do texto escrito. Considerar as diferenças de meio e canal de difusão é 

fundamental  para  estabelecer  estes  limites,  uma vez  que os  textos  falados são emitidos 

através do ar por meio do som, enquanto os textos escritos são transmitidos normalmente 

por  meios  impressos,  necessitando  de  um  suporte  físico  minimamente  estável.  Uma 

primeira consequência importante que opõe fala e escrita tem relação com a duração da 

mensagem.  A  fala,  por  se  tratar  de  ondas  sonoras  que  viajam  pelo  ar,  tem  a  duração 

limitada à memória imediata4, ao passo que a mensagem escrita durará pelo tempo em que 

seu suporte puder preservá-la.  Também as distâncias que as mensagens falada e escrita 

podem viajar são muito distintas. A mensagem falada pode alcançar uma pequena distância 

antes que as ondas sonoras se extinguam, além de poder sofrer interferências de outras 

fontes de som ou de barreiras físicas (ruídos). Por sua vez, a mensagem escrita praticamente 

não apresenta este limite espacial,  podendo viajar por milhares de quilômetros, sem ser 

submetida a ruídos.

A transmissão da linguagem através da  voz acarreta  em traços constitutivos da 

língua falada, na medida em que o som determina a codificação de informações de modo 

muito diferente do que a língua impressa. A voz carrega, junto com a informação textual 

propriamente dita, informações sobre o sexo, a faixa etária, o estado emocional do falante, e 

ainda  mais  importante  do  que  isso,  por  meios  da prosódia  é  que  são  diferenciadas  as 

diferentes ações que fazemos ao falar  (tais como ordens, saudações, pedidos etc)  além de 

organizar a informação falada de modo coerente.

Não se pode deixar de notar que um texto escrito pode ser oralizado, como é o que  

de fato ocorre em diversas situações normais de uso da língua. É necessário diferenciar a 

“fala falada”, aquela que é realmente espontânea, de outras modalidades de texto falado 

(como a “fala escrita” e a “fala recitada”). A “fala falada” é caracterizada pela presença física  

contemporânea dos interlocutores em um mesmo espaço, mas mais do que isso, é planejada 

4 “A memória  imediata  refere-se  àquilo  que pode  ser  mantido de forma ativa  na  mente,  começando no 
momento em que a informação é recebida. É essa informação que representa o foco da atenção no momento  
e que ocupa a corrente de pensamento do momento. A capacidade da memória imediata é bastante limitada  
(pode manter aproximadamente 7 itens) e,  a não ser que seu conteúdo seja recapitulado, normalmente 
persiste  por menos de 30 segundos.”(SQUIRE;  KANDEL,  2003,  p.  96).  Naturalmente,  pode-se guardar na 
memória de longo prazo fragmentos ou mesmo o sentido geral de uma mensagem falada, desde que haja  
recapitulação de tal conteúdo.
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e produzida no momento próprio da interação, em uma situação que é percebida de modo 

particular por cada um dos participantes da interação (NENCIONI, 1983). Os interlocutores 

em  uma  comunicação  falada  face  a  face  compartilham  o  contexto  situacional,  e, 

consequentemente, a dêixis é situacionalmente dada, o que tem uma consequência direta 

sobre  as  estruturas  linguísticas  que  emergem  nesta  situação,  como  será  especialmente 

demonstrado no Capítulo 8 deste trabalho.

Em uma situação natural de interação espontânea, a reação de um interlocutor a 

algo que lhe foi falado é uma incógnita para o falante, que pode, no máximo, ter uma certa  

expectativa sobre o tipo de reação que sua fala terá, porém a ação (linguística ou não) por  

parte do interlocutor é construída no momento da interação e é, portanto, imprevisível. A  

espontaneidade é um traço marcante da “fala falada”, e isso faz com que ela seja plena não 

somente  em  informação,  mas,  principalmente,  caracterizada  pela  realização  dos  mais 

diversos  valores  ilocutivos.  Isso significa que a “fala falada” é marcada por uma grande 

acionalidade (NENCIONI, 1983).

Já  a  construção  do  texto  escrito  equivale  a  tornar  as  expressões  linguísticas 

autônomas dos valores paralinguísticos e situacionais e dos limites da memória, com isso 

possibilitando o destacamento do texto em termos de espaço e tempo de sua produção, o 

que lhe confere uma transcendência cultural e social. Estas qualidades do texto escrito estão 

centradas  na idealização do interlocutor  e  na absorção  do  contexto pelo texto.  O  texto 

escrito só realiza uma ação na medida em que é lido e inserido em um contexto. Como 

decorrência,  a  escrita  diferencia-se  da  fala  espontânea  também  no  que  se  refere  à 

acionalidade do discurso resultante. A ação realizada ao escrever não corresponde à(s) ações 

realizadas ao falar: o resultado da escrita é um texto escrito, o resultado da fala espontânea 

é uma reação por parte do interlocutor. Na fala, cada enunciado realiza uma ação, visto que 

a natureza da fala é ilocucionária. Por outro lado, na escrita, o texto, como um todo, carrega 

a potencialidade de uma ação.

Como exemplo, pensemos em uma situação na qual uma bibliotecária faz um cartaz 

no  qual  está  escrita  a  palavra  “SILÊNCIO”  para  colocar  em  uma  biblioteca.  Quando  a 

bibliotecária está escrevendo o cartaz, a ação que ela está cumprindo naquele momento é a 

ação de escrever. A ação de pedir silêncio só se concretiza no momento em que o cartaz é  

pregado  na  parede  da  biblioteca  e  há  alguém  que  o  lê.  Ou  seja,  escrever  a  palavra 

“SILÊNCIO” em um cartaz só produzirá o efeito de um pedido de silêncio se a palavra for lida 
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dentro do contexto adequado. O mesmo cartaz pode ser  usado por uma professora que 

queira  ensinar  seus  alunos  a  ler,  então  a  ação  realizada  pela  palavra  escrita  será 

completamente  diferente.  Na  fala  espontânea,  ao  contrário,  um  pedido  de  silêncio  é 

motivado e concretizado no momento mesmo de sua produção. Também não se pode usar a  

mesma prosódia do pedido de silêncio se o que se quer fazer é mostrar como se deve ler a 

palavra “SILÊNCIO”.

Contudo, a visão que assume uma separação discreta entre fala e escrita, adotada 

neste trabalho, não é consensual entre os pesquisadores e teóricos da linguagem. Há aqueles 

que adotam a perspectiva de que há uma continuidade entre as duas modalidades. Esta visão 

fundamenta-se  sobretudo nas  possibilidades  de  gêneros  textuais  produzidos  nas 

modalidades falada e escrita e costuma não considerar a oralidade em sua manifestação 

natural, ou seja, sonora, realizando a análise dos aspectos estruturais da fala sempre de uma 

perspectiva  textual,  portando,  ignorando  características  constitutivas  da  fala,  como  a 

prosódia.

Para  estes  pesquisadores,  textos  falados  e  escritos  não  representam  dois  polos 

opostos; suas diferenças seriam melhor compreendidas dentro de um contínuo tipológico, 

em  que,  de  um  lado,  estaria  a  escrita  formal,  e  de  outro,  a  conversação  espontânea  

(MARCUSCHI,  1995,  2001).  Segundo esta  perspectiva,  no uso linguístico são encontrados 

textos escritos que se assemelham, em certa medida,  à  fala (cartas familiares,  textos de 

humor)  e  textos  falados  que  estão  mais  próximos  da  escrita  formal  (conferências, 

entrevistas profissionais), além de haver ainda diversos tipos mistos (KOCH, 2006). 

Segundo  estes  autores,  a  visão  dicotômica  de  fala  versus escrita  permaneceu 

durante bastante tempo e a partir dela foram arroladas uma série de características que 

diferenciariam o texto falado do escrito. Algumas das características da fala seriam o fato de 

ser contextualizada, redundante, fragmentada, incompleta e pouco elaborada; ao passo que 

a  escrita  seria  descontextualizada,  condensada,  planejada,  completa  e  elaborada  (KOCH, 

2006).  Para  a  Koch  (2006),  a  distinção  realizada  com  base  nestas  características  não  é 

suficiente e nem sempre verdadeira. Koch (2006, p. 45) observa que estas diferenças foram 

elaboradas “tendo por parâmetro o ideal da escrita (isto é, costuma-se olhar a língua falada 

através das lentes de uma gramática projetada para a escrita),  o que levou a uma visão 

preconceituosa  da  fala”.  Segundo ela,  o  texto  falado não se  articula  de  forma caótica  e 

desestruturada,  pelo  contrário,  “tem  uma  estruturação  que  lhe  é  própria,  ditada  pelas 
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circunstâncias  sociocognitivas  de  sua produção e  é  à  luz  desta  que  deve  ser  descrito  e 

avaliado”.

No  entanto,  essa  tentativa  de  valorizar  a  produção  falada  colocando-a  em  um 

contínuo com a escrita não soluciona os problemas de análise, pois os estudos realizados 

normalmente  adotam  o  tratamento  e  análise  tão  somente  das  propriedades  lexicais  e 

morfossintáticas características de textos falados e escritos, deixando de lado os aspectos 

relacionados à realização sonora da fala.  Com isso,  por mais que sejam reconhecidos os 

problemas de tal abordagem, a simples proposição do contínuo não elimina o problema de 

fundo  e  a  fala  continua  sendo  analisada  com  base  nas  mesmas  unidades  de  análise 

construídas para a escrita.

A razão para isso pode ser  encontrada nas limitações existentes até bem pouco 

tempo para a observação e análise da produção oral. Desde o início dos estudos linguísticos, 

a linguagem somente pôde ser analisada a partir de seu registro escrito, e isso deu origem a 

categorias  e  métodos  de  pesquisa  elaborados  para  essa  modalidade.  A  tecnologia  vem 

permitindo  o  registro  e  a  recuperação  do  som,  a  propriedade  mais  importante  para 

considerar a fala em uma diamesia separada da escrita. Equipamentos de gravação portáteis 

e  sem  fio,  o  desenvolvimento  de  mídias  digitais  de  grande  capacidade,  o  aumento  do 

desempenho  em  termos  de  processamento  e  memória  dos  computadores  pessoais  com 

custos  cada  vez  mais  acessíveis  permitiram  o  desenvolvimento  de  novas  técnicas  e 

instrumentos  de  análise,  propiciando  aos  pesquisadores  a  exploração  de  dados  de  fala 

produzidos fora de laboratório e em contextos naturais diversificados.

O avanço tecnológico foi fundamental pois, tendo disponível o som, o pesquisador 

não mais se limita a investigar os elementos linguísticos facilmente codificados através de 

representações gráficas, mas pode considerar em sua análise as informações carregadas pela 

prosódia.  As  questões  linguísticas  pertinentes  ao  nível  segmental  da  língua  são  uma 

decorrência  superficial  dos  processos  de  construção  particulares  de  textos  falados  e 

escritos, processos estes que estão ligados à dimensão pragmática que faz emergir, mesmo 

na língua falada formal e pouco interativa, formas impossíveis na escrita. Mais uma vez, é 

importante lembrar que através da fala são realizadas ações (atos de fala), o que não ocorre 

na escrita  (como ilustrado pelo exemplo do cartaz de “SILÊNCIO”,  a  escrita apresenta  a 

potencialidade  de  ações).  A  ação  que  está  por  trás  de  cada  enunciado  é  um  fator 

determinante da sua materialização linguística.
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Assim, é importante tratar a “fala falada” dentro de sua dimensão própria, que é a 

oralidade, e reconhecer a importância da pragmática para a realização de qualquer texto 

oral.  A característica mais  importante deste tipo de fala,  considerada espontânea,  é seu 

caráter interativo. Na fala espontânea há o cumprimento de ações, ou seja, o princípio que  

rege os textos da fala espontânea repousa sobre um fundamento ilocutório. É a partir do 

relevo dado ao aspecto pragmático que é possível perceber que as ações não são o produto  

de  um  locutor  ativo  mas  isolado;  ao  contrário,  o  locutor  se  dirige  a  um  ou  mais  

interlocutores sempre em uma situação dinâmica e interativa e realiza  ações dirigidas aos  

seus  interlocutores  a  cada  enunciado.  A  fala  espontânea  pode  ser definida  como  o 

cumprimento de atos linguísticos não programáveis, em uma situação de interação livre 

entre interlocutores, que pode ser modificada a qualquer instante (CRESTI; SCARANO, 1999).

Tendo como base esta  definição,  é  fácil  perceber  que grande parte dos estudos 

sobre a fala, mesmo aqueles baseados em corpora orais, não têm se dedicado ao estudo da 

fala espontânea. Isso porque falta à grande maioria dos corpora disponíveis o registro da 

fala em situações naturais de produção, que vão muito além da típica “entrevista”, gênero 

mais comumente encontrado (em conjunto com a situação de sala de aula, ou interações em 

mídias como televisão e rádio). Através de um corpus que contenha produções linguísticas 

decorrentes de situações naturais,  nas quais os informantes interagem e engajam-se em 

diferentes atividades cotidianas, abre-se a possibilidade de compreender de modo muito 

mais  amplo  e  profundo  como  se  organiza  a  informação  e  como  ocorrem as  interações 

linguísticas da fala espontânea.

Além de serem representativos da fala espontânea, é preciso que corpora de fala 

sejam disponibilizados com recursos que permitam o fácil  acesso ao áudio das situações  

gravadas. A anotação de corpora orais deve garantir a segmentação do fluxo da fala em 

unidades delimitadas a partir de pistas prosódicas e disponibilizar o acesso à fonte de áudio.  

Adicionalmente,  a  técnica  de  amostragem  deve  assegurar  que  o  corpus  apresente  uma 

grande variação de contexto, e não somente de falantes (MONEGLIA, 2011). Sem perder de 

vista  a  legibilidade  das  transcrições,  estas  devem  seguir  um  padrão  que  preserve  não 

somente os fenômenos de ordem segmental, mas outros fenômenos da fala natural, como a 

segmentação do fluxo da fala com base em fronteiras prosódicas. Com esta medida pode-se 

assegurar que o material seja acessível, e mais importante, adequadamente interpretado.
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A  título  de  exemplo,  consideremos  a  seguinte  sequência  de  fala  espontânea, 

realizada em situação natural: “não não acho que aquilo tem que fazer um ponto”5. 

Neste caso, há, pelo menos, duas possibilidades de leitura: 

 
(a) “Não, não acho que aquilo tem que fazer um ponto.” 
(b) “Não, não. Acho que aquilo tem que fazer um ponto.” 

Levar em conta apenas a dimensão lexical não nos permite identificar o escopo da 

negação em tal caso. Contudo, ao escutar o exemplo, não se tem nenhuma dúvida de que a  

interpretação adequada é a segunda. 

Estes procedimentos garantem que corpora orais sejam explorados para pesquisas 

em todos os ramos da linguística, desde os mais normalmente investigados, a lexicografia, a 

morfossintaxe e a semântica; mas incluindo também ramos ainda não tão prolíficos quanto 

estes primeiros em se tratando de trabalhos baseados em corpora orais no Brasil, como a 

fonética  e  fonologia  (para  as  quais  normalmente  utilizam-se  gravações  de  laboratório, 

altamente  artificiais) destacando  aí  a  prosódia,  a  análise  do  discurso,  a  estruturação 

informacional e a pragmática. 

Ainda faltam dados sobre a fala espontânea que permitam a produção científica nas 

diversas áreas citadas, porém a tecnologia disponível nos dias atuais possibilita um registro 

mais adequado e com mais qualidade do que o que se vinha fazendo até poucos anos atrás. O 

próprio estudo do Tópico, que é tradicionalmente um tema bastante discutido, ganha uma 

nova dimensão a partir da análise de dados da fala espontânea. As peculiaridades do corpus 

de pesquisa e o tratamento dado aos dados garantem, pois,  a  originalidade e relevância 

desta pesquisa para o Português do Brasil. 

1.3 OBJETIVOS DA PESQUISA 

Os objetivos gerais desta pesquisa são: 

I. Contribuir  com  a  formação  do  corpus  C-ORAL-BRASIL,  através  da  gravação  de 

sessões de fala espontânea, transcrição, segmentação, alinhamento, etiquetagem e, 

sobretudo, a validação da seção informal do corpus. 

5 Exemplo extraído do corpus C-ORAL-BRASIL I, gravação bfamdl26. 
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II. Contribuir para o estudo da estrutura informacional do português brasileiro falado, 

através da investigação das características da unidade informacional Tópico a partir 

de uma amostra do C-ORAL-BRASIL etiquetada informacionalmente.

Alinham-se ao objetivo geral I os seguintes objetivos específicos:

a) Colaborar com as gravações de interações entre falantes do PB em contexto 

natural para fazer parte do corpus.

b) Colaborar com a transcrição e alinhamento de texto com som, assim como 

com as etapas de revisão de transcrições e alinhamentos.

c) Colaborar  com  a  etiquetagem  informacional  de  uma  amostra  extraída  do 

corpus, bem como com o processo de revisão da etiquetagem.

d) Implementar a validação estatística da segmentação prosódica do C-ORAL-

BRASIL.

e) Implementar  análise  do  acordo  entre  anotadores  da  etiquetagem 

informacional, realizada em um subcorpus do C-ORAL-BRASIL.

f) Realizar uma análise da influência do processo de etiquetagem informacional 

sobre a anotação das quebras prosódicas.

Quanto ao objetivo geral II, são propostos os seguintes objetivos específicos:

g) Realizar  o  levantamento  das  seguintes  medidas  para  a  amostra  de  fala: 

número  de  turnos,  número  de  enunciados,  número  de  unidades 

entonacionais;  número  de  enunciados  simples  e  complexos,  média  de 

enunciados  por  turno,  média  de unidades  entonacionais  por  enunciado, 

média de palavras por enunciado.

h) Verificar a frequência de ocorrência da unidade informacional de Tópico em 

amostra etiquetada informacionalmente do C-ORAL-BRASIL.

i) Investigar as diferenças entre textos dialógicos e monológicos em relação à 

presença da unidade TOP.

j) Verificar  a  ocorrência  de  padrões  com  Tópicos  complexos:  Tópicos 

recursivos, Tópicos com unidades de apêndice e Listas de Tópico.

k) Identificar  e  descrever  as  características  morfossintáticas,  semânticas  e 

informacionais do Tópico na amostra estudada.
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l) Identificar e descrever as características prosódicas e as formas entonacionais 

do Tópico na variedade em estudo.

1.4 ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO

Este trabalho está organizado em duas partes, que se referem aos dois objetivos 

gerais propostos. A Parte I, “O C-ORAL-BRASIL e a análise da fala informal”, compreende os 

Capítulos 2 a 5, os quais embasam teórica e metodologicamente o trabalho desenvolvido 

sobre a unidade informacional de Tópico. O Capítulo 2 apresenta a Teoria da Língua em Ato, 

perspectiva teórica que embasa tanto as decisões metodológicas relacionadas à montagem 

do corpus quanto a investigação sobre o Tópico na fala espontânea. No Capítulo 3, o corpus 

de pesquisa é apresentado, com uma descrição das etapas metodológicas de compilação. O 

Capítulo  4  conta  com  seções  dedicadas  ao  processo  de  análise  qualitativa  e  validação 

estatística  da  segmentação  prosódica  do  corpus.  Esse capítulo  traz  os  procedimentos  e 

resultados da validação da segmentação prosódica do corpus, bem como uma análise da 

anotação prosódica após a amostra utilizada neste trabalho ter passado pela etiquetagem 

informacional. O Capítulo 5 mostra os resultados gerais referentes à amostra, que servem 

para caracterizar e compreender a dinâmica da fala espontânea e as diferenças entre textos 

dialógicos  e  monológicos.  Estes  resultados  são  importantes  para  que  se  possa  ter  uma 

melhor compreensão da distribuição da unidade informacional Tópico na amostra, porque a 

análise da distribuição e tipos de Tópico deve levar em consideração as características de 

cada tipologia interacional e a dinâmica de cada situação gravada.

A Parte II, “Um novo olhar sobre o Tópico no PB”, abrange os capítulos 6 a 9 e é 

dedicada ao estudo da unidade informacional Tópico em uma amostra retirada do C-ORAL-

BRASIL  Informal  que  recebeu  etiquetagem  informacional.  O  Capítulo  6  apresenta  um 

panorama da literatura sobre o Tópico, com maior enfoque na abordagem adotada neste 

estudo, a da Teoria da Língua em Ato. Neste capítulo, são apresentadas as características do  

Tópico descritas e elaboradas com base em estudos de corpora do italiano. Como são os 

únicos  estudos  de  maior  relevância sobre  a  unidade  desenvolvidos  dentro  da  mesma 

perspectiva  teórica,  os  resultados  obtidos  para  o  italiano  são  tomados  como  ponto  de 

partida  para  a  pesquisa  das  propriedades  do  Tópico  na  fala  espontânea  brasileira.  Já  o 

Capítulo 7 destina-se à descrição dos procedimentos metodológicos específicos utilizados 
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para  a  análise  do  Tópico  na  amostra  de  pesquisa.  O  Capítulo  8  apresenta  os  resultados 

relacionados  às  características  estruturais  da  unidade  Tópico,  mostrando  suas 

características  informacionais,  preenchimentos  morfossintáticos  e  valores  semânticos.  O 

capítulo 9 traz uma classificação quanto aos tipos prosódicos da unidade, apresentando os 

valores de referência para o PB na variedade pesquisada e que poderão servir de base para 

investigações futuras.

Por  fim,  no  Capítulo  10,  apresento  as  considerações  finais  deste  trabalho, 

ressaltando os objetivos cumpridos e principais resultados e discutindo pontos que ainda 

encontram-se em aberto do ponto de vista teórico.

Ao longo deste  trabalho,  procurou-se apresentar  o  maior  número de  exemplos 

possível,  além  de  ilustrar,  sempre  que  pertinente,  cada  exemplo  com  uma  figura 

correspondente  ao  sinal  de  áudio  e  curva  melódica.  De  modo  a  facilitar  a  leitura  de 

exemplos,  figuras  e  tabelas,  estes  elementos  receberam  uma  numeração  progressiva 

vinculada  a  cada  capítulo.  Cada  exemplo  ou  ilustração  é  identificado  por  um  número 

composto por duas partes separadas por um ponto final: a primeira parte é indicativa do 

capítulo ao qual o exemplo ou ilustração pertence, a segunda parte é indicativa da ordem 

sequencial do exemplo ou ilustração dentro do capítulo.

Anexo a este trabalho, há ainda um disco compacto que contém os arquivos de som 

de  todos  os  exemplos  fornecidos  no  corpo  do  trabalho,  identificados  de  acordo  com  a 

numeração  indicada  no  texto,  para  possibilitar  a  aferição  e  a  adequada  apreciação  dos 

argumentos  e  discussões realizadas.  Em consonância  com a  perspectiva  teórica  adotada 

neste  trabalho,  assumo  que  a  organização  da  informação  na  língua  falada  só  pode  ser 

adequadamente interpretada através do som. Com isso, convido o leitor deste trabalho a 

tirar proveito da tecnologia e a verificar, por si mesmo, a validade das premissas e análises 

apresentadas escutando os exemplos apresentados ao longo do trabalho.



PARTE I: 
O C-ORAL-BRASIL e o estudo da fala informal





2 TEORIA DA LÍNGUA EM ATO

A Teoria da Língua em Ato (Teoria della Lingua in Atto), doravante TLA, foi primeira e 

detalhadamente  proposta  na  obra  Corpus  di  Italiano  Parlato (CRESTI,  2000).  Além  de 

apresentar a TLA, essa obra fornece um corpus formado por um conjunto de textos orais do 

italiano. É importante assinalar que os pressupostos teórico-metodológicos da TLA foram 

desenvolvidos a partir de um amplo estudo empírico da fala espontânea, realizado com base 

nos corpora do LABLITA (Laboratorio Linguistico del Dipartimento di Italianistica dell'Università di  

Firenze).

Do  conjunto  de  corpora  do  LABLITA6,  a  seção  mais  relevante  para  o 

desenvolvimento da teoria é o Corpus del parlato spontaneo adulto LABLITA7, o qual constitui-se 

inteiramente  de  gravações  de  fala  cuja  característica  é  a  espontaneidade.  São  textos 

produzidos em situação tal que a programação linguística é simultânea à produção da fala. O 

corpus compreende um total de cerca de 40 horas de gravação de interações espontâneas 

entre dois ou mais interlocutores, das quais aproximadamente 30 horas foram transcritas 

utilizando o sistema de transcrição CHAT (MACWHINNEY, 2000) ao qual foi implementada 

uma anotação das fronteiras prosódicas (MONEGLIA; CRESTI, 1997)8.

Como se pode perceber, a TLA é uma teoria corpus driven. Nesse tipo de abordagem, 

o linguista é comprometido com a integridade dos dados como um todo, e as descrições tem 

como propósito ser abrangentes com relação à evidência obtida no corpus,  o  qual não é 

utilizado apenas como um repositório de exemplos que corroboram ou falsificam teorias 

preexistentes.  Todas  as  afirmações  teóricas  devem  ser  um  reflexo  direto  da  evidência 

provida pelo corpus,  e  os exemplos são considerados tal  como ocorrem no corpus,  sem 

6 Outras seções orais dos corpora do LABLITA incluem o  Corpus della lingua cinematografica e dei media  e o 
Corpus della prima acquisizione dell'italiano.

7 Corpus da fala espontânea adulta LABLITA (tradução minha).
8 O corpus LABLITA estabeleceu as bases de organização para o projeto C-ORAL-ROM e, consequentemente, 

também para o C-ORAL-BRASIL. Esses critérios são apresentados e discutidos juntamente com a descrição 
do corpus, no Capítulo 3.
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sofrer ajustes para que se encaixem em categorias predefinidas. Padrões recorrentes e a 

frequência de distribuição formam a evidência de base para as categorias linguísticas, e a  

ausência de padrões também é considerada significativa (TOGNINI-BONELLI, 2001). De modo 

coerente  com  essa  concepção,  os  trabalhos  afiliados  à  TLA  têm  um  caráter 

fundamentalmente indutivo.

Uma primeira observação relevante acerca da fala é o fato de que ela só pode ser 

realizada por meio do som. Conforme já discutido na introdução deste trabalho, assinalar 

essa obviedade é importante, pois tal característica traz consequências relevantes para a 

maneira como a fala será registrada, etapa necessária para seu estudo. Em face da massa 

fluida de informação falada, a primeira tarefa daquele que se aventura na sua investigação é 

definir qual será a unidade fundamental de análise. A delimitação da unidade de análise é o 

fundamento para as decisões acerca da transcrição: qual deve ser seu grau de detalhamento 

fonético,  que  tipo  de  informação  contextual  deve  apresentar,  etc.  Ignorar  essa  questão 

implica na perda de muitas informações e na desconsideração de características próprias da 

oralidade e traz como consequência a limitação dos tipos de estudos e descobertas que um 

corpus de língua falada torna possível realizar.

Cresti  ressalta que, muitas vezes, a tradição escrita impõe-se nas transcrições de 

textos  orais,  e  o  resultado  disso  é  uma  representação  da  fala  limitada  apenas  ao  nível  

segmental9, enquanto aspectos sonoros suprassegmentais são ignorados. Sobretudo, destaca 

a autora, a segmentação entonacional do contínuo da fala em entidades maiores do que a 

palavra não costuma ser bem representada. A imposição de um molde de segmentação do 

texto escrito sobre o discurso falado leva o pesquisador a tratar os dados de fala de forma 

enviesada,  especialmente  no  que  se  refere  à  análise  das  relações  sintáticas  entre  os 

constituintes dos enunciados falados. Apesar disso, poucos  pesquisadores atentam a esse 

fato e se dão conta da relevância de preservar os aspectos entonacionais da fala em suas 

transcrições.

Conforme argumenta Moneglia (2011), na língua escrita, é clara a identificação de 

unidades  linguísticas  maiores  do  que  a  palavra  (unidades  da  estrutura  argumental, 

sentenças,  orações,  termos  nucleares  e  dependentes),  pois  a  língua  escrita  pode 

tranquilamente ser segmentada de acordo com critérios sintáticos ou semânticos. Na fala, 

pelo contrário, é muito difícil utilizar esses mesmos critérios para identificar unidades de 

9 Mesmo  a  representação  do  nível  segmental  sofre  muita  perda  de  informação,  pois  normalmente  as 
transcrições são muito vinculadas à tradição ortográfica que “apaga” certos fenômenos da fala.
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referência.  Evidências  de  corpora  orais  têm  mostrado  que  uma  parte  significativa  dos 

eventos de fala não apresentam um verbo e não podem ser analisadas conforme parâmetros 

sintáticos empregados facilmente na escrita (MONEGLIA, 2011).

Em uma análise preliminar da fala, a unidade linguística que se percebe de maneira 

mais natural é o turno  dialógico, caracterizado pela alternância de falantes. Entretanto, o 

turno  dialógico  não  pode  ser  considerado  como  unidade  fundamental  de  referência  do 

discurso falado. Isso porque o conceito de turno é resultado de uma interpretação do evento 

comunicativo que é antes cognitiva do que linguística (CRESTI, 2000). Os turnos apresentam 

uma ampla  variação,  podendo ser  compostos  de  apenas  uma palavra ou  interjeição,  ou 

mesmo de uma longa exposição, de modo que não apresentam unidade do ponto de vista 

linguístico.

O  exemplo  2.1  consiste  de  um trecho  de  fala  espontânea  extraído  do  C-ORAL-

BRASIL e ilustra o problema de considerar o turno dialógico como unidade de referência da 

fala. Trata-se de uma interação entre DFL e LUC (avó e neto), em que DFL conta diversas  

histórias  da  família.  Apesar  do  caráter  predominantemente  monológico,  LUC  a  todo 

momento interage com DFL (foram eliminadas da transcrição as marcas da segmentação 

prosódica, entre outras, que serão apresentadas no Capítulo 3). A sigla apresentada acima do 

exemplo identifica o arquivo do corpus, e os números entre colchetes identificam o número 

das unidades de alinhamento (inicial e final) correspondentes nos arquivos XML do C-ORAL-

BRASIL, acessíveis através do software WinPitch.

Exemplo 2.1 - bfammn02 [93]-[118]:

 *DFL: o tio Vivi o mais velho foi ser padre 
*LUC: hum hum
*DFL: pruma família religiosa ter um filho padre era muito importante
*LUC: sim
*DFL: e e sob o ponto de vista de de cultu cultural ele ia adquirir muita cultura mas 

só que ele no no último ano vai passa seis meses em casa ficou conhecendo a  
prima e enamorou-se da prima então nũ voltou po seminário não o papai e' 
decidiu que papai ia ser médico papai fez aquele teste lá que na época era 
como se fosse um vestibular passou primeira aula anatomia papai desmaiou 
passou um mês sem ir à aula segunda aula anatomia papai desmaiou outra vez 
aí e' mandou uma carta pro vovô falando que ele nũ tinha dado esse vexame 
né então o meu avô mandou uma pessoa em Santa Bárbara porque o correio 
devia ser melhor né agora como que essa pessoa foi deve ter ido a cavalo né

*LUC: sim
*DFL: porque nũ tinha nem estrada direito
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*LUC: é
*DFL: mandar uma carta registrada que ele não voltasse
*LUC: correio era um trem demorado
*DFL: que ele não dem não voltasse
*LUC: hum hum
*DFL: que papai na carta falou eu quero ser fazendeiro como o sior
*LUC: hum hum
*DFL: então eu nũ nũ nũ tenho vocação pra ser médico aí meu avô foi e escreveu 

pra ele e falou com e' não volte porque eu não quero filho fazendeiro e você 
escolha outro curso aí ele escoveu escolheu direito e foi um bom advogado

Como observado no exemplo 2.1, mesmo dentro de um único turno pode haver uma 

grande variação, com mudanças de assunto, passagens do discurso reportado (“eu quero ser 

fazendeiro como o sior”) para o discurso direto, retificações e retomadas. Também parece 

muito difícil  analisar  os  turnos de LUC utilizando a  mesma perspectiva para aqueles da 

narradora.  Não  se  exclui  que  seja  possível  realizar  uma  análise  global  do  evento 

comunicativo,  como  proposto  por  outras  perspectivas  teóricas  (como  a  análise  da 

conversação, por exemplo), mas pretende-se demonstrar a relevância de estabelecer uma 

unidade de análise linguística mínima comum a qualquer texto falado, relacionada à ação 

comunicativa, ou seja, dando realce ao caráter pragmático da fala.

A TLA sustenta que a unidade linguística fundamental da fala deve ser relacionada 

à atividade comunicativa, já que essa atividade é que “sustenta” a fala. A unidade linguística 

fundamental da fala deve corresponder à unidade fundamental da atividade comunicativa: o 

ato de  fala  (AUSTIN,  1962).  Partindo do  princípio  de  que  a  fala  espontânea  consiste  na 

execução  de  ações,  delimitar  a  unidade  de  referência  da  fala  deve  corresponder  a 

identificar, no fluxo da fala, as sequências linguísticas que se apresentam como suficientes e 

autônomas do ponto de vista pragmático, ou seja, as entidades linguísticas que veiculam 

ações. Essas unidades são identificadas com o componente linguístico, o ato locutório, do 

ato  de  fala,  conforme  a  perspectiva  de  Austin  (1962).  Assim,  o  enunciado  deve  ser 

considerado  a  unidade  linguística  básica  da  fala,  pois  corresponde  ao  componente 

linguístico de um ato de fala (MONEGLIA; CRESTI, 1993a; CRESTI, 2009a; MONEGLIA, 2011).

Essa afirmação fundamenta-se na hipótese de que seja possível  estabelecer uma 

equivalência entre unidades do domínio das ações humanas (atos) e unidades linguísticas 

(enunciados). Assim, no domínio da ação, há os diversos atos que podemos realizar: pedidos, 

ordens,  instruções,  promessas,  saudações,  etc.  No  domínio  da  língua,  esses  atos  são 
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expressos  através  de  uma  força  ilocucionária,  codificada  na  forma  de  uma  expressão 

linguística interpretável pragmaticamente.  Em outras palavras,  o enunciado é a unidade 

pragmaticamente  autônoma do  contínuo da fala.  A definição  de  enunciado proposta  na 

perspectiva da TLA diferencia-se de definições anteriores que relacionam enunciado e frase 

e  que  consideram o  enunciado  como  a  simples  oralização  de  uma  frase,  associando  ao 

conceito de enunciado a necessidade de que exprima uma predicação.  A delimitação da 

unidade de referência é  baseada em conceitos  de natureza sintática  e  semântica,  e não 

pragmático-discursiva, o que causa muitas dificuldades de análise da língua falada (CRESTI, 

2005).

A  hipótese  fundamental  de  equivalência  entre  unidades  de  ação  e  unidades 

linguísticas é embasada pela teoria dos atos de fala de Austin (1962). De acordo com Austin, 

o  ato  de  fala  apresenta  três  componentes,  é  o  produto  de  três  atos  simultâneos:  o  

locucionário,  o  ilocucionário  e  o  perlocucionário.  O  ato  locucionário  é  a  produção 

linguística, a ação de falar em si. O ato ilocucionário corresponde à ação realizada através da 

fala,  como  por  exemplo,  a  ação  de  cumprimentar,  de  prometer,  de  ordenar  etc.  O  ato 

perlocucionário é a produção de um efeito (resposta acional) sobre o interlocutor.

Na  definição  da  TLA,  o  enunciado corresponde ao  ato  locutório,  que  é  a  parte 

linguística  do  ato  de  fala.  O  enunciado  é,  necessariamente,  imbuído  de  uma  força 

ilocucionária. A característica definidora do enunciado não está na completude semântica 

ou  na  expressão  de  uma  predicação,  mas  sim na  sua  autonomia  enquanto  ato  de  fala.  

Afirmar  que  o  enunciado  é  uma  unidade  linguística  autônoma  significa  dizer  que  o 

enunciado é uma unidade pragmaticamente interpretável  (CRESTI, 2000, 2005; MONEGLIA, 

2006, 2011b; CRESTI; MONEGLIA, 2010).

Não há restrições  de natureza lexical  ou sintática  que impeçam uma expressão 

linguística de constituir um enunciado. No exemplo 2.1 as expressões “correio era um trem 

demorado”, “sim” e mesmo “hum hum” são equivalentes no que se refere à sua autonomia, 

pois são igualmente interpretáveis em isolamento do ponto de vista pragmático.

2.1 ENUNCIADO: DELIMITAÇÃO E TIPOS

Uma vez definida a unidade de análise, a próxima questão que surge é de que modo 

é possível identificar e delimitar o enunciado no fluxo da fala. Com base em amplo trabalho 
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experimental  da fala espontânea de adultos e de crianças em fase de aquisição  (CRESTI, 

1993; MONEGLIA; CRESTI, 1993b, 2001; CRESTI; GRAMIGNI, 2004; MONEGLIA, 2006), a TLA 

propõe que o critério formal para a identificação dos enunciados no contínuo da fala seja a 

avaliação de características entonacionais, avaliação que é realizada através da percepção 

de um falante competente10. Isso porque a força ilocucionária de um enunciado é veiculada 

através  da  entonação.  Todo  sistema  linguístico  possui  um  repertório  de  padrões 

entonacionais convencionais que exprimem as ilocuções. A cada ilocução corresponde um 

enunciado.  A  correspondência  entre  ilocução  e  um  determinado  contorno prosódico  é 

chamada de  critério  ilocutivo  (CRESTI,  2000).  Assim,  a  prosódia  oferece  uma  marca 

linguística positiva para a identificação e delimitação de um enunciado.

Na  perspectiva  da  TLA,  a  prosódia  funciona  como  interface  entre  as  unidades 

pragmáticas (atos) e as unidades linguísticas (enunciados). O termo prosódia refere-se ao 

conjunto  de  elementos  não-segmentais,  ou  suprassegmentais  da  fala,  que  compreende 

acento,  ritmo,  tom,  tempo  e  entonação,  e  cujos  correlatos  auditivos  constituem-se  de 

melodia, intensidade e velocidade de fala. A categoria prosódica chave para a identificação 

dos enunciados é  a  entonação.  Os  parâmetros  acústicos  responsáveis  pela  percepção da 

entonação são a variação na frequência fundamental (F0), a intensidade e a duração.

Através da entonação, muitas informações são expressas. A entonação pode revelar 

o sexo, a idade e a condição de saúde de um indivíduo (informação extralinguística); pode 

transparecer  estados  emocionais  e  psicológicos  (informação  paralinguística);  e,  é  claro, 

ainda carrega a força ilocucionária do enunciado (informação linguística).

Cresti (2000) assinala como funções linguísticas da entonação:

1) Indicar o tipo de ilocução realizada no ato de fala;

2) Delimitar os enunciados no contínuo fônico.

3) Segmentar o enunciado em unidades menores (unidades entonacionais);

4) Assinalar o tipo informacional de cada unidade dentro do enunciado.11

A primeira dessas funções é ilustrada nas Figuras 2.1 e 2.2 na sequência, para as 

quais também está disponível o áudio. Pode-se observar a diferença na entonação em um 

10 Por  “falante  competente”  entende-se  não  necessariamente  falantes  nativos  de  uma  certa  língua,  mas 
qualquer  falante  que tenha  proficiência  suficiente  para  interagir  de  forma natural  e  pragmaticamente  
adequada em dada língua.

11 A prosódia não é o único indicador do tipo informacional da unidade entonacional, ela opera juntamente  
com os critérios funcional e distribucional, como será exposto adiante.
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enunciado produzido com o mesmo conteúdo locutivo: “vai pra Roma” nas duas Figuras. Na 

Figura 2.1, a ilocução é de ordem, enquanto na Figura 2.2 a ilocução é de pergunta. Ambos 

enunciados foram pronunciados pelo mesmo falante em contexto não natural.

Figura 2.1 - Curva entonacional e alinhamento silábico de uma ilocução de ordem.



Figura 2.2 - Curva entonacional e alinhamento silábico de uma ilocução de pergunta total.



A  segunda  das  funções  da  entonação  é  a  segmentação  do  contínuo  fônico  em 

enunciados. Essa segmentação é realizada através de variações prosódicas perceptivelmente 

relevantes  no  contínuo  da  fala,  que  o  dividem  em  unidades  prosódicas  discretas 

(MONEGLIA, 2000, 2006; MONEGLIA et al., 2010). A essas variações, que causam o efeito de 

segmentação (parsing)  da  fala,  chamamos de  quebras  prosódicas.  Uma quebra prosódica 

pode  ser  interpretada  como  transmitindo  um  valor  conclusivo  ou  não  conclusivo.  As 

quebras  prosódicas  que  delimitam  enunciados  são  percebidas  pelo  interlocutor  como 

conclusivas,  assinalam,  portanto,  que  o  enunciado  está  terminado.  Esse  tipo  de  quebra 

prosódica é chamada de quebra prosódica terminal.
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Moneglia e Cresti (1997) propõem a utilização de anotação das quebras prosódicas 

na transcrição de textos orais. As quebras prosódicas terminais são assinaladas com a barra 

dupla, conforme mostrado no exemplo 2.2.

Exemplo 2.2 - bfamcv04 [195]-[196]:

 *BRU: não // assim //

Esse exemplo ilustra também a importância de uma adequada representação do 

envelopamento  prosódico  realizado  na  fala.  A  quebra  terminal  assinala  que  o  primeiro 

enunciado  (“não”)  é  um  ato  de  fala  independente  da  sequência  seguinte,  pois  é 

completamente autônomo do ponto de vista prosódico e pragmático.  Como decorrência, a 

palavra  “não”  não  é interpretada  como  uma  negação  aplicada  sobre  o  conteúdo  do 

enunciado  seguinte  “assim”,  demonstrando  a ausência  de  composicionalidade,  seja 

sintática, semântica ou mesmo pragmática, entre enunciados.

A quebra prosódica não deve ser  confundida com a pausa,  entendida como um 

silêncio do falante. A fronteira entre enunciados não é determinada pela existência de um 

silêncio entre eles. Verificam-se muitos casos de quebra percebida como terminal sem que 

haja, necessariamente, pausa entre enunciados adjacentes. No exemplo 2.2, os enunciados 

foram produzidos com pausa entre eles, já o exemplo 2.3 abaixo mostra dois enunciados 

sem pausa entre eles.

Exemplo 2.3 - bpubdl05 [15]:

 *CAR: nenhuma tem ferrão não // mas é muito bonita //

As  Figuras  2.3  e  2.4  mostram  a  curva  melódica  dos  exemplos  2.2  e  2.3,  

respectivamente, ilustrando a realização da pausa entre os enunciados em 2.2 e a ausência  

de pausa em 2.3. 

Na Figura 2.3 pode-se notar que há uma pausa que tem a duração de 0,124 s entre o  

primeiro enunciado (“não //”) e o segundo (“assim //”). Já na Figura 2.4, nota-se no gráfico 

do  sinal  de  áudio  que  não  existe  pausa  entre  os  dois  enunciados,  contudo,  o  primeiro 

enunciado  (“nenhuma  tem  ferrão  não  //”)  é  completamente  autônomo,  podendo  ser 

compreendido de modo independente do segundo (“mas é muito bonita //”), que também é 

pragmaticamente autônomo, funcionando em isolamento do primeiro. 
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É mais fácil apreciar essa propriedade se escutarmos cada enunciado da Figura 2.4 

separadamente (2.4-1 e 2.4-2).

Figura 2.3 - Enunciados separados por quebra prosódica e pausa do exemplo 2.2



Figura 2.4 - Enunciados separados por quebra prosódica sem pausa do exemplo 2.3

(2.4-1)                       (2.4-2)

Além das quebras terminais, há quebras prosódicas mais fracas, que são percebidas 

como não conclusivas do enunciado, chamadas de quebras não terminais. As quebras não 

terminais  cumprem  a  terceira  função  apontada  para  a  prosódia:  delimitam  unidades 

entonacionais internas ao enunciado.

O exemplo 2.4  mostra  um enunciado em uma única  unidade entonacional,  sem 

quebra  prosódica  interna,  o  que  é  chamado,  na  TLA de  linearização.  No exemplo  2.4  o 

falante BAL produziu o  enunciado em contexto não natural,  ou  seja,  ele  foi  instruído a 

pronunciar o mesmo conteúdo locutivo que produziu em uma situação natural (exemplo 

2.5), porém sem a realização da quebra prosódica que divide o enunciado em duas partes.
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Exemplo 2.4 - contexto não natural.

 *BAL: as recarregáveis tão aqui //

Figura 2.5 - Curva entonacional do exemplo 2.4



Em comparação, o exemplo 2.5 a seguir traz um enunciado com o mesmo conteúdo 

locutivo  e  pronunciado  pelo  mesmo  informante,  porém  produzido  com  uma  quebra 

prosódica  não  terminal  interna  ao  enunciado,  sendo  então  formado  por  duas  unidades 

entonacionais.  O  exemplo  2.5  (Figura  2.6)  foi  produzido  de  forma  espontânea  pelo 

informante BAL em uma das sessões gravadas para o C-ORAL-BRASIL.

Exemplo 2.5 - bfamdl02 [14]:

 *BAL: as recarregáveis / tão aqui //

Figura 2.6 - Curva entonacional do exemplo 2.5
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Também quanto à segmentação do enunciado em unidades menores, nota-se que a 

pausa não pode ser considerada um critério fundamental no reconhecimento das quebras 

prosódicas.  Isso pode ser  verificado através da  comparação entre os  exemplos 2.6  e  2.7 

(Figuras 2.7 e 2.8, respectivamente), mostrados a seguir. 

Exemplo 2.6 - bfamdl32 [39]:

 *BAL: quando sai / nũ é "stop" //

No exemplo 2.6  (Figura 2.7),  não há pausa separando as unidades entonacionais 

“quando  sai”  e  “nũ  é  stop”.  A  percepção  da  quebra  prosódica  está  relacionada  aos 

movimentos e variação da frequência fundamental, do ritmo e da velocidade de elocução 

(não necessariamente todos ao mesmo tempo). Naturalmente as pausas também são uma 

forma de marcar a segmentação do fluxo da fala,  mas a maioria das quebras prosódicas 

ocorrem sem que haja também uma pausa associada a elas.

Figura 2.7 - Curva melódica do exemplo 2.6



Enquanto no exemplo 2.6  a  quebra prosódica foi  realizada sem nenhuma pausa 

(silêncio) entre as unidades, no exemplo 2.7 a seguir há uma pausa entre as duas unidades 

(com duração de 0,151 s), conforme mostrado na Figura 2.8. De acordo com a TLA, o silêncio 

não é o parâmetro funcionalmente mais importante na segmentação prosódica da fala com 

fins  informacionais.  Isso  pode  ser  demonstrado  experimentalmente,  uma  vez  que, 

eliminando-se o silêncio do exemplo 2.7,  a  percepção da quebra prosódica não terminal 

permanece.








54

Exemplo 2.7 - bfammn13[5]:

 *GER: acidente meu / virou uma novela //

Figura 2.8 - Curva melódica do exemplo 2.7



Através  da  segmentação  prosódica  distinguem-se  dois  tipos  de  enunciados:  os 

simples  e  os  complexos.  Os  enunciados  simples  são  formados  por  apenas  uma unidade 

entonacional,  enquanto  os  enunciados  complexos  possuem  duas  ou  mais  unidades 

entonacional (CRESTI, 2000). Como os exemplos 2.4 e 2.5 mostram, a mesma sequência pode 

ser segmentada em uma ou duas unidades entonacionais, mas a organização dos enunciados 

pode ser muito mais complexa, como demonstrado no exemplo 2.8 a seguir.

Exemplo 2.8 - bfammn05 [53]:

 *CAR: a única coisa que eu fiquei muito triste que eu não falo perto dela / Maira /  
é que / quando fez oito dia que ela tava com a gente / eu / não falo perto 
dela / porque / isso ela não sabe / é que / &he / a mãe / mandou buscar  
porque tinha vendido ela por seiscentos reais //

Por fim, a prosódia auxilia na identificação do tipo informacional de cada unidade 

entonacional que compõe o enunciado. Em princípio12, Cresti (2000) estabelece uma relação 

biunívoca entre enunciado e  ilocução,  assim como entre unidade entonacional  e função 

informacional.  Em outras  palavras,  cada enunciado exprime uma única  ilocução,  e  cada 

unidade  entonacional  corresponde  a  uma  única  função  informacional.  Em  enunciados 

12 À medida que a fala se torna menos acional, ou seja, mais orientada para a expressão de pensamentos e 
ideias complexos e menos orientada para a realização de ações. Há também a tendência do enfraquecimento 
da biunivocidade entre ilocução e enunciado e entre unidade informacional e unidade entonacional. Essa 
questão é discutida mais adiante.
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simples, com uma única unidade entonacional, essa unidade entonacional corresponde à 

unidade  informacional  de  Comentário  (COM).  O  Comentário  é  a  única  unidade 

informacional necessária e suficiente para que haja um enunciado, uma vez que é ele quem 

carrega a força ilocucionária do enunciado.

Para um melhor entendimento da relação entre a segmentação prosódica da fala e a 

estrutura informacional conforme proposta pela TLA, é importante compreender a proposta 

da  gramática  entonacional,  desenvolvida  na  Universidade  de  Eindhoven  pelos 

pesquisadores  do Instituto de Pesquisa  Perceptual,  o  grupo IPO,  que em grande medida 

inspirou os trabalhos desenvolvidos pelo grupo LABLITA. Na seção seguinte, apresentam-se 

os  aspectos  mais  relevantes  da  abordagem perceptual  da  entonação  do  grupo IPO e  os 

desenvolvimentos propostos pela TLA.

2.2 O ESTUDO PERCEPTUAL DA ENTONAÇÃO

A  teoria  desenvolvida  pelo  grupo  IPO  se  concentra  nos  aspectos  acústicos  e 

perceptivos  dos  fenômenos  entonacionais  através  do  confronto  entre  a  medida  das 

mudanças de F0 e o modo como a melodia é percebida. Em tal abordagem, procede-se uma 

simplificação da cadeia entonacional, chamada de estilização da curva entonacional, de tal 

maneira que seja possível fazer uma descrição da curva através de um número finito de 

eventos discretos.

De acordo com a abordagem IPO, isso é possível porque as mudanças de F0 ocorrem 

devido a  dois  tipos de movimentos:  aqueles  que são programados por parte do falante, 

mesmo se tratando de uma atividade inconsciente; e aqueles movimentos involuntários, que 

resultam de  fenômenos  de tipo segmental.  Nos  termos de  Hart,  Collier e  Cohen (1990): 

mudanças  programadas  e  voluntárias  na  F0  e  flutuações  involuntárias,  determinadas 

fisiologicamente13.  Então,  na  perspectiva IPO, os  movimentos resultam perceptivelmente 

relevantes  para  o interlocutor por  decorrerem de uma atividade voluntária por parte do 

falante. Tais movimentos podem ser diferenciados daqueles que, por outro lado, são devidos 

a fenômenos micromelódicos, contextuais, ligados a características segmentais que, de fato, 

não apresentam saliência perceptual.

13 No original: “programmed, voluntary F0 changes and physiologically determined, involuntary fluctuations” 
(HART; COLLIER; COHEN, 1990).
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A consequência disso é que tais movimentos involuntários podem ser omitidos da 

curva entonacional sem, com isso, acarretar mudança na percepção da melodia por parte do 

ouvinte. Ao contrário, a omissão de movimentos voluntários é perceptualmente relevante e 

acarreta  uma  mudança ou  mesmo  uma  impossibilidade  de  interpretação  por  parte  do 

ouvinte.

É possível  testar  e  demonstrar  essa tese através da  criação de cópias de curvas 

entonacionais  naturais que sejam perceptivelmente equivalentes  às  originais.  Utilizando 

instrumentos  computacionais  para  suprimir  os  movimentos  produzidos  não 

voluntariamente,  é  possível  conduzir  estudos  sobre  porções  entonacionais  compostas 

apenas pelos movimentos entonacionais que são significativos do ponto de vista perceptual.  

Essas  cópias  simplificadas  (estilizadas),  perceptualmente  equivalentes  às  originais,  são 

chamadas  de  close  copy  stilizations.  Para  estabelecer  que  a  close  copy é  perceptualmente 

equivalente, realizam-se testes perceptuais, nos quais as duas curvas devem ser julgadas 

como uma ótima imitação uma da outra.

É importante ressaltar que o conceito de saliência perceptual elaborado pelo grupo 

IPO corresponde estritamente às características entonacionais de uma sequência sonora. Tal 

concepção  não  considera  a  diferença  entre  diversos  valores  funcionais  de  natureza 

informacional das unidades que formam o enunciado (FIRENZUOLI, 2003).

A unidade mínima de referência considerada nos estudos da abordagem IPO é o que 

os autores chamam de um “movimento de pitch”. Esse somente pode ser descrito através da 

consideração de um conjunto fechado de quatro parâmetros, quais sejam:

a) A direção do movimento: +rise (ascendente); -rise (descendente);

b) A posição do movimento na sílaba:  +early (início da sílaba);  +late (final  da sílaba); 

-early -late (no centro da sílaba);

c) A  duração  do  movimento:  +spread (associado  a  duas  ou  mais  sílabas);  -spread 

(limitado a apenas uma sílaba);

d) O  grau  de  excursão:  +full (o  movimento  cobre  toda  a  distância  entre  os  pontos 

mínimo e  máximo);  -full (movimento é menor do que a distância entre os pontos 

mínimo e máximo).



57

Tais parâmetros  vão  compôr  um  grupo  de  dez  movimentos  possíveis  que 

apresentariam  graus  diversos  de  ocorrência  nas  línguas.  Esse  grupo  consiste  de  um 

inventário de movimentos possíveis, apresentado no Quadro 2.1.

Quadro 2.1 - Inventário e características dos possíveis movimentos de pitch proposto pelo grupo IPO
/1/ /2/ /3/ /4/ /5/ /A/ /B/ /C/ /D/ /E/

rise + + + + + - - - - -

early + - - - + - + - - +

late - + - + - - - + + -

spread - - - + - - - - + -

full + + + + - + + + + -

Fonte: (HART; COLLIER; COHEN, 1990, p. 153)

A partir da observação de corpus, percebeu-se que, mesmo em enunciados muito 

breves,  há  frequentemente a  ocorrência  de mais  de um movimento relevante.  Por  essa 

razão, sentiu-se a necessidade de introduzir um novo conceito, o de contorno de pitch (pitch  

contour). Esse termo indica a possibilidade de, em um único enunciado, existir sequências de 

movimentos relevantes.

Os  estudos  empíricos  realizados  levaram  os  pesquisadores  do  grupo  IPO  a 

reconhecer a existência de configurações de movimentos, uma vez que foi verificado, por 

exemplo,  que  um movimento  ascendente  ou  descendente  se  encontra  sempre  antes  ou 

depois de um outro tipo de movimento dentre uma escolha limitada de possibilidades. A 

análise distribucional das combinações de movimentos presentes no corpus revelou muitas 

restrições quanto à concatenação dos contornos de pitch. Desse modo, foram identificados 

três  tipos  de  configurações  dos  contornos  de  pitch  pelo  grupo IPO,  chamados  de  perfis 

prosódicos:

(I) Raiz: são configurações obrigatórias e não recursivas.

(II) Prefixo: são opcionais e algumas são recursivas, sempre precedem uma outra 

configuração de prefixo ou uma configuração de raiz.

(III) Sufixo: são opcionais e recursivas, sempre seguem uma configuração de raiz.

A  abordagem  teórica  adotada  na  TLA  coincide  parcialmente  com  aquela 

desenvolvida pelo grupo IPO, compartilhando o pressuposto de que a percepção deve ser 

central para o estudo da entonação. Da abordagem IPO, a TLA adota o pressuposto de que a 

possibilidade  de  o  ouvinte  distinguir  os  movimentos  de  pitch considerados  relevantes  é 
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decorrente  do  fato  de  serem  produzidos  voluntariamente  (mas  inconscientemente).  Ao 

mesmo tempo, os movimentos não relevantes podem ser eliminados sem que se perca a 

equivalência perceptual. A TLA ainda reconhece a relevância dos parâmetros acústicos no 

reconhecimento dos movimentos de pitch e assume que a ocorrência dos perfis prosódicos é 

sujeita a regras distribucionais e de recursividade (FIRENZUOLI, 2003).

A partir disso, a teoria entonacional do grupo IPO foi implementada na Hipótese da 

Padronização da Informação (Information Patterning Hypothesis), que sustenta a possibilidade 

de  atribuir  a  essas  configurações  de  pitch (perfis  prosódicos)  diferentes  valores 

informacionais.  Com isso,  entende-se  que  a  unidade de raiz  apresenta  centralidade não 

somente como unidade entonacional independente e autônoma, mas também como a única 

unidade dedicada ao cumprimento dos valores ilocutivos e que, portanto, é o centro de todo 

enunciado (FIRENZUOLI, 2003).

Adicionalmente, na perspectiva da TLA, a relevância deve ser compreendida em 

termos mais amplos: a relevância perceptual é considerada juntamente com uma relevância 

que é de natureza informacional, de modo mais geral, e com uma relevância ilocutiva, de 

modo  mais  específico.  Em  outras  palavras,  a  TLA  busca  identificar  nas  expressões 

linguísticas  segmentadas  quais  são  as  porções  entonacionais  independentes  e 

autossuficientes do ponto de vista entonacional (raiz) e que, ao mesmo tempo, de um ponto  

de vista informacional, veiculam o cumprimento de um ato linguístico através de seu valor 

ilocutivo.

A relevância perceptual seria então ligada à saliência perceptual das porções que 

apresentam determinadas as características de  pitch,  correlacionadas às unidades de raiz, 

prefixo ou sufixo. Já a relevância informacional remete às porções às quais o falante atribui,  

além de uma saliência perceptual, também uma função informacional.

A  partir  da  elaboração  do critério  ilocutivo,  fica  claro  que  cada  um  dos  tipos 

entonacionais não corresponde ao mesmo tipo de função informacional, tornando-se então 

possível traçar uma correspondência entre as unidades prosódicas de tipo raiz e as unidades 

informacionais  de  Comentário.  Essas  unidades  nucleares  podem  ser  acompanhadas  de 

unidades antecedentes de prefixo e de unidades sucessivas de sufixo, que correspondem, do 

ponto de vista funcional, às unidades de Tópico e de Apêndice.

Na abordagem IPO, a relevância dos movimentos de pitch não é vista com relação às 

implicações funcionais relacionadas à unidade entonacional como um todo. O grupo italiano 
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sentiu então a necessidade de ampliar o conceito de perfil entonacional e criou o conceito  

de forma entonacional. Esse conceito surgiu a partir da observação de que certas variações 

nos parâmetros de duração e de alinhamento silábico de um mesmo movimento de  pitch 

podem  dar  origem  a  formas  diversas  de  um mesmo  tipo  de  perfil  (raiz)  que  veiculam 

diferentes valores ilocutivos (FIRENZUOLI, 2003).

Em outras palavras, há várias possibilidades de executar um perfil  prosódico de 

tipo  raiz,  ou  seja,  que  é  perceptível  como  prosodicamente  autônomo.  Na  comunicação, 

perfis  prosódicos  autônomos  veiculam  informações  pragmaticamente  autônomas,  sendo 

associados à  função  informacional  de  Comentário.  Algumas variações  em  determinados 

parâmetros podem fazer com que o perfil prosódico da unidade permaneça o mesmo (tipo 

raiz,  prosodicamente  autônomo),  porém  o  efeito  ilocucionário  será  distinto.  Para 

compreender  esse  conceito,  revejam-se  as  Figuras  2.1  e  2.2,  que  apresentam, 

respectivamente,  uma  ilocução  de  ordem  e  uma  ilocução  de  pergunta  com  o  mesmo 

conteúdo locutivo. Podem-se observar várias diferenças na curva entonacional (e também 

em  outros  parâmetros)  desses  enunciados,  uma  vez  que  veiculam  ilocuções  distintas. 

Contudo,  ambos  são  igualmente  unidades  entonacionais  completas  e  interpretáveis  em 

isolamento,  pertencendo  ao  mesmo  tipo  de  perfil  prosódico  (raiz).  Daí  que  ambos  os 

enunciados  apresentam  um  mesmo  perfil  prosódico,  realizado  com  formas  prosódicas 

diferentes.

2.3 AS UNIDADES DO PADRÃO INFORMACIONAL

Um padrão informacional é um modelo mental de organização da informação na 

fala  e  corresponde  a  um  padrão  prosódico.  A  fala  espontânea  é  fundamentada  no 

isomorfismo entre unidades entonacionais e unidades informacionais. De acordo com a TLA, 

a  prosódia  é  o  dispositivo  formal  dedicado  a  assinalar  o  padrão  informacional  dos 

enunciados.  O  núcleo  de  um  enunciado  corresponde  à  unidade  informacional  de 

Comentário, por ser a unidade que carrega a força ilocucionária e  que  fornece autonomia 

pragmática  ao  enunciado.  A  unidade  informacional  de  Comentário  é  realizada  em  uma 

unidade entonacional que apresenta as características prosódicas típicas da ilocução por ela 

veiculada.  Como demostrado na seção anterior,  um enunciado pode ser  segmentado em 

mais de uma unidade entonacional.  Isso implica em que outras unidades informacionais 
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podem  compôr  um enunciado,  juntamente  com  o  Comentário.  Cada  tipo  de  unidade 

informacional  corresponde  a  uma  unidade  entonacional  com  características  próprias 

(CRESTI, 2000; CRESTI; MONEGLIA, 2010).

A  TLA  propõe  uma  correspondência  sistemática  entre  padrão  informacional  e 

padrão prosódico (Informational Patterning Hypothesis). O padrão prosódico é formado por um 

conjunto  de  unidades  prosódicas,  identificadas  com  base  na  fonologia  entonacional  do 

grupo IPO (HART; COLLIER; COHEN, 1990), que seria isomórfico com o conjunto de unidades 

informacionais  do  padrão  informacional  (CRESTI;  MONEGLIA,  2010),  conforme 

esquematizado pelo Quadro 2.2 a seguir.

Quadro 2.2 - Esquema da Teoria da Língua em Ato

FONTE: Cresti e Moneglia (2010, p. 15).

A relação existente entre as unidades de um padrão informacional é de natureza 

funcional.  A  Teoria  da  Língua  em  Ato  prevê  que  o  escopo  da  sintaxe  é  a  unidade 

informacional.  Relações  de  escopo  e  dependência  entre  termos  ocorrem  apenas 

internamente a uma unidade informacional.

Em um padrão informacional, as unidades são identificadas através da aplicação 

simultânea de três critérios:

I. Funcional: a função que a unidade desempenha no padrão informacional.

II. Entonacional:  as  características  prosódicas  da  unidade,  em  termos  de  perfil 

entonacional14 da unidade, tipo e direção do movimento de F0, velocidade de 

14 Conforme definido pelo grupo IPO.
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elocução e intensidade (relativas ao restante do enunciado), presença ou não de 

foco entonacional.

III.Distribucional: a posição da unidade em relação ao  Comentário (o  Comentário 

tem distribuição livre dentro do enunciado).

As unidades de um padrão informacional podem ter funções textuais (unidades que 

constroem ou agem diretamente sobre o texto) ou dialógicas (unidades que agem sobre a  

situação comunicativa ou sobre o interlocutor). As unidades textuais são: Comentário (que, 

em  um  padrão  complexo,  pode  ser  realizado  na  forma  de  Comentários  Múltiplos  ou 

Ligados), Apêndice de Comentário, Tópico, Apêndice de Tópico, Parentético, e Introdutor 

Locutivo.  As  unidades  dialógicas  atuam  na  regulação  da  interação  e  consistem  em: 

Incipitário, Conativo, Fático, Alocutivo, Expressivo e Conector Discursivo. Além dessas, há 

também  as  unidades  que  não  possuem  valor  informacional  e  servem  para  assinalar 

fenômenos de escansão ou disfluências da fala. São elas:  Unidade de Escansão,  Tomada de 

Tempo e Unidade Vazia15.

Nas  próximas  seções  são apresentados os conceitos e  exemplos  das  unidades 

informacionais  propostas  na  TLA,  identificadas  de  acordo com os  três  critérios:  função, 

perfil entonacional e distribuição.

2.3.1 Comentário

A unidade de Comentário (COM) é a mais importante do enunciado. É a única que 

pode figurar sozinha no enunciado, pois tem autonomia prosódica e pragmática. A função 

do COM é veicular a força ilocucionária do enunciado.

Em relação ao critério entonacional, o Comentário corresponde ao perfil de tipo 

raiz  (FIRENZUOLI, 2003). A unidade apresenta sempre um foco entonacional, cuja forma e 

posição na unidade variam de acordo com a ilocução. Considera-se que o foco entonacional 

corresponde a um foco funcional, ou seja, a porção focal é aquela mínima necessária para  

que seja possível interpretar a ilocução do ponto de vista entonacional (porção núcleo). É 

possível  que um enunciado apresente ainda outras prominências entonacionais  que não 

15 As  tomadas  de  tempo  e  unidades  vazias  não  serão  descritas  em  detalhe  na  teoria,  por  não  serem  
consideradas  informacionalmente  relevantes.  Elas  são  apresentadas  no  quadro  geral  das  etiquetas  
informacionais apresentado no Quadro 3.2.
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estão relacionadas à interpretação da ilocução (como ênfases), essas prominências podem 

ser eliminadas da curva entonacional sem prejuízo para a interpretação da ilocução (mas 

com alteração de outros sentidos expressos no enunciado), logo não são consideradas como 

foco.

A distribuição do Comentário é livre, as demais unidades do padrão se organizam 

em  função  dele,  e,  em  princípio,  cada  enunciado  possui  apenas  uma  única  unidade  de 

Comentário. O COM é a unidade mais informativa do enunciado, seu conteúdo ilocucionário 

é sempre novo, mesmo que, do ponto de vista referencial, o conteúdo linguístico já tenha 

sido mencionado. Isso porque,  do ponto de vista pragmático, cada enunciado realiza uma 

nova ação, mesmo que seja repetido  um conteúdo locutivo  já realizado anteriormente, o 

conteúdo ilocutivo será diferente.

Essa  propriedade  pode  ser  exemplificada  no  trecho  de  diálogo  apresentado  no 

exemplo  2.9,  que  mostra  uma  interação  entre  mãe  e  filha,  empregadas  domésticas, 

enquanto organizam a louça após um almoço na casa da patroa. O exemplo é apresentado 

em duas colunas, na coluna da esquerda há a sequência dos turnos dialógicos e enunciados, 

na coluna da direita há a identificação do tipo de ilocução realizado em cada enunciado.

Exemplo 2.9 - bfamdl04 [99]-[107]:

 *KAT: [1] o quê //
*SIL: [2] copos //
          [3] copos de Urano /que tem aí //
*KAT: [4] copos de quê //
*SIL: [5] urano //
*KAT: [6] urano //
*SIL: [7] é //
          [8] urano //
          [9] urano //

%ill: [1] pergunta parcial
%ill: [2] resposta
%ill: [3] asserção
%ill: [4] pergunta focalizadora
%ill: [5] confirmação
%ill: [6] expressão de descrença
%ill: [7] asserção de evidencia
%ill: [8] confirmação
%ill: [9] conclusão

No exemplo, nota-se a repetição de uma mesma palavra ao longo de uma série de 

enunciados. Textualmente, pode parecer um fragmento pouco informativo, com a repetição 

de uma mesma palavra pelas interlocutoras (“urano”).  A repetição só faz sentido  quando 

leva-se em consideração o nível pragmático (e não textual). Então compreende-se que cada 

enunciado realizada um ato de fala diferente do anterior. Considerando os valores ilocutivos 

da sequência, pode-se entender por que ela é informativa, e não uma simples repetição sem 

sentido (RASO; MITTMANN, 2011).
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2.3.2 Tópico

A unidade informacional  de Tópico (TOP) é a  unidade  central neste estudo.  Em 

virtude  disso,  ela  será  descrita  na  presente  seção  apenas  brevemente,  considerando-se 

apenas as suas características mais gerais.

O TOP tem como função delimitar semanticamente o Comentário, diz-se que o TOP 

é o campo de aplicação da força ilocucionária do COM. Ele seleciona o domínio de relevância 

em relação ao qual o ato  de fala deve ser interpretado. Do ponto de vista entonacional, 

corresponde  ao  padrão  prosódico  de  prefixo  (HART;  COLLIER;  COHEN,  1990),  com  foco 

entonacional à direita. O Tópico é a única unidade informacional, além da de Comentário, 

que apresenta um foco. Em relação à distribuição, o TOP deve anteceder o COM, mesmo que 

não seja adjacente a ele.

Exemplo 2.10 - bfamdl03 [148]:

 *LAU: departamento /=TOP= Artes Plásticas //=COM=

A  unidade  de  TOP apresenta  grande  variedade  em  relação  às  possibilidades  de 

preenchimento  morfossintático. O Tópico pode ainda ser seguido por outras unidades de 

Tópico (Tópico recursivo) ou ser complementado por uma ou mais unidades de Apêndice de 

Tópico  (SIGNORINI, 2003; ALVES DE DEUS, 2008; RASO; MELLO, 2010).  Ambos os casos são 

classificados como Tópicos complexos e serão detalhados no capítulo 8.

Os padrões de Tópicos complexos compostos de Tópicos recursivos e/ou Apêndices 

de  Tópico  foram  primeiramente identificados  nos  trabalhos  realizados  para  a  língua 

italiana.  A  partir  da  observação  dos  dados  do  corpus  brasileiro  emergiu  uma  nova 

configuração16 de Tópico  complexo, a  Lista de Tópicos, exemplificada em 2.11. A  Lista de 

Tópicos consistem em uma cadeia de dois ou mais Tópicos melodicamente padronizados e 

que juntos compõem um único domínio de aplicação para a força ilocucionária expressa no 

Comentário.

Exemplo 2.11 - bpubcv01 [353]:

 *FLA:  o  [/1]=EMP=  o  ceagaeme  /=TPL(1)=  o  plasma  /=TPL(2)=  e  a  plaqueta 
/=TPL(3)= a gente armazena até o dia seguinte //=COM=

16 Além das listas de Tópico também foi encontrado um outro tipo de Tópico complexo ao qual se chamou de  
Tópico subordinador, que será apresentado no capítulo 8.
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2.3.3 Apêndice de Comentário

O COM pode ser seguido por uma unidade de Apêndice de Comentário (APC). A 

função  dessa  unidade  é  realizar  uma  integração  textual  do  COM.  O  APC  possui  padrão 

prosódico de tipo sufixo  (HART; COLLIER; COHEN, 1990), com perfil entonacional nivelado 

ou descendente, sem foco. Sua distribuição é sempre à direita do Comentário.

Exemplo 2.12 - bpubdl02 [86]:

 *EUG: tem nenhum par mais /=COM= daquele modelo //=APC=

De acordo com levantamento realizado no corpus LABLITA e em amostra do C-

ORAL-BRASIL inormal, o APC é comumente preenchido com: uma repetição (normalmente 

parcial)  de  uma  informação  já  expressa  no  mesmo  enunciado,  ou  em  um  enunciado 

diferente  do  mesmo  falante  ou  mesmo  do  interlocutor;  um  preenchedor,  expressão 

formulaica  que  praticamente  não  apresenta  nenhuma  informação;  uma  informação 

retardada, na qual o conteúdo do APC adiciona alguma informação que traz especificações 

ou adendos que facilitem o entendimento do enunciado; parece ter a função de concluir de 

maneira mais apropriada o enunciado (CRESTI, 2000; ULISSES, 2008; OLIVEIRA, 2010).

2.3.4 Apêndice de Tópico

O Apêndice de Tópico (APT) opera em relação ao TOP de forma semelhante como o 

APC opera em relação ao COM. Sua função é integrar o texto do Tópico através de adição de 

especificações para o ouvinte. Assim como o APC, é uma unidade de tipo sufixo. Seu perfil  

entonacional pode ser nivelado, descendente ou reproduzir a curva de F0 do Tópico a que se 

refere, mas, diferentemente do TOP, o APT não apresenta foco. Sua distribuição é à direita 

da unidade de TOP (CRESTI, 2000; CRESTI; FIRENZUOLI, 2002; RASO; ULISSES, 2008; ULISSES, 

2008).
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Exemplo 2.13 - bfammn06 [33]:

 *JOR: e esse caso /=TOP= que acontecia /=APT= marcava muito //=COM=

Uma vez que não apresenta foco entonacional, a unidade de Apêndice não funciona 

como estabelecimento do domínio de relevância para a ilocução expressa no COM.

2.3.5 Parentético

O  Parentético  (PAR)  é  uma  unidade  textual  cuja  função  é  essencialmente 

metalinguística.  O  PAR  traz  informação  sobre  como  o  interlocutor  deve  interpretar  o 

conteúdo do enunciado apresentando um ponto de vista  externo àquele  do Comentário 

(CRESTI, 2000). Lexicalmente, é frequentemente preenchido por itens modalizadores.

O PAR pode ter perfil  entonacional nivelado ou com pequenos movimentos não 

funcionais. Frequentemente apresenta abaixamento da F0 (porém também verificaram-se 

casos em que há um aumento de F0) e aumento da velocidade de elocução em relação ao 

restante do enunciado, algumas vezes termina com uma subida sem valor funcional (não 

corresponde a um foco). Pode ocorrer em qualquer posição, exceto em início de enunciado 

(VALE, 2010).

Exemplo 2.14 - bfamdl04 [162]:

 *SIL: que eu tô ficando /=i-COM= como se diz /=PAR= exigente //=COM=

O PAR também pode ocorrer dentro de uma outra unidade informacional, como 

mostrado no exemplo 2.14 acima, em que interrompe o Comentário, ou até mesmo dentro 

de um outra unidade de Parentético. Quando um PAR ocorre dentro de uma outra unidade 

de Parentético, será sempre em um nível hierárquico abaixo do primeiro, o que é sinalizado 

prosodicamente  através  de  um abaixamento  na  F0  do  Parentético  de  nível  mais  baixo.  

Entretanto, para que haja esse tipo de hierarquia, não é necessário que o PAR esteja dentro 

de outra unidade de Parentético, isso também pode ocorrer com Parentéticos adjacentes.

O exemplo 2.15 mostra Parentéticos em níveis diferentes. A unidade de Parentético 

em hierarquia inferior está assinalada com a etiqueta PAR(1).  No exemplo, a falante CAR 

utiliza os parentéticos interrompendo o fluxo da sua narrativa (trágica morte de sua filha 

biológica  que  a  levou  a  adotar  uma criança)  para  identificar  a  personagem central  dos 
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eventos  narrados  (a  filha)  para  sua  interlocutora.  O  PAR neste  caso  funciona  como  um 

esclarecimento  sobre  o  termo  “minha  filha”.  Em  seguida  há  a  retomada  da  narrativa, 

assinalada prosodicamente pela retomada da F0 ao nível anterior à execução das unidades 

de PAR.

Exemplo 2.15 - bfammn05 [3]:

 *CAR: porque primeiro eu tive que [/3]=SCA= conteceu uma tragédia comigo que 
tive  que perder  minha  filha /=COB=  que é um retratinho que tá ali  na 
estante  /=PAR=  comigo  /=PAR(1)=  ela  abraçada  em  mim  /=PAR= pra 
/=DCT= eu /=TOP= &he /=TMT= chegar a essa conclusão pa mim pegar uma 
filhinha pa mim criar //=COM=

Durante a fase de identificação das unidades informacionais existentes em amostra 

do  corpus  C-ORAL-BRASIL,  foi  identificada  ainda  a  unidade  de  Lista  de  Parentéticos, 

ilustrada no exemplo 2.16.

Exemplo 2.16 - bfamdl03 [68]:

 *LUZ: aquele dia a Lilisa tava discutindo com a Deise /=COB= ela já tava [/3]=EMP= 
já [/1]=EMP= a Deise /=SCA= já &f [/1]=SCA= tinha falado de quem que era 
/=PAR= eu achei até que ia ser do Ronan /=COB= mas /=DCT= elas tava falando 
que não /=COB= falando de um outro aí /=COM=  nũ sei se é Marco Túlio 
/=PRL= sei lá quem /=PRL= nũ sei quem //=PRL=

2.3.6 Introdutor Locutivo

O Introdutor Locutivo (INT) tem a função de introduzir  uma metailocução.  Por 

exemplo: elencos, exemplificações e discurso reportado. Sinaliza a suspensão pragmática do 

enunciado, indicando que o que vem a seguir deve ser interpretado em um plano diferente 

daquele do restante do enunciado (CRESTI, 2000, ROCHA, 2011).

O INT pode ainda introduzir  unidades informacionais  organizadas em forma de 

lista,  como  Tópicos  e  Parentéticos.  Suas  características  entonacionais  são:  perfil 

descendente, velocidade de elocução consideravelmente alta e F0 que contrasta com a da  

unidade  seguinte,  frequentemente,   é  mais  baixa  do  que  a  do  Comentário  ou  padrão 

informacional  subsequente.  Sua posição é  anterior  ao Comentário/padrão informacional 

que introduz (ROCHA, 2011).
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Exemplo 2.17 - bfammn04[149]:

 *REG: falei /=INT= beleza //=COM_r=

2.3.7 Incipitário

O Incipitário (INP) é uma unidade dialógica, e,  como tal,  sua função é regular e 

assegurar o bom funcionamento da interação. O INP é uma unidade que regula o canal da 

comunicação,  ele  abre  o  canal  comunicativo,  carregando  um valor  de  contraste  com o 

enunciado  anterior.  Pode  apresentar  perfil  prosódico  ascendente,  descendente  ou 

ascendente-descendente  (maior  parte dos casos).  É  uma unidade  caracterizada  por  uma 

intensidade do sinal acústico bem maior do que o restante do enunciado e curta duração. 

Em relação ao critério distribucional, o INP é sempre a primeira unidade de um padrão 

informacional, abrindo o turno dialógico (CRESTI, 2000).

Exemplo 2.18 - bfamdl02 [196]-[197]:

 *BEL: ah não / na parte maior / é os +
*BAL: não /=INP= mas é porque eu tô pensando assim //=COM=

O INP é uma unidade que marca uma descontinuidade com o enunciado anterior, 

funcionando de modo contrário aos conectores discursivos, que marcam a continuidade do 

discurso. É uma unidade que exprime informação de natureza afetiva (o falante se coloca em 

uma oposição em relação ao seu interlocutor) e não lógica ou lexical.

2.3.8 Conativo

A unidade de Conativo (CNT) tem a função de exortar o interlocutor a engajar-se 

apropriadamente  na  iteração,  buscando  incentivá-lo  a mudar seu comportamento  não 

cooperativo, ou induzindo-o a fazer ou deixar de fazer algo. Prosodicamente é caracterizado 

por  intensidade  alta,  perfil  descendente  e  duração  curta  (CRESTI,  2000).  Pode  estar  em 

posição inicial, medial ou mesmo em final de enunciado. Algumas poucas vezes ocorre mais 

de uma unidade de CNT no enunciado.
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Exemplo 2.19 - bfamcv03 [129]:

 *CEL: olha p' cê ver /=CNT= vai matar ainda //=COM=

2.3.9 Fático

O Fático (PHA) é descrito na TLA como uma unidade dialógica que tem a função de 

controlar o canal comunicativo, de modo a mantê-lo aberto e assegurar que o enunciado foi 

recebido. Quanto ao perfil entonacional, o PHA é uma unidade com curva melódica nivelada, 

sua principal característica é ser uma unidade extremamente pequena, executada de modo 

rápido,  tanto que o  conteúdo locutivo é  foneticamente reduzido,  apresentando também 

baixa intensidade. O PHA pode aparecer em qualquer posição no enunciado.  Pode haver 

mais de um PHA no mesmo enunciado.

Exemplo 2.20 - bfamcv02 [9]:

 *TER: é que ea ganhou tudo /=COM= né //=PHA=

Exemplo 2.21 - bfamdl04 [217]:

 *SIL: pois é /=COM= uai //=PHA=

2.3.10 Alocutivo

Através da unidade de Alocutivo (ALL) o falante se dirige a alguém, assinalando 

coesão  social  entre  interlocutores.  O  ALL  tem  um  perfil  prosódico  descendente, 

ligeiramente  modulado e  duração  curta.  De  acordo com Cresti  (2000),  pode  ocorrer  em 

qualquer posição dentro do enunciado. Contudo, os estudos interlinguísticos com o italiano,  

o português e o espanhol indicam que diferentes línguas tendem a ter o ALL em posição 

preferidas diferentes (RASO; GOULART, 2009; RASO; LEITE, 2010).

Exemplo 2.22 - bfamcv02 [220]:

 *RUT: participa não /=COM= minha filha //=ALL=
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Exemplo 2.23 - bfamdl05 [393]:

 *ANE: olha aí se nũ tem ninguém /=COM= César //=ALL=

2.3.11 Expressivo

O  Expressivo  (EXP)  é  uma  unidade  dialógica  que  funciona  como  um  suporte 

emocional ao ato de fala. A unidade de EXP assinala o compartilhamento de uma afiliação 

social comum com o interlocutor, indicando a busca por coesão social. O perfil prosódico do 

EXP  é  F0  modulado,  com  aumento  da  velocidade  em  relação  à  média  do  enunciado  e 

intensidade média a fraca. Pode ocorrer em qualquer posição em relação ao Comentário 

(CRESTI, 2000).

Exemplo 2.24 - bfammn05 [35]:

 *CAR: ah /=EXP= a história dele é muito bonita também //=COM=

2.3.12 Conector discursivo

O Conector  Discursivo  (DCT)  ocorre  sempre  em  início  de  enunciado  ou  de  um 

subpadrão de Estrofe17. A função do DCT é marcar continuidade do discurso, indicando ao 

interlocutor que o processo de construção textual ainda prossegue.  É uma unidade com 

duração  longa,  perfil  nivelado  ou  modulado,  baixa  velocidade  e  intensidade  alta.  Pode 

introduzir um turno, um enunciado ou mesmo um subpadrão de Estrofe.

Exemplo 2.25 - bpubmn01 [72]-[73]:

 *SHE:  então  /=PHA=  a  orientadora  /=TOP=  ela  nũ  quer  fazer  o  papel  da 
coordenadora //=COM= e /=DCT= vice-versa //=COM=

Pode-se  dizer  que o  DCT funciona  de  modo oposto ao Incipitário,  mostrado no 

exemplo 2.18.  Enquanto o INP marca uma descontinuidade no discurso,  o  DCT marca a 

continuidade. O INP muitas vezes é usado para tomar o turno de outro falante, enquanto o 

DCT costuma ser empregado dentro de um mesmo turno de um mesmo falante.

17 O conceito de Estrofe é explicado na seção 2.4.3
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2.4 ENFRAQUECIMENTO DO PRINCÍPIO ILOCUTIVO

Cresti (2000) estabelece um princípio de isomorfismo entre enunciado e ilocução e 

entre unidade entonacional e unidade informacional. Ainda que esse princípio se aplique à 

maior parte dos casos, algumas vezes verifica-se a quebra do isomorfismo.

Uma  unidade  informacional  pode  ser  realizada  em  mais  de  uma  unidade 

entonacional, quando isso ocorre, temos o fenômeno chamado de escansão. Também pode 

ocorrer que mais de uma ilocução seja realizada de maneira padronizada dentro de uma 

única  entidade  linguística  concluída  (assinalada  por  quebra  prosódica  terminal).  Uma 

terceira possibilidade é que várias ilocuções fracas e homogêneas sejam realizadas dentro de 

modo  processual,  resultando  em  uma  sequencia  com  características  marcadamente 

textuais,  em  uma  situação  pouco  acional.  Esse  último  tipo  de  padrão  informacional 

complexo chama-se Estrofe.

2.4.1 Unidade de Escansão

Uma  unidade  informacional  pode  ser  realizada  em  mais  de  uma  unidade 

entonacional.  Isso  pode  acontecer  por  diferentes  razões,  como  motivos  ligados  à 

expressividade da unidade informacional (função enfática),  ou ainda devido ao tamanho 

(silábico) da  unidade informacional.  Unidades muito longas são difíceis  de produzir  por 

razões fisiológicas, então não podem ser articuladas em uma única unidade entonacional. 

Também  podem  ocorrem  escansões  devidas  à  pouca  habilidade  na  produção  de  fala 

(frequente observado em crianças ou em informantes de diastratia baixa).

A Unidade de Escansão (SCA), então, não apresenta função informacional, mas é 

parte de uma unidade informacional maior, que é segmentada em mais de uma unidade 

entonacional.  O  fenômeno  da  escansão  ocorre  apenas  em  unidades  textuais.  Uma 

característica da unidade de SCA é que ela sempre é sintaticamente composicional com as 

outras unidades entonacionais  pertencentes  à mesma unidade informacional.  Segundo a 

TLA,  a  composicionalidade sintática  opera no  nível  da  unidade  informacional,  e  não do 

enunciado (CRESTI, 2000; 2008).

Exemplo 2.26 - bfammn06 [58]:

 *JOR: e esses empresários não fazem /=SCA= esses tipo de cálculo //=COM=
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2.4.2 Comentários Múltiplos

Outro caso de não correspondência entre padrão prosódico e padrão informacional 

é  verificado  quando  uma  única  entidade  linguística  concluída  apresenta  mais  de  uma 

unidade nuclear (Comentário). Isso ocorre no caso dos Comentários Múltiplos (CMM) e das 

Estrofes.

O Comentário Múltiplo consiste em uma sequência de Comentários que forma um 

padrão  ilocucionário,  ou  seja,  um  modelo  acional  que  permite  ligar  pelo  menos  duas 

ilocuções, que podem ser do mesmo tipo ou de tipos diferentes,  cada uma operando no 

mundo de modo tal que o resultado é um efeito retórico convencional. Os CMM formam um 

padrão  ilocucionário,  que  corresponde  a  um  modelo  retórico  realizado  através  de  um 

padrão prosódico. O padrão prosódico dos Comentários Múltiplos é de tipo raiz+raiz(+raiz).

Alguns padrões ilocucionários já foram identificados, contudo, trata-se de uma lista 

em aberto. Dentre os padrões já identificados, citam-se: lista, reforço, relação necessária e 

comparação. A investigação da fala espontânea com base no corpus C-ORAL-BRASIL mostra-

se promissora na descoberta de novos padrões. Inclusive, durante a fase de etiquetagem 

informacional, diversos padrões emergiram, como o de dupla pergunta, alternativa e pedido 

de confirmação.

Em  um  padrão  de  comparação,  por  exemplo,  cada  elemento da  comparação  é 

normalmente expresso em um Comentário  próprio. Porém, é da própria natureza retórica 

de uma comparação que haja forte ligação entre os Comentários que a formam,  assim, o 

efeito  ilocutivo  de  comparação  é  obtido  somente  se  os  vários  Comentários  forem 

interpretados juntos, em um padrão, e não autonomamente.

Abaixo  apresentam-se  dois  exemplos  de  CMM  com  padrões  distintos.  Em  2.27 

temos o padrão de alternativa, e em 2.28, o padrão de lista.

Exemplo 2.27 - bfamdl04 [161]:

 *SIL: ou é vinho bom caro /=CMM= ou é cerveja //=CMM=
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Exemplo 2.28 - bpubdl02 [26]

 *EUG:  quer  dizer  /=INT=  isso  aqui  nũ tem outono  /=CMM= nũ tem inverno 
/=CMM= nũ tem verão //=CMM= 

2.4.3 Estrofe e Comentários Ligados

O princípio ilocutivo é extremamente consistente quando observamos enunciados 

produzidos em situações de muita interação entre os interlocutores e eles estão engajados 

em  alguma  atividade  específica  (que  não  o  bate-papo).  Entretanto,  esse  princípio  se 

enfraquece em situações em que há baixa interatividade, como nas argumentações e nas 

narrações. Em tais casos, a finalidade principal da interação é a produção de um texto. Como 

decorrência, as unidades que compõem esses textos são mais longas e apresentam baixa 

acionalidade (CRESTI, 2009b), conforme já discutido na Introdução desta tese.

Os Comentários que compõem uma Estrofe são chamados de Comentários Ligados 

(COB). São unidades textuais com padrão prosódico de tipo raiz, mas sem limitação (teórica)  

do número máximo de unidades que formam a Estrofe. Cada unidade de COB é percebida 

como  contendo  um sinal  de  continuação  do  enunciado,  a  quebra  prosódica  terminal  é 

percebida apenas no último enunciado da Estrofe  (o último enunciado  é  etiquetado como 

COM, por razões metodológicas).

O exemplo 2.29 ilustra uma Estrofe formada por apenas unidades de Comentários 

Ligados.  Alguns dos Comentários estão  escandidos em mais de uma unidade entonacional 

(SCA).

Exemplo 2.29 - bfammn06 [71]:

 *JOR:  nós temos vinte-e-cinco funcionários  /=COB= dentro de Minas Gerais 
/=COB= atuando /=COB= com a base nossa aqui em [/1]=SCA=  na capital 
/=COB= e  hoje  nós  tamos  /=SCA=  numa  média  de &fature  [/1]=SCA= 
faturamento de um-milhão-e-meio a um-milhão-e-setecentos-mil reais 
/=SCA= mês //=COM=

A Estrofe é uma entidade linguística que não corresponde a um único ato de fala, 

mas à atividade linguística como um todo. Nas Estrofes, o princípio ilocutivo se enfraquece e 

a  força  ilocucionária  é  distribuída  em  Comentários  não  autônomos,  cuja  ligação  é 

perceptivelmente processual (e não padronizada, como ocorre com os CMM). Corresponde à 
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apresentação de um pensamento em construção,  tanto no plano da organização mental 

como  da  apresentação  temporal.  Os  Comentários  Ligados  não  formam  um  padrão 

informacional composicional, mas é comum que ocorra a construção de subpadrões dentro 

da Estrofe, com a utilização de outras unidades informacionais, além do Comentário. Essa 

características é  exemplificada em 2.30.

Exemplo 2.30 - bfammn06 [29]:

 *JOR: desenvolvi um trabalho muito bom /=COB= fiquei lá durante um bom tempo 
da minha vida profissional /=COB= e um belo dum dia /=TOP= num almoço 
dentro  de  um restaurante  /=TOP= chega um amigo acompanhado de 
outos  &empre  [/3]=SCA=  de  outros  diretores  /=COB=  de  uma  outra 
empresa /=COB= e /=DCT= através dessa amizade /=PAR= nós trocamos 
de cartão /=COB= e ele me ligou /=COB= e eu &f [/1]=SCA= fui fazer uma 
entrevista  dentro  dessa  outra  empresa  pa  trabalhar /=SCA=  hhh  com 
/=SCA= linha branca e linha marrom //=COM=

As Estrofes são muito mais frequentes nas interações de caráter monológico do que 

nas interações de caráter mais dialógico, dada a própria natureza textual que emerge das 

situações monológicas.

2.5 ASPECTOS PRINCIPAIS DA TEORIA DA LÍNGUA EM ATO

Em síntese, a TLA é uma teoria embasada no estudo empírico da fala espontânea em 

interações naturais. A unidade básica de fala espontânea é o enunciado, definido como a 

contrapartida linguística do ato de fala. De acordo com o princípio ilocutivo, cada enunciado 

corresponde a uma ilocução.

O enunciado é delimitado no fluxo da fala graças a quebras prosódicas terminais 

(percebidas  pelo  interlocutor  como  conclusivas).  Também  há  quebras  prosódicas  não 

terminais (percebidas como não conclusivas),  que delimitam unidades menores do que o 

enunciado.  Os  enunciados  compostos  de  uma  única  unidade  prosódica  (unidade 

entonacional)  são  classificados  como  simples;  aqueles  que  são  segmentados  em  mais 

unidades, como complexos.

A Teoria  da  Língua em Ato propõe que cada unidade em um padrão prosódico 

corresponde a uma unidade do padrão informacional. A unidade informacional que pode 

formar sozinha um enunciado é o Comentário. O Comentário carrega a força ilocucionária 
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do enunciado e lhe confere autonomia prosódica e pragmática. Os enunciados complexos 

compõem-se  de  uma  unidade  de  Comentário  e  outras  unidades  informacionais,  que 

cumprem  funções  textuais  (Tópico,  Apêndice  de  Comentário,  Apêndice  de  Tópico, 

Parentético e Introdutor Locutivo) ou dialógicas (Incipitário,  Conativo,  Alocutivo,  Fático, 

Expressivo e Conector Discursivo).

Outros  padrões  informacionais  complexos  são  formados  por  Comentários 

Múltiplos. Nesses casos, a unidade de referência é um padrão ilocucionário composto, já 

que,  para  produzir  certos  efeitos  retóricos,  é  necessária  a  realização  de  mais  de  uma 

ilocução, como em listas, comparações, reforços, pedidos de confirmação, entre outros.

Algumas vezes, uma unidade informacional pode ser segmentada em mais de uma 

unidade entonacional, caracterizando o fenômeno da escansão. A escansão pode se dar por 

razões expressivas ou por alguma dificuldade na produção da fala.

Por fim, em situações em que a acionalidade na interação é baixa e a atividade 

linguística principal é a construção de um texto, ocorre a produção de Estrofes. Estrofes são 

entidades linguísticas  concluídas  que não correspondem à execução de uma  única  força 

ilocucionária ou de um padrão retórico. As Estrofes se referem a uma atividade linguística 

mais  ampla,  como  na  construção  de  narrativas  e  argumentações.  São  compostas  por 

sequências de Comentários Ligados, cuja relação é de junção processual.



3 CONSTRUÇÃO DO CORPUS C-ORAL-BRASIL INFORMAL

A pesquisa desenvolvida neste trabalho toma a fala espontânea como universo de 

referência para a compreensão de como a informação é  linguisticamente organizada na 

comunicação humana. De modo a ter acesso aos a dados de fala para esta investigação, fez-

se necessário utilizar as ferramentas da Linguística de Corpus.

Segundo definição de John Sinclair,  um corpus é uma coleção de fragmentos de 

textos  em  formato  eletrônico,  selecionados  de  acordo  com  critérios  externos,  que 

representa  uma  variedade  linguística  e  serve  como  fonte  de  dados  para  a  pesquisa 

linguística.  Os  critérios  externos referem-se à necessidade de o  conteúdo do corpus ser 

selecionado de acordo com a função comunicativa de tal conteúdo dentro da comunidade 

em que é produzido (SINCLAIR, 2005). Um corpus construído com base nesse princípio deve 

proporcionar ao pesquisador uma base de dados na qual o fenômeno pesquisado ocorra nos 

mesmos  contextos  em que  seria  encontrado na  língua.  Isso  permite  que  o  pesquisador 

forme um corpo de evidências que irá possibilitar a generalização do fenômeno, a partir do 

que foi encontrado no corpus, para toda a língua ou variedade linguística investigada.

Adotando esse pressuposto, o presente trabalho utilizou um corpus de fala cujas 

características são compatíveis com o estudo da estrutura informacional. Assim, procura-se 

assegurar que os resultados obtidos na pesquisa possam originar explicações generalizantes 

para a ocorrência, distribuição e características do  Tópico na variedade do Português do 

Brasil representada no corpus utilizado.

Um corpus é  construído em diversas etapas e normalmente é um processo que 

envolve várias pessoas, especialmente quando se trata de corpora orais. O corpus utilizado 

nesta pesquisa, o C-ORAL-BRASIL, não é diferente, sendo o resultado da colaboração de uma 

equipe da qual participaram professores, estudantes de pós-graduação e graduação e outros 

colaboradores. Cada um participou de diferentes partes do processo, desde o planejamento 

até a coleta e final publicação dos dados, contribuindo com suas habilidades e experiência.
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Destro desse contexto, no presente capítulo destaco a contribuição fornecida pelo 

presente  trabalho  para  a  construção  do  corpus  C-ORAL-BRASIL.  Ao  mesmo  tempo, 

apresenta-se uma descrição dos procedimentos metodológicos adotados na construção do 

corpus.  Este  capítulo  divide-se  então  em  três  subseções.  A  seção  3.1  apresenta  as 

características e o processo de compilação e preparação das gravações e transcrições.  A 

seção 3.2 (a mais importante quanto à contribuição original desta obra para o projeto maior 

na qual se insere), dedica-se  a apresentar, em detalhe, como foi realizada a validação da 

anotação da segmentação prosódica realizada nas transcrições. Na seção 3.3 apresento uma 

análise da relação entre a anotação das funções informacionais e sua interferência sobre a 

anotação das fronteiras prosódicas.

3.1 O C-ORAL-BRASIL

O C-ORAL-BRASIL é um projeto ainda em andamento de constituição de corpus de 

língua espontânea falada no Brasil, com predominância da diatopia mineira. É coordenado 

por  Tommaso  Raso  e  Heliana  Mello  e  sediado  no  Laboratório  de  Estudos Empíricos  e 

Experimentais da Linguagem (LEEL) na Universidade Federal de Minas Gerais.

Por suas dificuldades técnicas e especificidades, a construção do corpus consumiu 

grande parte do tempo dedicado esta tese. Essa etapa foi fundamental, por um lado, porque 

seu  resultado,  o  corpus  e  a  amostra  etiquetada  informacionalmente,  são  a  base  para  a  

pesquisa do Tópico. Assim, era importante garantir que o corpus tivesse um alto padrão de 

consistência  da  anotação  de  forma  este  estudo  fosse  possível.  Por  outro  lado,  em  um 

contexto mais amplo, trabalhar na construção de um corpus de língua oral e associado a um 

projeto dessa importância também traz reflexões metodológicas e teóricas essenciais para a 

formação  de um  pesquisador.  Certamente,  trabalhar  com  corpora  já  prontos  tem  suas 

vantagens,  mas  é  incomparável  o  grau  de  intimidade  com  o  objeto  de  estudo  que  a 

construção de um corpus propicia ao linguista.

3.1.1 Características do C-ORAL-BRASIL

C-ORAL-BRASIL  é  fruto  de  uma cooperação  internacional  e  constitui-se  como  a 

quinta língua comparável ao projeto europeu C-ORAL-ROM. Esse último é um conjunto de 
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corpora  comparáveis  de  fala  espontânea  das  principais  línguas  românicas  europeias: 

Francês, Italiano, Português e Espanhol. O projeto  europeu  foi coordenado por Emanuela 

Cresti e Massimo Moneglia, da Università degli Studi di Firenze. No total, o C-ORAL-ROM conta 

com 772 textos e cerca de 123 horas de gravação. O corpus de cada língua representada 

conta com aproximadamente 300.000 palavras (CRESTI; MONEGLIA, 2005). Para garantir a 

comparabilidade entre os corpora, o C-ORAL-BRASIL segue a mesma arquitetura básica do C-

ORAL-ROM.

O  C-ORAL-BRASIL  foi  planejado  de  modo  a  permitir  o  estudo  da  estrutura 

informacional  e  das  ilocuções  do  Português  do  Brasil,  tomando  como  base  a  Teoria  da 

Língua em Ato (CRESTI, 2000), já detalhada no capítulo 2. No entanto, muitos outros estudos 

da fala espontânea podem ser feitos a partir desse corpus, já que as transcrições procuraram 

preservar diversos aspectos ligados a fenômenos lexicais e morfossintáticos característicos 

da  fala  brasileira,  como  será  descrito  adiante.  Além  disso,  o  sistema  de  anotação  da 

segmentação  prosódica  implementado  no  C-ORAL-BRASIL,  necessário  ao  estudo  das 

ilocuções, não impede o estudo de outros níveis linguísticos.

O  corpus  total  prevê,  em  sua  estrutura,  duas  macrosseções,  uma  de  registro 

informal e outra de registro formal18. A macrosseção formal não será tratada aqui, visto que 

ainda  encontra-se  em  fase  de  elaboração  e  não  faz  parte  do  escopo  deste  trabalho.  A 

macrosseção  informal  é  composta  por  139  gravações que  totalizam 208.130  palavras  e 

equivalem a 21h 8min de gravação,  com um total de 34.167 enunciados.  As  gravações da 

porção informal  do corpus estão organizadas em duas seções,  de acordo com o tipo de 

contexto em que ocorreram as interações entre os participantes.

I. Contexto familiar/privado: 105 gravações, com 159.364 palavras.

II. Contexto público: 34 gravações, com 48.766 palavras.

Cada uma dessas seções é ainda subdividida de acordo com a tipologia da interação: 

monólogos,  diálogos ou conversações.  Cada  subseção  contém aproximadamente  1/3  das 

gravações.  O  critério  utilizado para classificar  as  interações  em monólogos,  diálogos  ou 

conversações não é o número de participantes, mas a dinâmica da situação e o peso relativo 

de cada participante na produção linguística resultante. As tipologias textuais presentes na 

seção informal do corpus são definidas operacionalmente como:

18 A macrosseção informal foi completamente concluída e publicada por Raso e Mello (2012). A macrosseção 
formal encontra-se, no segundo semestre de 2012, em fase inicial de compilação.
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a) Conversação: resultado da interação na qual há participação ativa e contribuição 

linguística representativa de três ou mais sujeitos;

b) Diálogo: resultado da interação  na qual há  a participação ativa e contribuição 

linguística representativa de dois sujeitos; 

c) Monólogo:  resultado produzido predominantemente por um único falante, em 

que  os  aspectos  textuais  se  sobressaem  aos  pragmáticos  na  composição  das 

unidades de referência,  em uma situação em que há pouca interação entre os 

participantes e em que um dos falantes desenvolve um texto complexo.

Como pode ser observado pela arquitetura do corpus, o C-ORAL-BRASIL privilegia a  

variação  diafásica.  Isso  porque  é  ela  que  influencia,  de  modo  mais  significativo,  a  

estruturação  informacional  e  a  realização  de  ilocuções  na  fala.  Situações  com  muita 

interação  e  onde  a  fala  é  mais  ancorada  no  contexto  imediato  de  produção  levam  à 

realização de muitas ações (atos de fala) diferentes e, portanto, muitas ilocuções. Situações 

em que a fala é menos situada no contexto imediato fazem emergir menos ações diferentes, 

mas  são  mais  ricas  em  termos  de  complexidade  informacional.  Assim,  dentro  de  cada 

tipologia interacional,  procurou-se variar  o  máximo possível  as  situações comunicativas 

registradas no corpus (MELLO, H. R.; RASO, 2009; RASO; MELLO, H. R., 2010).

A variedade diatópica representada no C-ORAL-BRASIL é a de Minas Gerais, com 

maior representatividade da área urbana de Belo Horizonte, mas foi incluída também uma 

pequena  quantidade  (estatisticamente  não  representativa)  de  informantes  de  outras 

procedências.

A variação diastrática está representada no corpus, mas não de modo balanceado. O 

objetivo  principal  em  relação  à  diastratia  foi  incluir  a  maior  variabilidade  possível  de 

participantes.  Isto  foi  realizado de modo a  incluir,  em todas as  ramificações do corpus,  

interações  entre  falantes  de  faixas  socioculturais  diversas.  As  características 

sociolinguísticas constantes nos cabeçalhos do corpus são as seguintes:

a) Sexo.

b) Faixa etária: menor de 18 anos (M), de 18 a 25 anos (A), 26 a 40 anos (B), 41 a 60 

anos (C), mais de 60 anos (D).

c) Nível de escolaridade: nenhuma escolarização ou 1º grau incompleto (1); até o 

título de terceiro grau, desde que o informante não exerça uma profissão que 
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necessite do título superior (2); nível superior completo, desde que a ocupação 

do informante exija a formação superior (3). 

d) Ocupação.

e) Origem: cidade e estado de origem.

Estes grupos foram estabelecidos conforme a estrutura do C-ORAL-ROM, buscando 

preservar a comparabilidade entre os corpora também no que diz respeito às características 

sociolinguísticas  dos  informantes.  Também  são  incluídas  informações  complementares 

sempre que necessário, como, por exemplo, maiores detalhes sobre a origem ou sobre o tipo 

de relação existente entre os participantes (grau de proximidade ou parentesco entre os 

participantes, se o pesquisador participa ou não da situação etc).

3.2 A CONSTRUÇÃO DO CORPUS

As subseções seguintes detalham cada etapa de construção do corpus. Em cada uma 

é descrita a contribuição específica deste trabalho para o corpus. Também são apresentadas 

algumas das dificuldades encontradas e como foram superadas.

3.2.1 Gravação

Todos  as  gravações  foram  feitas  com  o  consentimento  dos  informantes,  que 

assinaram termo de compromisso aprovado pelo Comitê de Ética da UFMG. As gravações 

foram realizadas em formato digital (wav) de 32 bits e taxa de amostragem de 22050 Hz.

O equipamento utilizado foi:

a) Gravadores digital Marantz modelo PDD660.

b) Kit  de  captação  de  áudio  sem  fio  Senheiser  Evolution  EW100  G2,  que  inclui 

receptores  e  transmissores  sem  fio  e  microfones  de  lapela.  Foi  o  tipo  de 

microfone mais utilizado para as gravações.

c) Microfone omnidirecional Senheiser MD 421.

d) Mixer de som Xenyx 1222, com seis entradas de microfones.
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A escolha de informantes e situações a serem gravadas baseou-se nas definições do 

corpus, descritas na seção 3.1.  Uma vez planejada, a sessão de  gravação  é iniciada e pode 

durar de 15 minutos a 2 horas (com grande variação). Essa gravação inicial é então avaliada 

e  seleciona-se  um  trecho  de 10  minutos  para  fazer  parte  do  corpus.  Apenas  o  trecho 

selecionado é transcrito. É importante que uma seção de gravação seja mais longa do que a 

duração  do  trecho  que  será  posteriormente  transcrito.  Isso  serve  para  assegurar  que  o 

informante  tenha  tempo  de  sentir-se  à  vontade  com  o  equipamento  de  gravação  e  a 

presença  do  pesquisador  (quando  for  o  caso),  permitindo que,  no  trecho  transcrito,  o 

informante esteja agindo o mais naturalmente possível. Assim, normalmente os primeiros 

minutos da gravação são ignorados.

Muitos colaboradores contribuíram para as gravações do C-ORAL-BRASIL. Isso foi 

muito importante para garantir uma grande diversidade nos informantes e nas situações 

gravadas. Durante a fase  de coleta de material em campo, foram realizadas  15 sessões de 

gravação  como  contribuição  específica  do  presente  trabalho  de  pesquisa  para  o  corpus 

geral. Dessas, 7 gravações foram bem sucedidas e tiveram trechos transcritos que entraram 

para o corpus. Boa parte das gravações realizadas não foram bem sucedidas por diferentes 

razões, visto que as dificuldades inerentes ao processo de gravação das sessões são várias:

1) Problemas técnicos:  falhas  no equipamento durante a  gravação  causadas por 

perda de energia (queda da rede elétrica ou baterias fracas), defeitos nos cabos, 

configuração inadequada do equipamento.

2) Interferências: presença de ruídos externos altos que acabam abafando as vozes 

dos informantes.

3) Inadequação  dos  informantes  ou  situação:  a  situação  gravada  acaba  sendo 

formal,  ou os participantes não são capazes de relaxar e  produzem uma fala 

demasiadamente monitorada.

4) Erro  do  pesquisador:  esquecimento  de  ligar  o  microfone  ou  de  pressionar  o 

botão de gravação no gravador, perda dos arquivos gravados.

Normalmente, os problemas ocorrem devido à inexperiência do pesquisador com o 

equipamento de gravação e à falta de planejamento adequado para a sessão de gravação.  

Uma situação recorrente foi a captação inadequada da voz dos informantes em situações 

nas quais havia mais de dois participantes. No início, em tais situações, era utilizado um 
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microfone  omnidirecional,  que  normalmente  não  captava  bem  as  vozes  de  todos  os 

participantes e gravava também muitos ecos do ambiente. Esse problema foi resolvido com 

a aquisição de uma mesa de mixagem de som e mais microfones de lapela. Desse modo, até 

seis microfones podem ser conectados ao gravador simultaneamente.

3.2.2 Transcrição

As transcrições foram feitas com base no formato CHILDES-CLAN (MACWHINNEY, 

2000), ao qual implementou-se a anotação das quebras prosódicas  já utilizada no C-ORAL-

ROM (MONEGLIA; CRESTI, 1997). A marcação da segmentação prosódica é feita com base na 

percepção do transcritor. Antes de iniciar essa etapa do trabalho, o grupo de transcritores 

passou  por  diversos  cursos  e  realizou  uma  série  de  exercícios  de  formação.  Nessa  fase 

preliminar,  foi  realizada  ainda  a  validação  estatística  da  anotação  da  segmentação 

prosódica,  que  constitui  parte  do  objeto  deste  trabalho  e  será  descrita  em  detalhe no 

capítulo 4.

Para manter a legibilidade das transcrições e garantir a máxima coerência possível 

entre  os  vários  transcritores,  a  base  para  adotada  para  as  transcrições  é  ortográfica, 

aplicada  para  a  maior  parte  das  palavras.  Contudo,  uma  transcrição  completamente 

ortográfica  elimina  diversas  características  lexicais  e  morfossintáticas  típicas  da  língua 

falada. Em especial, tentou-se registrar  no C-ORAL-BRASIL alguns  fenômenos que podem 

refletir  processos  de  gramaticalização  e/ou  lexicalização  do  Português  Brasileiro, 

possibilitando a recuperação de tais fenômenos através de ferramentas de busca textual e, 

com isso, incrementando as possibilidades de uso do corpus. Para uma discussão detalhada 

sobre a elaboração dos critérios de transcrição ver Mello e Raso (2009).

A seguir,  apresentam-se alguns dos fenômenos registrados na transcrição para os 

quais foram empregados critérios não ortográficos  (RASO; MELLO, H. R., 2009),  para uma 

melhor compreensão dos exemplos transcritos utilizados ao longo da tese.

a) Aférese: cabar, brigado(a), baixar, ...

b) Apócope dos verbos “estar”, “deixar”, “olhar” e “poder”: tá, xá, a', po'.

c) Ausência de marca de plural em algum elemento do sintagma nominal.

d) Cliticização de pronomes “ele”, “ela”, “você”: e', ea, cê.

e) Cliticização da negação pré-verbal: nũ.
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f) Articulação de preposição com artigo: num, numa, dum, duma, co, ca, ...

g) Redução das preposições: d', p', c', n'.

h) Formas verbais não padrão

No  Quadro 3.1  são  apresentados os símbolos utilizados na transcrição com uma 

explicação do que representam. Esses símbolos foram utilizados para representar diversos 

fenômenos  particulares  da  fala,  tais  como  as  fronteiras  prosódicas,  as  hesitações,  

interrupções e falsos começos.

Quadro 3.1 - Simbologia da transcrição
Símbolo Significado

*ABC Início de turno e identificação do informante.

// Quebra terminal:
Unidade entonacional concluída (fim de enunciado).

+ Quebra terminal:
Unidade entonacional interrompida (fim de enunciado).

/ Quebra não terminal:
Em início de turno indica continuação do turno anterior do mesmo falante.

[/nº] Quebra não terminal indicativa de retracting19:
Com indicação do número de palavras canceladas.

& Palavra incompleta:
usado no início da palavra interrompida.

< > Início e fim de sobreposição.

&he Hesitação.

hhh Som paralinguístico como riso ou tosse.

xxx Uma palavra não transcrita:
Palavra que não foi compreendida pelo transcritor.

yyy Uma palavra censurada:
Palavra omitida da transcrição e do sinal de áudio para preservar a identidade ou a face do 
informante.

yyyy Trecho com mais de uma palavra não transcrito:
Palavras não compreendidas pelo transcritor.

Para realizar a transcrição é necessário utilizar um aplicativo computacional que 

permita navegar pelo sinal de áudio.  Os softwares utilizados na fase de transcrição foram o 

Audacity (ASH et al., 2012) e/ou o WinPitch (MARTIN, 2004, 2011). Também foi utilizado um 

editor de textos simples para realizar a transcrição. É importante também o uso de fones de 

19 O retracting equivale a uma quebra prosódica não terminal. Trata-se de uma dificuldade de execução da  
fala, normalmente associada à repetição do conteúdo locutivo mal executado, com ou sem alguma alteração 
nesse conteúdo. É assinalado na transcrição através de um a barra simples, seguida do número de palavras 
envolvidas, entre colchetes. Ex.: *ROG: aqui já tá dando [/4] aqui já tá dando a altura //
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ouvido de boa qualidade para que não se percam fragmentos da gravação ditos em voz mais 

baixa ou em que não foram bem captados pelo microfone.

Os procedimentos gerais adotados na transcrição são os seguintes:

1) Seleciona-se um trecho do áudio partindo do início do sinal sonoro e escuta-se,  

procurando identificar em que ponto há uma quebra prosódica terminal.

2) Tendo identificado o primeiro trecho com quebra terminal, seleciona-se todo o 

trecho e escuta-se novamente, conferindo se aquele trecho é autônomo, ou seja, 

confirmando se a quebra é mesmo terminal.

3) Transcreve-se o trecho selecionado, escutando várias vezes e selecionando-se 

trechos menores caso seja necessário.

4) Após a transcrição de toda a sequências concluída por quebra terminal, escuta-se 

mais uma vez a sequências toda enquanto se confere se nenhum segmento ou 

quebra prosódica deixou de ser transcrita.

5) Inicia-se o mesmo processo novamente a  partir  do ponto em que a primeira 

sequências foi concluída e assim sucessivamente.

Como contribuição  deste  trabalho  para  a  compilação  do  C-ORAL-BRASIL, foram 

transcritos 9  textos  do  corpus20.  A  maior  dificuldade  em  relação  à  transcrição  é  a 

consistência  na  aplicação  dos  critérios  não  ortográficos,  juntamente  com  a  atenção  na 

marcação das quebras prosódicas. O transcritor deve ter a paciência de escutar várias vezes  

o mesmo trecho para garantir a máxima fidelidade com a gravação, mas ao mesmo tempo 

não se pode deter-se demais em cada trecho, sob pena de não concluir a tarefa.

Antes de iniciar uma transcrição é importante revisar os critérios de transcrição. 

Também deve-se  ter  atenção  ao  pedaço  da  gravação  que  será  transcrito,  de  modo  que 

resulte em um texto coerente (com começo, meio e fim) em que o informante pareça estar à  

vontade.

20  Durante as fases de transcrição e revisão, também foi realizado um trabalho em um grupo com outras duas 
transcritoras sobre um conjunto de 20 gravações que, mais tarde, serviriam como um subcorpus, ao qual foi  
incorporada a etiquetagem informacional.
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3.2.3 Revisão da transcrição

Após  ser  transcrito,  cada  texto  do  corpus  foi  revisado  por,  pelo  menos, um 

transcritor,  antes  de  passar  para  a  próxima  etapa,  a  de  alinhamento.  O  procedimento 

adotado na revisão é semelhante ao da transcrição. A revisão inclui a conferência da grafia 

correta  das  palavras,  a  aplicação  adequada  dos  critérios  não  ortográficos  e  a  marcação 

apropriada de quebras prosódicas terminais e não terminais.

A  revisão  sempre  é  realizada  por  uma  pessoa  diferente  daquela  que  fez  a 

transcrição. Ao longo dessa fase, foi realizada a revisão de 9  das  transcrições  do corpus (e 

que se inserem em um subconjunto de 20 transcrições que compuseram a amostra utilizada 

nesta pesquisa) como parte do objetivo geral I deste trabalho.

3.2.4 O alinhamento texto-som

Uma vez transcritos, os textos passaram então para a fase de alinhamento com o 

som. O alinhamento texto-som é realizado através do software WinPitch  (MARTIN, 2004, 

2011).  Com  este  software  é  possível  associar  um  trecho  do áudio  à  sua  transcrição 

correspondente, de modo que seja possível escutar o trecho enquanto se lê a transcrição. O 

software  também  permite  a  análise  acústica,  pois  conta  com  diversas  ferramentas  de 

análise.  Além disso,  possibilita  a  realização  de  vários  experimentos  com o  áudio,  como 

cortes e sínteses.

A unidade básica para o alinhamento é uma sequência concluída:  enunciado  ou 

estrofe. Ou seja, cada trecho de áudio selecionado no alinhamento equivale, na transcrição, 

à uma porção de texto delimitada por uma quebra terminal (// ou +).

Este critério só não é mantido quando ocorre a interposição de turno de um falante 

no turno de outro falante.  Para indicar  continuidade do turno, acrescenta-se uma barra 

simples no início do turno que está em continuidade, como ilustrado no exemplo 3.1.

Exemplo 3.1 - bfammn02 [93]-[118]:

 *BAL: cê sabe que aquelas caxinhas ali / ela [/1] eu descobri ontem /
*BEL: uhn //
*BAL: / que elas são duzentos-e-vinte //
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A fase de alinhamento também constitui uma fase de revisão. Nesse momento,  é 

importante assegurar-se  de  que as quebras prosódicas, especialmente as terminais, estão 

marcadas adequadamente. O alinhamento do texto ao som propicia uma nova dimensão ao 

transcritor, que tem a possibilidade de acessar muito facilmente (literalmente, com penas 

um clique) as fronteiras prosódicas terminais e aferir sua precisão.

Todos  os  alinhamentos  também  passaram  por  uma  revisão,  na  qual  foi  dada 

especial atenção à colocação das quebras prosódicas terminais, além da correção de outros 

eventuais problemas de natureza segmental ou na marcação de quebras não-terminais e 

também o alinhamento correto da interposição de turnos.

3.2.5 Revisão dos elementos segmentais

As  transcrições  do  corpus  passaram  por  um  processo  de  revisão  específico  da 

representação dos elementos segmentais. Nessa fase, procurou-se corrigir erros relativos à 

grafia  adequada  das  palavras,  tanto  daquelas  que  deveriam  seguir  a norma  ortográfica 

convencional como em relação às palavras que deveriam seguir os critérios específicos de 

transcrição  não  ortográficos.  A  fase  de  revisão  do  nível  segmental  ocorreu  após  uma 

primeira  etapa  de  validação.  O  objetivo  dessa validação  foi  quantificar  o  grau  de 

confiabilidade das transcrições segundo duas perspectivas:

I. Quantificação  da  porcentagem  de  enunciados  e  de  palavras  com  erros  de 

transcrição.

II. Quantificação  do  grau  de  confiabilidade  de  cada  critério  de  transcrição 

implementado.

Após a verificação da porcentagem e dos tipos de erros mais recorrentes, realizou-

se a revisão específica dos elementos segmentais. Esta revisão foi realizada sobre todos os 

textos do corpus por um grupo de três transcritores, considerados os mais aptos a verificar, 

especialmente,  a  consistência  da  aplicação  dos  critérios  de transcrição.  Como parte dos 

objetivos propostos para esta pesquisa, foi  realizada a revisão no nível segmental,  de 32 

transcrições do corpus.
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3.2.6 Etiquetagem morfossintática

A etiquetagem morfossintática do C-ORAL-BRASIL foi feita de forma automática, 

através  do  software  PALAVRAS  (BICK,  2000).  O  PALAVRAS é  um parser  morfossintático 

baseado  em  regras,  desenvolvido  para  a  língua  portuguesa.  Este  software  já  havia  sido 

utilizado na etiquetagem do corpus oral do NURC, com baixa porcentagem de erro  (BICK, 

1998), e foi adaptado para a etiquetagem da fala espontânea especialmente para o C-ORAL-

BRASIL. Uma descrição do sistema de anotação morfossintática pode ser conferida em Bick, 

Mello e Raso (2010) e Bick et al. (2012).

3.2.7 Etiquetagem informacional

Para os  fins da pesquisa sobre a estrutura informacional, não é suficiente que os 

textos  estejam  transcritos  e  alinhados.  É  necessário  que  eles recebam  uma  anotação 

informacional.  Por  uma  questão  de  viabilidade,  selecionou-se  uma  amostra  do  C-ORAL-

BRASIL para formar um subcorpus, o qual recebeu a etiquetagem informacional, doravante 

chamado minicorpus.

Todos os 20 textos do minicorpus receberam etiquetagem informacional, utilizando 

o  conjunto  de  unidades  informacionais  proposto  pela  Teoria  da  Língua  em  Ato 

(apresentadas no  capítulo 2). Antes de iniciar a etiquetagem, os anotadores passaram por 

uma  fase  de  treinamento,  que  envolveu  exercícios  e  discussões  juntamente  com  o 

coordenador do projeto. O objetivo era não apenas capacitar os anotadores em relação aos 

instrumentos  teóricos  necessários  para  a  tarefa,  mas  também  estabelecer  uma 

homogeneidade e  um padrão de uniformidade nas  etiquetagens.  Os  anotadores  também 

passaram por uma avaliação estatística (veja-se o  capítulo 4) quanto ao grau de acordo da 

etiquetagem informacional antes de ser iniciada a fase de revisão final  da  etiquetagem do 

minicorpus.

A etiquetagem passou por duas fases distintas de revisão. A primeira foi realizada 

por  um  anotador,  sempre  diferente  daquele  que  etiquetou  o  texto  originalmente,  em 

conjunto  com o professor  coordenador  do projeto.  Algum tempo depois,  a  etiquetagem 

informacional foi novamente revisada pelo coordenador do projeto em conjunto com um 
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membro do  projeto  europeu  (C-ORAL-ROM),  que  é  a  pessoa  com maior  experiência  em 

relação à etiquetagem informacional baseada na Teoria da Língua em Ato.

A listagem completa das etiquetas informacionais está apresentada no Quadro 3.2. 

A descrição detalhada e exemplificada das funções informacionais encontra-se no capítulo 

2. Apresenta-se  ainda,  para fornecer uma visualização de etiquetagem, um trecho de uma 

transcrição etiquetada informacionalmente no exemplo 3.2.

Quadro 3.2 - Etiquetas informacionais
Unidades informacionais textuais Unidades informacionais dialógicas

COM Comentário INP Incipitário

CMM Comentários múltiplos CNT Conativo

COB Comentário ligado PHA Fático

TOP Tópico ALL Alocutivo

TPL(nº) Lista de Tópicos, nº indica a ordem EXP Expressivo

APC Apêndice de comentário DCT Conector discursivo

APT Apêndice de Tópico Unidades informacionalmente vazias

PAR Parentético SCA Escansão

PRL Lista de parentéticos EMP Vazio (para unidades incompletas)

INT Introdutor locutivo TMT Tomada de tempo

UNC Não identificável

Sinais adicionais que podem ser agregados às etiquetas

  _r Unidade em discurso reportado (pode ser 
aplicado a qualquer unidade)

  _s Unidade subordinada (pode ser aplicado 
apenas ao TOP e ao COB)

Exemplo 3.2 - bfammn03 [92]-[108]:

*ALO: no Natal sessenta-e-dois /=TOP= a dona Maricota me fez uma compra /=SCA= 
lá na minha loja //=COM= eu tava liquidando /=COM= até a loja lá //=APC= foi 
uma compra  grande  /=COB=  deu  /=SCA=  presente  pa  meninada  dela  toda 
//=COM= e comprou /=SCA= fiado /=COM= né //=PHA= e /=DCT= e eu /=TOP= 
cabei com a loja /=CMB= mudei pra cá /=CMB= tô negociando esses ano todo 
aí /=CMB= eu /=SCA= dei a conta pa [/5]=SCA= mandei /=SCA= pessoal /=SCA= 
cobrar lá /=COB= mas nũ quis [/2]=SCA= né /=PHA= nũ quis &co [/1]=SCA= 
nem cobrar dela /=COB= porque eu sabia que era viúva /=COB= e tal /=COB= e 
dificuldade /=COB= muitos filho /=COB= dificuldade financeira /=PAR= falei 
/=INT= ah  /=CMM_r=  nts  //=CMM_r= deixa  pa lá  isso  //=COM=  conta  até 
grande //=COM= aí /=TOP= larguei pa lá //=COM= aí /=PHA= quando é três 
anos  atrás  mais  ou  menos  /=TOP=  chega  um  filho  dela  /=TOP=  perto  de 
mim /=APT= falou assim /=INT= ô Aloysio  //=COM_r=  minha mãe morreu 
//=COM_r=  devia  ocê  uma  conta  na  loja  //=COM_r=  eu  falei  /=INT=  ah 
/=EXP_r=  &Eu  [/1]=EMP=  Eustáquio  /=ALL_r=  larga  pa  lá  isso  /=COM=  uai 
//=PHA_r= não /=COB_r= nũ tô nem /=SCA= pensando não //=COM_r=
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4 ANÁLISE QUALITATIVA DA ANOTAÇÃO PROSÓDICA E INFORMACIONAL

O objetivo do capítulo é apresentar uma análise, do ponto de vista qualitativo, da 

amostra de dados utilizada para a pesquisa do Tópico no Português Brasileiro (apresentada 

na Parte II desta tese). Esse tipo de análise é de grande importância quando se realizam 

estudos com base em corpus. Na pesquisa empírica em linguística, é somente a partir de 

uma avaliação acerca da qualidade do recurso linguístico utilizado como fonte de dados que 

se pode interpretar adequadamente os resultados obtidos e compreender a extensão e os 

limites das conclusões deles derivadas.

A qualidade de um recurso como um corpus, naturalmente, só pode ser avaliada 

levando-se em consideração um conjunto de fatores, quais sejam: a arquitetura do corpus, 

os  objetivos  para  os  quais  foi  construído,  a  variedade  linguística  representada,  as 

ferramentas utilizadas, os formatos dos arquivos disponibilizados ao usuário, a presença e 

completude  dos  metadados  de  cada  texto,  o  tipo  de  anotação  presente.  Todos  esses 

parâmetros devem ser apropriadamente definidos nas especificações do corpus.

Neste  trabalho,  o  termo  “qualidade”  assume  um  significado  técnico  bastante 

preciso,  que  visa  estar  em  consonância  com  as  melhores  práticas  estabelecidas  para  a 

produção de recursos linguísticos  tais  como corpora,  em conformidade com os recursos 

disponibilizados  pela  ELRA  (European  Language  Resources  Association).  A  ELRA  é  uma  das 

principais  entidades  internacionais  dedicadas  à  disponibilização  de  recursos  linguísticos 

para o uso no desenvolvimento de tecnologias para a linguagem (language engineering). A 

entidade  desenvolve  atividades  tais  como:  identificação,  distribuição,  coleta,  validação, 

padronização e melhoria na produção de recursos linguísticos (ELRA, 2008).

A análise da qualidade (quality assessment) é um processo de coleta de informação 

válida e confiável sobre um recurso linguístico e de interpretação dessas informações. Ao 

tentar  estabelecer  parâmetros  para  o  julgamento  da  qualidade,  Heuvel  et  al. 

(2008) identificaram as seguintes dimensões a ser observadas:
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a) Consistência interna e com a documentação;

b) Adequabilidade/usabilidade para os usuários;

c) Reusabilidade/extensibilidade dos dados;

d) Cumprimento das melhores práticas;

e) Completude e clareza da documentação;

f) Validação por agência externa;

g) Acessibilidade.

Conforme  indicam  Heuvel  et  al.  (2008),  há  duas  abordagens  que  foram  sendo 

desenvolvidas  nos  últimos  anos  com  o  intuito  de  acessar  a  qualidade  de  recursos 

linguísticos, avaliação (evaluation) e validação (validation). A primeira (evaluation) refere-se 

ao “desempenho” do recurso linguístico no momento de seu uso, o que implica na testagem 

do recurso através do seu uso efetivo. Assim, a avaliação não requer apenas os conjuntos de 

dados, mas também envolve o uso de ferramentas e de procedimentos de modo a atribuir 

uma “pontuação”  para o  recurso. A segunda (validation), consiste na verificação do corpus 

em relação a um conjunto de especificações técnicas preestabelecidas para sua construção.

Os critérios de validação de um corpus compõem-se de um conjunto formado pelas 

especificações do corpus e pela margem de erro preestabelecida como aceitável para cada 

elemento especificado. A rigor, a validação não envolve a aplicação de testes para julgar a  

qualidade intrínseca dos dados, mas sim a coerência e sistematicidade interna do corpus.

Em resumo, o conceito de qualidade é, então, compreendido como a aderência aos 

padrões estabelecidos para o corpus, compreendendo uma série de dimensões que podem 

ser medidas através de um processo de avaliação ou de validação. É importante frisar que a  

qualidade de um corpus não pode ser medida através de um critério genérico,  devendo 

sempre ser avaliada em relação às especificações segundo as quais o corpus foi produzido. A  

qualidade será maior quanto maior for a conformidade com as especificações (FORSØE et al., 

2006).

Naturalmente, não é escopo deste trabalho realizar uma avaliação ou mesmo uma 

validação  exaustiva,  concernente  a  todas  as  dimensões,  citadas  acima,  identificadas  por 

Heuvel et  al.  (2008),  ou sequer a todos os itens descritos nas especificações do C-ORAL-

BRASIL21.  A  análise  qualitativa  apresentada  aqui  recai  sobre  dois  aspectos  intimamente 

21 As especificações do C-ORAL-BRASIL estão acessíveis aos usuários no DVD do corpus, publicado por Raso e 
Mello (2012).
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relacionados e cruciais para os objetivos desta tese: a anotação da segmentação prosódica e 

a  etiquetagem  das  funções  informacionais  associadas  a  cada  segmento  prosodicamente 

delimitado,  conforme  os  princípios  teóricos  norteadores  da  Teoria  da  Língua  em  Ato 

(apresentada no capítulo 2).

A análise da anotação prosódica é apresentada como o resultado de um processo de 

validação  interna,  referente à  consistência  da  anotação  realizada  por  um  grupo  de 

transcritores/anotadores.  Já  a  análise  da  etiquetagem  informacional  é  apresentada  em 

termos da sua relação com a identificação de fronteiras prosódicas, enriquecida por uma 

discussão  acerca  do  acordo  obtido  entre  anotadores  na  identificação  das  funções 

informacionais22.

4.1 A VALIDAÇÃO DA ANOTAÇÃO DA SEGMENTAÇÃO PROSÓDICA

Um  dos  objetivos  específicos  deste  trabalho  de  tese  envolveu  a  execução  dos 

aspectos técnicos da validação da anotação da segmentação prosódica. Esta tarefa envolveu 

todos  os  procedimentos de preparação,  processamento e  tabulação  de  dados,   testagem 

estatística e a análise dos resultados (realizada juntamente com o orientador da pesquisa) 

relativos ao processo de validação da anotação da segmentação prosódica implementada nas 

transcrições do C-ORAL-BRASIL.

A validação é uma parte importante na construção de um corpus, seja ele oral ou 

escrito. Consiste em um processo de verificação, que pode ser realizado de diversas formas, 

da coerência e consistência da aplicação dos critérios de compilação do corpus. A validação 

garante um padrão mínimo de qualidade do produto final. É especialmente importante em 

corpora  que  contém transcrições,  mas também  naqueles  que  recebem  algum  tipo  de 

anotação ou de etiquetagem.

No caso da anotação de quebras prosódicas, a validação é uma etapa essencial, pois 

sem ela não se pode saber até que ponto o produto final é confiável para estudos que levem 

em consideração essa segmentação. Isso porque o critério utilizado para a segmentação da 

fala em enunciados e unidades entonacionais é a  percepção de fronteiras prosódicas no 

fluxo  da  fala.  Deve-se,  portanto,  ter  em  mente  que  a percepção  é  uma  habilidade 

sensorial/cognitiva, definida como o “processamento, a organização e a interpretação dos 

22 As funções informacionais adotadas para a anotação são baseadas na Teoria da Língua em Ato (Cresti, 2000)  
e encontram-se descritas no capítulo 2.
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sinais sensoriais que resultam em uma representação interna do estímulo”  (GAZZANICA; 

HEATHERTON,  2005,  p.  147).  É  um  fenômeno  que  depende  de  um  aparato  biológico 

compartilhado pelos indivíduos de uma mesma espécie, mas que é modulado pelo ambiente 

e, principalmente, pela experiência individual.

Essas  características  fazem  com  que  a  percepção  seja,  ao  mesmo  tempo,  uma 

experiência individual,  mas restringida pelo aparato sensorial-cognitivo.  Dois  indivíduos 

não terão necessariamente uma experiência perceptual idêntica em relação a um mesmo 

fenômeno,  mas  a  percepção  de  ambos  será  “equivalente”.  Como  é  modulada  pela 

experiência,  a  percepção  é  ainda  uma habilidade treinável,  o  que significa  que se  pode 

aprender a reconhecer determinadas pistas indicativas de certo fenômeno23.

De modo a minimizar inconsistências na anotação da segmentação do fluxo da fala 

em unidades prosódicas, elaborou-se uma metodologia de treinamento para os transcritores 

que  assegurasse  a  maior  uniformidade  possível  na  segmentação  das  transcrições, 

independentemente do fato de terem sido executadas por transcritores diferentes. Até um 

mesmo  transcritor  pode,  em  dado  momento,  alterar  seu  julgamento.  Isso  depende  de 

diversos fatores relacionados ao transcritor: qual é sua variedade linguística materna, qual o 

grau  de  experiência  com  transcrição,  aptidão  natural  para  reconhecimento  de  padrões 

melódicos, grau de atenção no momento da execução da tarefa, entre outros.

O treinamento teve como propósito levar os transcritores a reconhecer as pistas 

entonacionais que, consistentemente, marcam as fronteiras prosódicas no fluxo da fala e 

diferenciá-las de outras informações acústicas que não implicam na segmentação da fala em 

unidades entonacionais.

A metodologia aplicada à validação da segmentação prosódica realizada no C-ORAL-

BRASIL foi baseada na experiência do projeto C-ORAL-ROM. Entretanto, em vez de repetir o  

mesmo processo aplicado nesse último, decidiu-se implementar procedimentos diferentes. 

Com isso, chegou-se a soluções que trouxeram resultados melhores quanto às transcrições 

finais do que o resultado obtido nos corpora europeus.

Quanto aos objetivos da validação da anotação de quebras prosódicas, procurou-se, 

a exemplo do C-ORAL-ROM, assegurar o máximo acordo entre transcritores no que se refere 

à anotação de quebras terminais. Isso porque as quebras terminais são,  por definição, de 

extrema proeminência perceptual, sendo consideradas  quebras fortes. A razão para isso é 

23 A título de exemplo, pode-se tomar o caso dos médicos, que aprendem a escutar e diferenciar os vários 
ruídos internos produzidos pelo corpo e associá-los a um diagnóstico. 
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que  quebras  terminais  são,  provavelmente,  detectadas  com  base  em  pistas  prosódicas 

indicativas da completude de um ato de fala (MONEGLIA; SCARANO; et al., 2005).

No projeto C-ORAL-ROM, foram realizadas duas validações por transcritores experts 

e uma por transcritores não experts. Ambas foram realizadas a posteriori, ou seja, depois que 

o corpus já havia sido transcrito e segmentado prosodicamente.

Na  validação  por  transcritores  experts,  dois  fragmentos  de  transcrições  (de  um 

diálogo informal e de um monólogo formal) de 750 palavras cada foram extraídos do corpus  

e limpos da anotação das quebras prosódicas. A seguir os fragmentos foram apresentados a 

quatro  transcritores  de  cada  grupo  linguístico  representado  no  C-ORAL-ROM  (italiano, 

francês, espanhol e português europeu). Cada transcritor trabalhou independentemente dos 

demais.  O acordo foi  acessado em termos de porcentagem de convergência na anotação 

realizada  por  cada  anotador.  Não  foi  estipulada  nenhuma  porcentagem  mínima  como 

parâmetro de aceitabilidade da validação. Os detalhes da metodologia e dos resultados da 

validação do C-ORAL-ROM podem ser conferidos no capítulo que trata da validação do C-

ORAL-ROM no livro publicado juntamente com o corpus (DANIELI et al., 2004).

Já a validação por transcritores não experts foi realizada em uma amostra aleatória 

de 1/3 dos enunciados de cada corpus do C-ORAL-ROM. Os avaliadores passaram por duas 

sessões  de  treinamento  antes  de  iniciar  a  tarefa,  que  consistia  em  conferir  a  anotação 

prosódica realizada em cada um dos enunciados da amostra. Os avaliadores tiveram acesso 

ao  texto  transcrito  e  segmentado,  devendo apenas  alterá-lo  quando  discordassem  da 

anotação apresentada na transcrição que receberam. O acordo foi  medido em termos de 

porcentual de convergência entre os avaliadores na anotação de quebras terminais e não 

terminais, além da mensuração do acordo entre anotadores obtido através de teste Kappa 

(MONEGLIA; FABBRI; et al., 2005).

No caso do C-ORAL-BRASIL, decidiu-se realizar a validação integrada a um processo 

de formação dos transcritores, ou seja, a validação foi realizada  a priori,  antes de iniciar o 

trabalho de transcrição definitivo para o corpus. Essa decisão teve grandes vantagens, ao 

custo de uma pequena desvantagem. A desvantagem foi que as transcrições disponíveis para 

a realização dos testes de acordo haviam sido feitas como exercícios em fases piloto do 

projeto. Com isso, apresentavam erros de várias naturezas (como falta de palavras, palavras 

transcritas a mais, utilização assistemática de critérios de transcrição etc.) que acabaram 

prejudicando em alguma medida o desempenho dos anotadores na fase inicial. Apesar disso, 
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esse  processo  de  formação  e  treinamento  teve  como  grandes  vantagens  a  melhora  na 

habilidade  transcritória  e  no  desempenho  dos  transcritores  do  C-ORAL-BRASIL  se 

comparados aos  do projeto  europeu,  especialmente  no  que  trata  da  acurácia  da 

representação escrita do sinal acústico, considerando-se o nível segmental da transcrição.

Nas  seções  seguintes,  apresenta-se  a  descrição  dos  procedimentos  adotados  na 

realização da validação e discussão dos resultados obtidos24. 

4.1.1 Metodologia aplicada na validação da segmentação

A validação da segmentação prosódica consistiu em um processo complexo, que 

envolveu várias etapas: a formação de uma equipe de transcritores; realização de exercícios 

de anotação, sessões de treinamento e discussão, testes de acordo. Foi estabelecido que os 

grupos de anotadores deveriam atingir um grau de acordo mínimo fixado em um escore 

Kappa de 0.8 quanto a quebras terminais (convergência excelente) e de 0.6 quanto a quebras 

não terminais (convergência boa).

Vários testes de acordo foram realizados, intercalados às sessões de treinamento e 

discussão. O objetivo era capacitar os transcritores e avaliar o estágio de coerência quanto 

ao  julgamento  das quebras  prosódicas.  A  segmentação  prosódica  foi  considerada  válida 

quando a equipe alcançou o resultado mínimo estipulado para o acordo.

A formação dos transcritores envolveu uma etapa de formação acadêmica, na qual 

um grupo de transcritores em potencial frequentou cursos sobre a base teórica dos critérios 

de segmentação (TLA). Essa formação foi realizada durante um curso de pós-graduação de 

60 horas; quatro minicursos, dois de 15 horas e dois de 8 horas cada; e três workshops de 8 

horas  cada  um.  Depois  dessa  primeira  fase,  dez  alunos  (entre  doutorado,  mestrado  e 

iniciação científica) foram convidados a realizar um treinamento mais específico.

O treinamento foi realizado através do método de testes e feedback. Um conjunto de 

fragmentos de textos já transcritos em exercícios prévios foi utilizado como base para os 

testes de acordo quanto à anotação de quebras prosódicas. As transcrições escolhidas foram 

consideradas  de  dificuldade  média,  mas,  como  foram  feitas  por  transcritores  ainda 

inexperientes, apresentavam diversos erros, como a falta da transcrição de um enunciado 

24 Essa etapa do trabalho foi também reportada em diferentes veículos, que apresentam com diferentes níveis  
de análise e enfoques (MONEGLIA et al., 2010a; RASO; MITTMANN, 2009).
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ou de parte dele, ou transcrição errada de pequenos trechos, o que acabou interferindo de  

algum modo o resultado obtido no acordo.

A equipe de transcritores foi separada em dois grupos, cada um deles passou por 

etapas  ligeiramente  diferentes  no  processo  de  treinamento  e  de  validação,  conforme 

descrito nas seções seguintes.

4.1.1.1 Os grupos de anotadores

Inicialmente, os transcritores foram divididos em três grupos: grupo 1, grupo 2 e 

grupo  3.  O  grupo  1  foi  formado  por  3  alunas  (1  doutoranda  e  2  mestrandas)  que 

demonstraram  o  melhor  engajamento  e  desempenho  durante  a  fase  de  formação.  Esse 

grupo, mais tarde, seria o responsável pela transcrição, revisão e alinhamento dos textos da 

amostra que seria posteriormente etiquetada informacionalmente. Assim sendo, o grupo 1 

seria o mais exigido em termos de competência na anotação prosódica.

Durante uma primeira fase,  o grupo 2 foi  formado por outras três alunas (duas 

doutorandas  e  uma  graduanda),  que  apresentavam  o  segundo  melhor  desempenho  e 

engajamento com o projeto. Quanto ao grupo 3, este contou com 4 alunos (1 mestranda e 3 

graduandos), os quais haviam integrado o projeto mais recentemente.

Após um primeira rodada de treinamentos testes, o grupo 1 confirmou o melhor 

desempenho, enquanto os grupos 2 e 3 tiveram resultados bastante próximos. Com base 

nisso, esses grupos foram reformulados. O grupo 3 foi  eliminado e os três membros que 

apresentaram melhor desempenho passaram a integrar o grupo 2. Ao mesmo tempo, os dois 

membros do grupo 2 com pior resultado foram dispensados da tarefa.  Assim, o grupo 2  

passou a ter 4 integrantes.

4.1.1.2 Descrição da tarefa

Em  cada  fase,  os  anotadores  eram,  primeiramente, apresentados  a  um  texto 

transcrito do qual foram subtraídas todas as marcas de anotação prosódica. Os anotadores 

tinham até três  dias para concluir  a  tarefa,  que consistia  em escutar  o trecho de áudio 

correspondente e assinalar, na transcrição, as quebras prosódicas terminais e não terminais 

percebidas. Para o teste, orientou-se os transcritores de modo que utilizassem apenas dois  
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símbolos de anotação, a barra dupla (//) para indicar quebras de valor terminal (concluídas 

ou  interrompidas)  e  a  barra  (/)  para  indicar  quebras  de  valor  não  terminal  (unidades 

entonacionais e retratações).

A  seguir,  era  calculado  o  acordo  entre  anotadores,  e  o  resultado  era  então 

apresentado aos grupos. Nesse momento, eram discutidos os resultados e avaliados os casos 

de desacordo. Na sequência, mais um texto (ou textos) era então passado aos anotadores 

para a realização de novo teste de acordo. O processo se repetiu em ambos os grupos até que 

cada um deles apresentasse o resultado mínimo esperado.

A validação para o grupo 1 foi atingida após 3 fases de testes e feedback, nas quais 

foram segmentados:

Fase 1: um diálogo de 822 palavras e um monólogo de 855 palavras.

Fase 2: um diálogo de 719 palavras e um monólogo de 784 palavras.

Fase 3: um diálogo de 678 palavras e um monólogo de 415 palavras

O grupo II passou por 7 fases,25 nas quais foram segmentados:

Fase 1: um diálogo de 822 palavras e um monólogo de 855 palavras.

Fase 2: um diálogo de 1359 palavras.

Fase 3: um monólogo de 784 palavras.

Fase  4: um diálogo de 1014 palavras.

Fase 5 um monólogo de 1126 palavras.

Fase 6: um monólogo de 981 palavras.

Fase 7: um monólogo de 1045 palavras.

O grupo 1 ainda passou por uma fase de reavaliação, cerca de 12 meses após os 

primeiros  testes.  Com  esse  último  teste,  um  dos  fatores  de  ruído,  a  má  qualidade  da 

transcrição, foi eliminado. Foram utilizados para esse novo teste dois textos transcritos e 

revisados por um dos membros do grupo 2. O resultado do teste de reavaliação reflete o 

estágio alcançado pelos transcritores logo após a revisão dos textos sob a responsabilidade 

do grupo 1.

Os dois textos utilizados para a realização do teste de reavaliação foram um diálogo 

de 562 palavras e um monólogo de 758 palavras.

25  Na verdade, o grupo 2 passou por 8 fases de testes. Contudo, em uma destas fases não houve a participação 
de um dos componentes do grupo. Por este motivo os resultados desta fase foram desconsiderados.
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4.1.1.3 Tratamento dos dados

O acordo entre anotadores foi avaliado pelo teste Kappa  (FLEISS, 1971). O Kappa, 

tanto em sua versão tradicional proposta por Cohen (COHEN, 1960) como na modificada por 

Fleiss (1971),  é  uma medida de concordância entre observadores.  O teste Kappa mede a 

quantidade  de avaliações iguais  entre  dois  (Kappa de Cohen)  ou mais  (Kappa de Fleiss) 

juízes, bem como o grau de concordância além do que seria esperado pelo acaso.

O escore Kappa pode assumir qualquer valor entre 0 e 1, em que 0 significa que o 

acordo não existe ou é o esperado pelo acaso, e 1 indica um acordo total entre os juízes. Se o 

Kappa  obtido  for  qualquer  valor  >0,  isso  indica  que  existe  alguma  concordância.  A 

interpretação  dos  resultados  varia  de  acordo  com  o  critério  adotado  pelo  pesquisador, 

contudo  encontramos  na  literatura  algumas  indicações  úteis  para  a  interpretação  dos 

valores do Kappa (LANDIS; KOCH, 1977): 0-0,19 = acordo fraco; 0,2-0,39 = acordo vago; 0,4-

0,59 = acordo moderado; 0,6-0,7 acordo substancial; >0,8 = acordo quase total.

Toda fronteira de palavra foi considerada uma posição possível para a anotação de 

quebra  prosódica. A ausência de quebra prosódica não recebeu nenhum tipo de anotação 

por parte dos transcritores, seguindo o mesmo padrão utilizado na transcrição do corpus.

Os  textos,  devidamente  anotados  prosodicamente,  passaram  então  por  um 

processamento  semiautomático,  de  modo  a  extrair  e  preparar  os  dados  para  o  teste 

estatístico, com auxílio da ferramenta R  (R DEVELOPMENT CORE TEAM, 2010). Durante o 

processamento dos dados para cálculo do Kappa, foi atribuído o caracter “0” para sinalizar 

as  posições  que  não  receberam  nenhuma  anotação  de  quebra  prosódica.  Por  razões 

computacionais, substituiu-se a barra dupla (//) pela cerquilha (#) para o processamento 

dos dados.  Toda a parte segmental era extraída, deixando apenas as marcas de anotação 

prosódica (0, / ou #). A anotação de cada grupo era então alinhada em um documento de 

tipo csv26, o qual era utilizado para o cálculo do valor Kappa, também utilizando o ambiente 

computacional R.

O quadro 4.1 mostra um exemplo de conjunto de dados utilizado para o cálculo do 

acordo. “Posição” refere-se a cada ambiente passível de anotação de uma quebra prosódica  

(fronteira de palavra); “Texto” mostra o conteúdo segmental que foi utilizado no teste; e 

“T1”, “T2” e “T3” referem-se à anotação feita por cada transcritor do grupo.

26 Comma separated values, formato de arquivo que armazena dados com valores separados por vírgulas.
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Quadro 4.1 - Acordo por unidade informacional no Monólogo
Posição Texto T1 T2 T3 Posição Texto T1 T2 T3

1 você 0 0 0 11 uma 0 0 0

2 quer 0 0 0 12 sandália 0 0 0

3 uma 0 0 0 13 mais # # #

4 sandália 0 0 / 14 que 0 0 0

5 do 0 0 0 15 tipo 0 0 0

6 dia-a-dia / / 0 16 de 0 0 0

7 uma 0 0 0 17 sandália 0 0 0

8 sandália 0 0 0 18 que 0 0 0

9 mais 0 0 0 19 é 0 0 0

10 fina / / 0 20 essa # # #

Os  cálculos  de  acordo  foram  realizados  com  a  ferramenta  de  programação  R, 

através da função kappam.fleiss().

4.1.2 Resultados da validação da segmentação

Serão apresentados aqui os resultados mais importantes referentes à validação das 

quebras  prosódicas.  Discussões  mais  detalhadas  sobre  os  resultados  obtidos  podem  ser 

encontrados em Raso e Mittmann (2009) e  Moneglia et al. (2010). A Tabela 4.1 mostra os 

resultados obtidos para o grupo 1 em todas as fases.

Tabela 4.1 - Resultados dos teste de acordo (Kappa) entre anotadores do grupo 1

Texto/Fase Kappa geral Kappa quebras 
terminais

Kappa quebras não 
terminais

Fase 1 0,79 0,83 0,62

diálogo 0,83 0,90 0,62

monólogo 0,75 0,74 0,61

Fase 2 0,82 0,85 0,71

diálogo 0,80 0,85 0,62

monólogo O,84 0,75 0,77

Fase 3 0,77 0,82 0,62

diálogo 0,78 0,87 0,58

monólogo 0,84 0,71 0,66

Reavaliação 0,86 0,87 0,78

diálogo 0,85 0,86 0,78

monólogo 0,86 0,87 0,78
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Observa-se que o valor de Kappa varia, mas não aumenta ao longo do processo de 

testes e discussões. Notou-se que as oscilações nos resultados eram ligadas a dificuldades 

peculiares de cada texto.  Os monólogos,  especialmente, devem ser tratados como textos 

mais  difíceis  de serem segmentados  do  que os  diálogos,  devido  à  menor  acionalidade  e 

maior textualidade,  o  que interfere na frequência de quebras terminais e não terminais. 

Assim, após a terceira fase, decidiu-se que o grupo 1 estava suficientemente treinado para 

iniciar as transcrições.

Entretanto, podemos notar que a experiência maior conduziu a um acordo muito 

melhor.  Na fase de reavaliação,  o grupo 1 teve resultados muito bons quanto ao acordo 

obtido. As melhoras mais expressivas na passagem da fase 3 para a reavaliação podem ser 

observadas:

a) No kappa geral dos diálogos, que passa de 0,78 para 0,85.

b) No kappa das quebras terminais dos monólogos, que sai de vai de 0,71 a 0,87.

c) No kappa obtido para as quebras não terminais, que sai de 0,58 e vai para 0,78 

nos diálogos e de 0,66 para 0,78 nos monólogos.

O desacordo considerado extremo,  em que pelo menos  um segmentador  marca 

quebra terminal e pelo menos um  outro  marca ausência de quebra, ocorreu em 21 casos 

durante os testes realizados na fase de treinamento, o que corresponde a uma média de 3,5  

desacordos por texto na fase de treinamento. Na reavaliação, esse tipo de desacordo ainda 

ocorreu em um caso. Analisando todos os casos de desacordo extremo, observou-se que se 

tratava de erros na anotação relacionados: a um erro da transcrição, a dúvida na aplicação 

dos critérios  de  anotação ou erros devidos à distração, imediatamente reconhecidos pelo 

responsável. Em síntese, em um processo de anotação manual, sempre se estará sujeito a  

erros por parte dos anotadores.  Exatamente por isso é tão importante  que  a revisão  seja 

feita por pessoas diferentes daquelas que transcreveram o texto.

O grupo 2 demorou mais tempo para que se chegasse a um acordo considerado 

mínimo para iniciar o trabalho de transcrições.  Os resultados das 7 27 fases de testes são 

mostrados na Tabela 4.2.

27  O grupo dois realizou ao todo 8 testes, porém em um deles um dos anotadores não participou. Assim são 
mostrados aqui apenas os testes que tiveram a participação de todo o grupo.
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Tabela 4.2 - Resultados dos teste de acordo (Kappa) entre anotadores do grupo 2

Texto/Fase Kappa geral Kappa quebras 
terminais

Kappa quebras não 
terminais

Fase 1 0,73 0,79 0,53

diálogo 0,77 0,80 0,56

monólogo 0,68 0,78 0,51

Fase 2 - diálogo 0,76 0,81 0,55

Fase 3 - monólogo 0,74 0,72 0,65

Fase 4 – diálogo 0,76 0,79 0,67

Fase 5 - monólogo 0,76 0,82 0,63

Fase 6 - monólogo 0,81 0,83 0,73

Fase 7 - monólogo 0,78 0,76 0,69

A estratégia adotada com o grupo 2 foi um pouco diferente daquela empregada com 

o  grupo  1.  Primeiramente, realizou-se  um  teste  com  um  fragmento  de  diálogo  e  um 

fragmento de monólogo. Os resultados para as quebras terminais desse primeiro teste foram 

satisfatórios (0,80 para diálogos e 0,78 para monólogos), mas os resultados quanto ao acordo 

na marcação de quebras não terminais foi considerado insuficiente (0,56 para diálogos e 0,51 

para monólogos). Nessa fase, o grupo 1 havia conseguido o escore mínimo para as quebras 

não terminais.

Uma  análise  do  tipo  de  desacordos  cometidos  revelou  ainda  que  o  grupo  dois 

cometia mais erros que geravam desacordos extremos do que o grupo 1. Considerando-se 

todos  os  testes  realizados,  o  grupo 2  somou  um total  de  87  ocorrências  de  desacordos 

extremos, em que pelo menos um anotador assinalou quebra terminal quando os demais 

não assinalam nenhuma quebra.  Isso corresponde a uma média de 10,9 ocorrências deste 

tipo de desacordo por texto. A partir dos primeiros resultados, decidiu-se trabalhar com 

uma tipologia textual de cada vez.

O segundo teste não mostrou muita melhora quanto ao acordo, e, finalmente, no 

quinto teste, o grupo 2 conseguiu o acordo mínimo em ambos os tipos de quebras para os 

diálogos (Kappa 0,82 para terminais e 0,63 para não terminais).

Em relação aos monólogos, é bem visível o progresso no acordo entre as fases 3, 5 e  

6, notando-se uma pequena piora no desempenho na fase 7. Observando-se os resultados, 

nota-se  que,  ao  chegar  à  fase  6,  o  grupo 2  já  estava  pronto  para  iniciar  o  trabalho  de 

transcrição. Entretanto, o último texto monológico era de um grau de dificuldade maior do 
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que  os  anteriores,  por  tratar-se  de  um  texto  de  um  falante  com  traços  linguísticos 

marcadamente rurais, o que afeta o julgamento por parte de falantes da variedade urbana.

É  importante  notar  que  a  melhora  geral  do  Grupo  2  é  devida  a uma  melhora 

tendencial em relação à percepção de quebras terminais, mas  também,  principalmente, a 

um aumento constante no acordo em relação às quebras prosódicas não-terminais, que são, 

geralmente, mais fracas perceptualmente. Isso demonstra, mais uma vez, que a prática e a  

experiência são muito importantes para o trabalho de anotação do corpus.

4.1.3 Considerações sobre a validação da segmentação prosódica

Os  resultados  alcançados  na  validação  da  segmentação  prosódica  serviram  ao 

propósito de assegurar consistência e homogeneidade ao corpus. Assim, pode-se considerar 

que o objetivo da validação proposto para esta tese foi alcançado. Contudo, a validação da 

segmentação serviu ainda para demonstrar que a percepção de quebras terminais também 

em português brasileiro é forte, o que é demonstrado pelo alto acordo em relação a essas 

quebras já nos primeiros testes.

A validação  estatística  corrobora a  hipótese  proposta  pela  teoria  adotada neste 

trabalho de  que unidades pragmáticas, os enunciados, são a unidade de referência para a 

organização da informação na língua falada. A razão disso  encontra-se na  relação entre a 

forte percepção de quebras terminais e a percepção de uma força ilocucionária, que permite 

que  uma  sequência  de  fala  funcione  de  modo  autônomo  na  comunicação.  Também  a 

consistência da segmentação do enunciado em unidades menores (unidades informacionais) 

é corroborada, porém em menor grau, do que a identificação dos enunciados.

Após a análise estatística do acordo entre anotadores, realizou-se o estudo sobre os 

possíveis fatores que levam a desacordos na anotação de quebras prosódicas (CÔRTES et al., 

2011; MITTMANN et al., 2010; MONEGLIA et al., 2010b). Essa análise sugere que os desacordos 

foram gerados por: falhas nas transcrições utilizadas durante os testes; conhecimento pouco 

sedimentado sobre em que consistem quebras  terminais e não terminais;  características 

prosódicas da fala mineira, em especial de informantes de áreas rurais. Entre esses últimos, 

estão a ressilabificação, usos de ênfases e alta velocidade de elocução.

Um dos fatores interessantes em uma análise interlinguística é a compatibilidade 

entre quebra prosódica e  ressilabificação.  Em línguas  mais  fortemente silábicas,  como o 
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italiano,  a  quebra  prosódica  não  é  compatível  com  a  ressilabificação.  Ao  contrário,  no 

português do Brasil, e aparentemente em especial na variedade mineira, a compatibilidade 

entre ressilabificação e quebra muitas vezes pode ser a causadora de dúvidas na percepção 

de quebras prosódicas não terminais.

A tendência acentual, observada especialmente na variedade mineira do Português 

Brasileiro, acarreta em uma alta frequência de proeminências prosódicas. A alta distribuição 

de proeminências gera a impressão de uma fala mais segmentada,  como se a cada pico 

acentual  houvesse  uma  pequena  quebra,  ou  seja,  os  grupos  acentuais  podem  ser 

confundidos com unidades entonacionais. Aparentemente, nesses casos, variações rítmicas 

passam a corroborar com a sinalização das fronteiras prosódicas de modo mais forte do que 

ocorre em línguas mais silábicas, como o italiano.

O levantamento dessas hipóteses foi realizado com base em análise comparativa da 

segmentação realizada por cada anotador em contraste com o som original, feita por um 

transcritor expert. Naturalmente, é muito difícil atribuir as razões que levaram uma pessoa a 

tomar uma ou outra decisão em uma avaliação a posteriori. Com isso, considera-se que essas 

observações  podem  ser  tratadas  como  hipóteses  e  servir  como  base  para  estudos  com 

delineamento  metodológico  mais  apropriado  para  determinar  os  fatores  que  levam  à 

percepção de quebras prosódicas terminais e não terminais. Essa descoberta poderia levar a 

progressos  muito  importantes  no  que  se  refere  à  compreensão  das  estratégias  de 

empacotamento prosódico e informacional na fala. 

4.2 ANOTAÇÃO PROSÓDICA VS ANOTAÇÃO INFORMACIONAL

Esta seção dedica-se à discussão da relação entre a percepção de quebras prosódicas 

e a identificação de unidades com valor informacional. Conforme a hipótese proposta pela 

Teoria da Língua em Ato (Information Patterning Hypothesis), unidades do padrão prosódico 

correspondem  a  unidades  do  padrão  informacional.  Considerando-se  essa  hipótese, 

investigar  a  influência  da  anotação  informacional  (identificação  de  unidades 

informacionais) sobre a anotação prosódica (identificação de unidades entonacionais) pode 

ajudar a estabelecer em que medida um domínio age sobre o outro.

A necessidade para essa investigação surgiu também da observação de que, durante 

a  fase  de  etiquetagem  informacional,  os  etiquetadores  incluíam  ou  removiam  algumas 
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quebras prosódicas, ou alteravam o valor de uma quebra (de terminal para não terminal ou 

vice-versa). Assim, esse trabalho surgiu também para verificar em que proporção esses tipos 

de alterações na anotação prosódica foram realizados durante a fase de etiquetagem.

4.2.1 Procedimentos

Para a análise das alterações na anotação prosódica, foram coletadas duas versões 

das transcrições que compuseram a amostra etiquetada informacionalmente (um total de 20 

transcrições: 6  conversações,  7  diálogos  e  7  monólogos).  A  primeira  era  a  versão  das 

transcrições depois que passaram pela fase de revisão da transcrição. A segunda era a versão 

etiquetada informacionalmente. Antes de serem etiquetadas,  as transcrições passaram por 

uma fase de alinhamento  do texto com o som, porém, durante essa fase, os alinhadores 

foram instruídos a não alterar a segmentação prosódica, com a exceção de poucos casos de 

dúvidas que, antes de serem alterados, passaram pela avaliação da equipe de transcritores 

que trabalhou com os textos da amostra (o grupo 1 formado no processo de validação).

Os  textos  passaram  por  um  processamento  automático  através  do  ambiente 

computacional  R,  para  que  fossem  preparados  para  a  prospecção  de  dados  e  análise 

estatística. Em seguida, os textos da primeira versão foram alinhados, palavra a palavra, 

com a segunda versão,  utilizando para isso planilhas eletrônicas.  Como era esperado, as 

versões de cada texto apresentaram números de palavras diferentes, devido a inclusões e 

exclusões referentes a correções de elementos segmentais. Como a inclusão ou exclusão de 

palavras pode alterar  a marcação de uma quebra prosódica,  as  alterações no segmental 

também foram controladas.

Em relação às quebras prosódicas, foram controladas todas as alterações possíveis, 

que são:

I. Inclusão de quebra: 

a) terminal;

b) interrupção;

c) não terminal;

d) retracting.

II. Exclusão de quebra:

a) terminal;
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b) interrupção;

c) não terminal;

d) retracting.

III.Alteração de quebra: 

a) terminal para interrupção;

b) terminal para não terminal;

c) terminal para retracting;

d) não terminal para interrupção;

e) não terminal para terminal;

f) não terminal para retracting;

g) interrupção para terminal;

h) interrupção para não terminal;

i) interrupção para retracting;

j) retracting para interrupção;

k) retracting para não terminal; e 

l) retracting para terminal.

O primeiro passo da pesquisa foi realizar o levantamento da frequência e do tipo de 

alterações  realizadas  na  fase  de  etiquetagem.  Em  uma  segunda  etapa,  realizou-se uma 

análise cruzada entre o assinalamento de uma quebra prosódica e a identificação de funções 

informacionais específicas, através do controle de como inclusões ou alterações de quebra 

estão associadas a unidades informacionais específicas.

4.2.2 Resultados

Foram analisados os 20 textos da amostra etiquetada, em duas versões (total de 40 

textos), com um total de 31.748 tokens. Cada token corresponde a uma fronteira de palavra, 

uma vez que é a fronteira de palavra a posição que pode ou não receber uma anotação de  

fronteira prosódica. Do total, foram registradas alterações de tipo segmental em 1300 tokens, 

o que corresponde a 4% de alterações no segmental. A Tabela 4.3 mostra o detalhamento das 

alterações em relação ao segmental.
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Tabela  4.3 -  Alterações no segmental realizadas na amostra etiquetada informacionalmente do C-ORAL-
BRASIL

Tipo de alteração Frequência %

Total 1300 100%

Inclusão de palavra 528 41%

Exclusão de palavra 211 16%

Correção de palavra 561 43%

Essa  análise  mostra  que  as  alterações  realizadas  no  segmental  foram  muito 

pequenas, o que indica um alto grau de fidelidade das transcrições revisadas. A partir desse 

resultado,  não se  espera que alterações no segmental  possam ter  influenciado de modo 

significativo as eventuais alterações na anotação de quebras prosódicas.

Na  Tabela  4.4,  apresenta-se um  comparativo  entre  a anotação  de  quebras 

prosódicas das versões analisadas: transcrições revisadas versus transcrições etiquetadas.

Tabela 4.4 - Diferença no total de quebras prosódicas nas versões revisada e etiquetada das transcrições

Tipo de quebra Transcrição revisada Transcrição etiquetada Diferença absoluta Diferença %

Total 10569 10728 159 1%

Quebra terminal 5239 5040 -199 -4%

Interrupção 470 465 -5 -1%

Quebra não terminal 4033 4346 313 7%

Retracting 827 877 50 6%

Pode-se observar que a diferença entre as quebras assinaladas na transcrição e as 

quebras após a etiquetagem é proporcionalmente pequena. As alterações totais realizadas 

na anotação prosódica durante a fase de etiquetagem representam um acréscimo de apenas 

1% de quebras no total.

A diferença nas duas versões no que se refere ao nível segmental indica que houve 

um aumento de 4% de tokens na versão etiquetada, ou seja, aumentaram em 4% as fronteiras 

de palavras, aumentando, com isso, a possibilidade de que uma dessas fronteiras recebesse 

uma anotação de quebra prosódica. Por outro lado, a diferença da primeira versão para a 

final quanto à anotação prosódica mostra um aumento de apenas 1% de quebras na versão 

final. É possível deduzir daí que inclusões de palavras provavelmente afetaram muito pouco 

a inclusão ou exclusão de quebras prosódicas, já que sabemos que apenas uma parcela desse 

1%  de  quebras  prosódicas  incluídas  na  versão  final  foram  colocadas  em  fronteiras  de 

palavras criadas nessa última versão.
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Vale  a  pena  avaliar  os  resultados  por  tipo  de  quebra  prosódica.  Em relação  às 

quebras  terminais,  observa-se  que  elas  foram  superespecificadas  no  momento  das 

transcrições e revisões. Assim, diversas quebras terminais foram substituídas por quebras 

não terminais, especialmente nos textos monológicos: do total de -4% de quebras terminais 

na  versão  etiquetada,  houve  -2,8%  quebras  em  monólogos  e  -1,5%  em  diálogos;  já  as 

conversações apresentaram um aumento de 0,3% em quebras terminais. Esses resultados 

são compatíveis com aqueles obtidos na validação da segmentação, pois o acordo em relação 

às quebras terminais em monólogos foi um dos valores de maior flutuação entre os testes.

Proporcionalmente, a maior diferença está na atribuição de quebras não terminais. 

Isso se deve a dois fatores:  a  transformação de quebras terminais em não terminais (de 

modo coerente com o resultado descrito acima) e a inclusão de quebras não terminais onde 

não  havia  antes  nenhuma  quebra.  É  importante  assinalar  que,  dos  31.748  tokens que 

constituem a população analisada, apenas 1.815 representam alterações, o que corresponde 

a somente 6% do total de tokens.

A  Tabela  4.5  apresenta  o  detalhamento  dos  tipos  de  alterações  realizadas.  Os 

resultados mostram que, realmente, a maior frequência de alterações ocorreu em relação a 

quebras não terminais. Isto é importante, pois é exatamente este tipo de quebra que está 

relacionada à realização de padrões informacionais dentro dos enunciados  e estrofes, ou 

seja, dentro de qualquer sequência linguística pragmaticamente autônoma assinalada por 

um perfil prosódico conclusivo.

As inclusões de quebra totalizam 34,3% das alterações. Entre as inclusões, a maior 

parte  refere-se  à inclusão  de  quebras  não  terminais  (22,6%).  As  alterações  de  quebra 

representam 38,5% das correções  na segmentação,  e  nesse grupo a  mudança de quebra 

terminal  para  quebra  não  terminal  foi  o  tipo  mais  frequente  de  mudança  (20,3%).  Em 

relação às exclusões de quebra, essas representam 27,2% das mudanças, e novamente as 

quebras não terminais são as que mostraram a maior proporção de alterações (20,1%).

O mais interessante é notar que, ao mesmo tempo em que houve 22,6% de inclusão 

de  quebras  não  terminais  onde  antes  não  havia  quebra,  também  ocorreram  20,1%  de 

exclusões de quebras não terminais. Com isso, praticamente anula-se a diferença no total de 

quebras não terminais assinaladas antes e depois da etiquetagem informacional devidas à 

exclusão e inclusão de quebras. 
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Tabela  4.5 -  Tipos  de  alterações  na  anotação  de  quebras  prosódicas  realizadas  durante  a  etiquetagem 
informacional

Tipo de alteração Frequência %

Total 1815 100,0%

Inclusões de quebra 622 34,3%

terminal 155 8,5%

interrupção 26 1,4%

não terminal 410 22,6%

retracting 31 1,7%

Alterações de quebra 699 38,5%

terminal->interrupção 39 2,1%

terminal->não terminal 369 20,3%

terminal->retracting 5 0,3%

não terminal->interrupção 20 1,1%

não terminal->terminal 94 5,2%

não terminal->retracting 32 1,8%

interrupção->terminal 33 1,8%

interrupção->não terminal 17 0,9%

interrupção->retracting 52 2,9%

retracting->interrupção 6 0,3%

retracting->não terminal 26 1,4%

retracting->terminal 6 0,3%

Exclusões de quebra 494 27,2%

terminal 79 4,4%

interrupção 19 1,0%

não terminal 364 20,1%

retracting 32 1,8%

Adaptado de: Mittmann e Raso (2012)

Esse resultado também corrobora os resultados dos testes de acordo da validação 

da  segmentação.  Na  avaliação  do  acordo  entre  anotadores,  as  quebras  não  terminais 

obtiveram os menores índices de acordo, o que reflete uma provável subdeterminação desse 

tipo de quebras em termos de pistas prosódicas que permitam ao avaliador determinar, com 

segurança, a existência ou não da quebra.

4.2.3 Anotação prosódica e identificação de função informacional

Nesta  seção  discute-se  a  relação  entre  a  anotação  de  fronteiras  prosódicas  e  a 

identificação de valores informacionais associados a unidades delimitadas prosodicamente. 

A amostra de pesquisa é composta pelas 20 transcrições às quais foram aplicadas etiquetas 
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informacionais28.  Essa  investigação  é  importante  na  medida  em  que,  durante  a  fase  de 

etiquetagem, os anotadores realizaram uma concomitante revisão da anotação das quebras 

prosódicas.  Assim,  essa  análise  irá  não  somente  averiguar  quantitativamente  essas 

alterações,  conforme  já  apresentado  na  seção  anterior,  mas  discutir  as  mudanças  na 

anotação prosódica com relação à identificação de funções informacionais específicas.

Para essa análise, foram utilizadas duas versões do minicorpus (MITTMANN; RASO, 

2012) formado  a  partir  do  C-ORAL-BRASIL  Informal  (RASO;  MELLO,  2012).  A  primeira 

consiste  nas  transcrições  tais  quais  se  encontravam  logo  após  a  primeira  revisão  de 

natureza segmental e de anotação de fronteiras prosódicas. A segunda amostra, em relação 

à qual  a  primeira  foi  comparada,  é  a  última  versão  do  minicorpus  etiquetado 

informacionalmente  e  publicado na plataforma IPIC  (IPIC,  2012).  O  total  de transcrições 

analisadas soma 40 textos, 20 de cada versão. 

Todos  as  transcrições passaram  por  um  processamento  automático  com  a 

ferramenta computacional R, de modo a prepará-las para a tabulação e posterior mineração 

dos  dados.  Os  dados  foram  tabulados  em  planilha  eletrônica,  na  qual  cada  palavra  da 

primeira versão do minicorpus foi alinhada à sua correspondente na versão final. 

Após  o  alinhamento  dos  dados  das  duas  versões,  a  amostra  completa  totalizou 

31.750  tokens (cada  token corresponde a  uma fronteira  de  palavra).  Desses,  11.200  (35%) 

tokens apresentaram uma quebra prosódica,  seja  na  versão inicial  ou  final.  Extraindo-se 

apenas esses tokens (pois não nos interessam as posições sem marca de fronteira prosódica), 

observou-se que 6% deles (651/11.200) estavam envolvidos em alguma alteração no nível 

segmental  na versão final,  tal como adição,  deleção e  correção de palavra.  A Tabela 4.6 

apresenta  o  detalhamento  da  análise  dos  de  11.200  tokens que  apresentaram  alguma 

anotação de quebra prosódica na amostra.

Para os propósitos da presente análise, não serão consideradas as ocorrências nas 

quais foram realizadas alterações no nível segmental. Desse modo, eliminam-se as possíveis 

mudanças na anotação da segmentação prosódica devidas a adição ou deleção de palavras. 

Com isso, o total de posições analisadas é igual a 1.374  tokens  (casos mostrados na última 

linha da Tabela 4.6). 

28 A amostra etiquetada informacionalmente corresponde ao minicorpus do C-ORAL-BRASIL, apresentado em 
detalhe  no  capítulo  7.  O  minicorpus  pode  ser  acessado  gratuitamente  através  do  site 
http://lablita.dit.unifi.it/ipic/index_html.
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Tabela 4.6 - Tipos e frequência das posições que receberam anotação de quebras prosódicas

Tipo de posição Frequência %

Total de posições com quebras prosódicas 11200 100%

Posições com alterações no nível segmental 651 6%

Correção de palavra 365 3%

Inclusão de palavra 213 2%

Exclusão de palavra 73 1%

Posições sem alterações no nível segmental 10549 94%

Sem alterações de quebra prosódica 9175 82%

Com alterações de quebra prosódica 1374 12%

Adaptado de: Mittmann e Raso (2012).

Como  mostrado  na  Tabela  4.6, foram  realizadas  alterações  na  segmentação 

prosódica  em  12%  das  ocorrências,  considerados  apenas  os  tokens não  relacionados  a 

alterações no nível segmental (ou seja, 1374/10549 ocorrências).

As mudanças incluem a inclusão ou exclusão de fronteira prosódica, assim como a 

alteração do valor da fronteira prosódica. A Tabela 4.7 apresenta na totalidade as alterações 

realizadas. Considerando-se as exclusões de quebras (26% do total de mudanças), percebe-se 

que apenas uma parcela muito pequena dessas foi de quebras do tipo terminal (0.29%). Uma 

proporção um pouco maior refere-se a  retractings e interrupções (ambos igual a 0.95%). A 

quase totalidade das exclusões foi de quebras não terminais (24%).

Uma análise deses casos mostrou que a maioria das exclusões (cerca de 57%) são 

devidas  a uma  associação  inadequada,  no  momento  da  transcrição/segmentação,  entre 

fronteira prosódica e marcadores discursivos.

Os exemplos 4.1 e 4.2 ilustram tais casos.

Exemplo 4.1 - bfamdl05:

Primeira versão: então / vamo passar lá //
Versão final: então vamo passar lá //

Exemplo 4.2 - bfammn01:

Primeira versão: mas é isso aí / o' //
Versão final: mas é isso aí o' //



110

Tabela 4.7 - Tipos e frequência das mudanças em quebras prosódicas

Tipo de mudança Frequência %

Total de posições com mudança em quebra prosódica 1374 100.00%

Exclusão de quebra 361 26,27%

Terminal 4 0,29%

Não terminal 331 24,09%

Interrupção 13 0,95%

Retracting 13 0,95%

Inclusão de quebra prosódica 375 27,29%

Terminal 11 0,80%

Não terminal 355 25,84%

Interrupção 4 0,29%

Retracting 5 0,36%

Modificação do tipo de quebra prosódica 638 46,43%

Terminal → não terminal 354 25,76%

Terminal → interrupção 32 2,33%

Terminal → retracting 2 0,15%

Não terminal → terminal 90 6,55%

Não terminal → interrupção 19 1,38%

Não terminal → retracting 24 1,75%

Interrupção → terminal 27 1,97%

Interrupção → não terminal 14 1,02%

Interrupção → retracting 45 3,28%

Retracting → terminal 5 0,00%

Retracting → não terminal 22 1,60%

Retracting → interrupção 4 0,29%

Adaptado de: Mittmann e Raso (2012).

Aparentemente,  muitos  itens  lexicais,  especialmente  se  em  posição  inicial  no 

enunciado, são candidatos a funcionar como marcadores discursivos, como, por exemplo, 

então,  aí,  mas,  e e  muitos  outros.  Todos  eles  apresentam  baixa  saliência  fonética  e  são 

pronunciados com grande velocidade. A quebra prosódica após tais itens é possível, mas não 

obrigatória.  Como esses  itens não são sintaticamente composicionais  com o restante do 

conteúdo  locutivo  da  unidade,  é  bastante  provável  que  o  transcritor  “perceba”  uma 

fronteira  que  pode  ser,  em  verdade,  de  natureza  sintática.  Devido  à  inexperiência,  o 

transcritor iniciante pode atribuir a fronteiras sintáticas o estatuto de fronteira prosódica, 

conforme outras análises demonstraram (CÔRTES et al., 2011; MITTMANN et al., 2010).

Outras exclusões (14%) também são contextos relacionados a uma falsa associação 

entre unidades prosódicas e unidades sintáticas. Quebras não terminais foram, muitas vezes, 
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removidas da versão final (etiquetada) em contextos onde um limite sintático, como fim de 

oração, foi confundido com um limite prosódico. Vejam-se os exemplos 4.3 e 4.4.

Exemplo 4.3 - bfamdl01:

Primeira versão: eu ditando / e o Tommaso escrevendo //
Versão final: eu ditando e o Tommaso escrevendo //

Exemplo 4.4 - bfamdl05:

Primeira versão: essa é a rua / que nós vimo //
Versão final: essa é a rua que nós vimo //

A proporção de alterações na segmentação prosódica de acordo com cada tipo de 

quebra pode ser melhor observada no Gráfico  4.1. As fatias pretas indicam alterações que 

levaram à criação (na versão final do minicorpus) de quebras terminais, as fatias cinzentas 

indicam a proporção de alterações que criaram quebras não-terminais, enquanto as porções 

hachuradas indicam alterações que originaram quebras prosódicas sem valor informativo, 

isto é, retractings e interrupções.

A partir desses resultados, fica evidente que as alterações que devem ser explicadas 

são a inserção de quebras não-terminais e a comutação de quebra terminal para quebra não-

terminal.

Gráfico 4.1 - Proporção dos tipos de alteração na segmentação prosódica realizadas durante a etiquetagem

FONTE: Adaptado de Mittmann e Raso (2012).

Inerrup./Retract. -> Terminal

Não terminal -> Terminal

Inclusão de terminal

Inclusão de não terminal

Terminal -> Não terminal

Retract./Interrup. -> Não terminal

Terminal -> Interrup./Retract.

Não terminal -> interrup./retract.
Inclusão de Interrup./Retract.
Interrupção <-> Retracting
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A  Tabela  4.8  mostra  o  número  total  de  ocorrências  para  cada  etiqueta 

informacional utilizada no minicorpus, o número total de alterações na anotação prosódica 

associados a cada etiqueta e, também, para cada uma, o número de inserções de quebra não-

terminal e de alterações de quebra não terminal para quebra terminal.

Tabela 4.8 - Tabulação cruzada entre etiquetagem informacional e alterações na anotação da segmentação 
prosódica
Etiqueta 
informacional

Total de 
Tokens

Tokens com mudança na 
anotação prosódica

Inclusão de quebra não 
terminal

Alteração de quebra terminal 
para não terminal

COM 4514 166 3,68% 24 14,46% 28 16,87%

CMM 1095 161 14,70% 55 34,16% 91 56,52%

COB 836 204 24,40% 57 27,94% 136 66,67%

TOP 581 132 22,72% 106 80,30% 9 6,82%

EMP 877 86 9,81% 0 0,00% 0 0,00%

SCA 914 79 8,64% 44 55,70% 0 0,00%

PHA 461 47 10,20% 9 19,15% 32 68,09%

PAR 152 30 19,74% 9 30,00% 16 53,33%

INT 236 24 10,17% 7 29,17% 12 50,00%

DCT 177 21 11,86% 17 80,95% 0 0,00%

INP 103 15 14,56% 9 60,00% 5 33,33%

EXP 141 9 6,38% 5 55,56% 4 44,44%

CNT 71 9 12,68% 1 11,11% 8 88,89%

TMT 139 6 4,32% 1 16,67% 1 16,67%

ALL 140 5 3,57% 0 0,00% 4 80,00%

APC 117 5 4,27% 0 0,00% 3 60,00%

APT 23 4 17,39% 4 100,00% 0 0,00%

UNC 53 2 3,77% 0 0,00% 0 0,00%

TPL 22 2 9,09% 2 100,00% 0 0,00%

i-COB 13 2 15,38% 2 100,00% 0 0,00%

i-COM 20 1 5,00% 1 100,00% 0 0,00%

PRL 6 1 16,67% 0 0,00% 1 100,00%

i-CMM 2 1 50,00% 1 100,00% 0 0,00%

i-TPL 1 1 100,00% 1 100,00% 0 0,00%

i-TOP 2 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

i-PAR 1 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Total 10697 1013 9,47% 355 35,04% 350 34,55%

Adaptado de: Mittmann e Raso (2012).

Esses dados nos permitem notar que a maioria das mudanças do tipo terminal para 

não-terminal coincide com a identificação de unidades de comentários múltiplos (CMM) e 

comentários ligados (COB). De fato, especialmente para anotadores menos experientes, pode 

ser difícil interpretar o valor da ruptura prosódica em casos como estes, particularmente 

durante a fase de transcrição, mas também durante a revisão de transcrições que não estão 
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alinhadas  ao  áudio.  Isso  porque  há  no  caso  dessas  unidades  um  enfraquecimento  do 

princípio ilocutivo (conceito explicado no capítulo 2), sendo mais fracas as associações entre 

marcas  prosódicas  e  valores  pragmáticos  únicos.  O alinhamento  texto-som oferece uma 

nova perspectiva  cognitiva  ao anotador,  que pode aferir  com mais atenção e precisão a 

autonomia  (valor pragmático)  de uma dada sequência,  diferentemente do que pode fazer 

em uma transcrição não alinhada  ao  áudio,  em que  a  dimensão textual  e  a  pragmática 

podem ser confundidas.

A alteração de quebra terminal para não terminal relacionada às unidades de COB 

revela  que  o  alinhamento  do  texto-som melhora  a  capacidade  de  fazer  distinções  mais 

refinadas  sobre  os  valores  das  quebras  prosódicas.  O  anotador  pode  mais  facilmente 

distinguir  sequências  de  unidades  com  valor  ilocucionário  fraco  (COB)  daqueles  que 

realmente possuem um valor prosódico conclusivo (COM).

O reconhecimento de muitos  padrões ilocucionários  (veja-se o capítulo 2,  seção 

2.4.2)  é  também facilitado pelo alinhamento. Em muitos casos, cada unidade de CMM que 

compõe o padrão ilocucionário parece funcionar em isolamento.  Durante a  etiquetagem 

informacional, o alinhamento permite que o anotador tenha a percepção da padronização 

retórica criada pelas unidades quando consideradas em conjunto, como parte de um padrão 

único, de modo mais imediato do que escutando um áudio não alinhado.

Por outro lado, a maior parte das inserções de quebras não-terminais está ligada à 

identificação  das  unidades  de  Tópico  (TOP),  tema  central  deste  trabalho.  Esses  casos 

representam um resultado inesperado e difíceis de compreender, uma vez que os Tópicos 

são sinalizados, em sua maioria, com limites prosódicos de alta saliência perceptual, por ser 

uma unidade que apresenta um foco funcional. Como exposto mais adiante, os anotadores 

apresentam um grau de sistematicidade bastante grande na atribuição da função de Tópico 

para uma dada unidade entonacional.  As diferenças  observadas entre as duas versões do 

minicorpus provavelmente se relacionam ao maior grau de experiência desenvolvido pelos 

anotadores à época da etiquetagem, o que leva a minimizar os erros de análise.

4.3 ACORDO ENTRE ANOTADORES NA ETIQUETAGEM INFORMACIONAL

Outro objetivo proposto nesta tese envolvendo a análise da anotação prosódica em 

comoparação  com  a  etiquetagem informacional  é  avaliar  o  grau  de  acordo  entre  os 
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etiquetadores  do  minicorpus do  C-ORAL-BRASIL.  Desse modo,  pode-se estabelecer  um 

padrão para uma futura validação também para esse nível da anotação. Propõe-se, assim, 

uma análise qualitativa sobre o acordo na etiquetagem, com a finalidade de identificar os  

contextos mais sujeito a erros ou dúvidas de anotação. Pretende-se identificar quais são os 

pontos consistentes e claros em relação à determinação de unidades informacionais e quais 

são os que ainda precisam ser melhor definidos. Essa análise também contribui do ponto de 

vista do desenvolvimento teórico, pois lança bases para melhorias nas especificações das 

unidades informacionais propostas pela TLA.

4.3.1 Materiais e métodos

A amostra para o teste de etiquetagem consistiu de dois fragmentos de transcrições 

previamente alinhadas ao som através do software WinPitch (MARTIN, 2004): um referente 

a um diálogo do qual foram extraídos os primeiros 120 enunciados; e outro referente a um 

monólogo do qual foram extraídos os primeiros 70 enunciados.

Realizaram o teste quatro anotadores  com aproximadamente o mesmo nível  de 

treinamento  e  experiência  na  etiquetagem  informacional,  com  exceção  de  um,  que 

apresentava um pouco menos de experiência. Os anotadores deveriam atribuir etiquetas 

informacionais para cada unidade entonacional previamente identificada nas transcrições. 

Eles não puderam realizar consultas entre si e tiveram um prazo de três dias para completar  

a  tarefa.  O  acordo  foi  avaliado  pelo  teste  Kappa  (FLEISS,  1971),  realizado  com  base  na  

etiquetagem de todo o enunciado, bem como por unidade informacional.

4.3.2 Resultados

O resultado na análise geral por enunciado (considerando-se conjuntamente tanto 

os dados do diálogo quanto do monólogo) pode ser considerado bom, com um Kappa geral 

por enunciado igual a 0,62. O resultado do acordo, se compararmos, não o enunciado como 

um todo, mas cada unidade entonacional, também pode ser considerado muito bom (0,73), 

como mostra a Tabela 4.9. Isso indica que os desacordos entre os anotadores são pontuais e 

restritos a poucas unidades informacionais.
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Tabela 4.9 - Acordo entre anotadores da etiquetagem informacional

Tipo de cálculo Geral Diálogo Monólogo

Kappa por enunciado 0,62 0,73 0,45

Kappa por unidade entonacional 0,73 0,70 0,72

Na Tabela 4.10, apresenta-se o detalhamento dos resultados de acordo com o tipo 

de interação (diálogo ou monólogo). Diferenciam-se aqui os resultados obtidos no acordo 

total por enunciado e no acordo por enunciado complexo. Os enunciados complexos são 

aqueles que realmente devem servir de parâmetro para a avaliação do resultado do acordo,  

visto que são aqueles em que aparecem duas ou mais unidades informacionais diferentes.

Tabela  4.10 - Comparativo do acordo entre anotadores na etiquetagem informacional quanto ao total de 
enunciados e quanto aos enunciados complexos

Tipo de cálculo Diálogo Monólogo

Kappa por enunciado 0,73 0,45

Kappa por enunciado complexo 0,49 0,34

Considerando os valores por enunciado, o acordo no diálogo é muito bom, ao passo 

que no monológico é moderado. Naturalmente, o diálogo apresenta uma quantidade maior 

de enunciados simples.  Enunciados simples  elevam o acordo pois não há dúvida possível 

quanto  a  etiquetagem.  Quando se  excluem os  enunciados  simples,  vê-se  que  o  grau  de 

acordo  cai,  e  o  resultado  obtido  no  diálogo  fica  mais  próximo  daquele  observado  no 

monólogo.

A princípio,  formulou-se a hipótese de que  isso  fosse devido a problemas com a 

identificação  de  unidades  dialógicas.  A  proporção  de  unidades  dialógicas  em diálogos  é 

sempre maior do que em monólogos, o que explicaria a grande diferença entre o resultado 

por enunciado e  por unidade entonacional  nessa  tipologia.  Além disso,  muitas  unidades 

dialógicas  carecem  de  uma  especificação  mais  precisa  quanto  às suas características 

prosódicas,  além de  apresentarem definições  pouco operacionais.  Contudo,  uma análise 

excluindo as diferenças entre essas unidades não resultou em melhora tão significativa dos 

resultados quando imaginava-se.

Tabela 4.11 - Acordo na etiquetagem informacional no diálogo por enunciado complexo

Tipo de cálculo Valor do Kappa

Com diferenciação das unidades dialógicas 0,49

Sem diferenciação das unidades dialógicas 0,53
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Assim, resta saber se são as unidades textuais aquelas sobre as quais os anotadores 

apresentam mais inconsistência na etiquetagem. Através do detalhamento do acordo por 

tipo de unidade informacional em comparação à quantidade de vezes que cada unidade foi  

utilizada pelos anotadores no diálogo, conclui-se que o maior problema está nas unidades de 

Comentários Múltiplos (CMM) e de Comentários Ligados (COB). As unidades dialógicas, por 

sua  vez,  apresentaram  alto  grau  de  acordo,  conforme  se  pode  ver  pelos  resultados 

apresentados na Tabela 4.12.

Tabela 4.12 - Acordo por unidade informacional no Diálogo
Etiqueta Frequência % Kappa

Total 684 100%

=COM= 398 58,19% 0,85

=CMM= 89 13,01% 0,42

=EMP= 40 5,85% 0,95

=PHA= 30 4,39% 0,74

=SCA= 27 3,95% 0,70

=COB= 25 3,65% 0,32

=EXP= 23 3,36% 0,63

=ALL= 13 1,90% 0,77

=CNT= 9 1,32% 0,66

=DCT= 5 0,73% 0,80

=INP= 5 0,73% 0,40

=APC= 4 0,58% 0,50

=TOP= 4 0,58% 1,00

=PAR= 3 0,44% 0,67

=UNC= 3 0,44% 0,22

=i-COM= 1 0,15% 0,00

=INT= 1 0,15% 0

O CMM é a segunda unidade mais utilizada, entretanto, o acordo quanto ao seu uso 

é apenas moderado. A maior dificuldade parece ser estabelecer a diferença, nesta ordem,  

entre: CMM x COM, CMM x COB e CMM x Unidades Dialógicas (PHA, EXP, INP). 

Em relação à  unidade de Tópico,  conforme será  detalhado no capítulo 8,  não é 

muito  comum  em  PB  o  uso  de  Tópicos (e  demais  unidades  textuais,  com  exceção  do 

Introdutor  Locutivo)  em  diálogos.  No  fragmento  de  diálogo  selecionado  para  o  teste, 

constavam apenas 4 Tópicos, todos identificados pelos quatro anotadores, daí o resultado do 

acordo ser igual a 1,0. Entretanto, devido ao baixíssimo número de Tópicos no fragmento, 

esse valor de acordo não pode ser tomado como referência para a unidade.
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No monólogo, as unidades problemáticas também são as textuais, como pode ser 

observado na Tabela 4.13.

Tabela 4.13 - Acordo por unidade informacional no Monólogo

Etiqueta Frequência % Kappa

Total 1488 100%

=COB= 271 18,21% 0,63

=SCA= 256 17,20% 0,75

=COM= 236 15,86% 0,90

=EMP= 166 11,16% 0,94

=TOP= 137 9,21% 0,68

=PHA= 116 7,80% 0,86

=CMM= 57 3,83% 0,26

=TMT= 41 2,76% 0,88

=INT= 29 1,95% 0,82

=PAR= 29 1,95% 0,45

=DCT= 27 1,81% 0,66

=i-COB= 19 1,28% 0,45

=i-COM= 12 0,81% 0,44

=APT= 8 0,54% 0,58

=ALL= 7 0,47% 0,86

=INP= 6 0,40% 0,33

=APC= 5 0,34% 0,53

=i-PAR= 4 0,27% 0,50

=PAR-1= 3 0,20% 0,22

=EXP= 2 0,13% 0,00

=UNC= 2 0,13% 0,00

=CNT= 1 0,07% 0,00

=i-CMM= 1 0,07% 0,00

=i-TOP= 1 0,07% 0,00

Especialmente, as unidades que apresentaram maior desacordo são o CMM e o PAR 

e,  em  menor  medida,  também  o  COB.  As  unidades  CMM,  e  COB  foram  utilizadas  em 

desacordo num total de 29 ocorrências, o que é aproximadamente metade das vezes em que 

cada  unidade de  CMM  foi  utilizada  pelos  anotadores.  Em  21  das  ocorrências,  houve 

desacordo em relação às unidades de TOP e COB. Em menor proporção, notou-se um baixo 

acordo para a unidade de INP de modo geral. A unidade de COM, como esperado, mostra um 

alto acordo entre os anotadores, independente do tipo de interação.
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Considerando-se  o  Tópico,  o  resultado obtido  pelo teste Kappa  igual  a  0,63  é 

considerado um bom grau de acordo, indicando que a unidade de Tópico é reconhecida por 

etiquetadores diferentes bem acima do que seria esperado pelo acaso.

As análises realizadas permitem afirmar que, do ponto de vista qualitativo, os dados 

do TOP são adequados para o estudo aqui desenvolvido, sendo representativos, tanto do 

ponto de  vista  da  unidade informacional  em estudo  quanto das  tipologias  interacionais 

representadas no corpus (diálogos, monólogos e conversações).



5 CARACTERÍSTICAS DA FALA ESPONTÂNEA

Os resultados apresentados neste capítulo referem-se a medidas que caracterizam 

a amostra da pesquisa.  Essas  medidas embasam uma discussão sobre características  das 

tipologias textuais presentes no corpus, e,  além disso, fundamentam a análise dos dados 

especificamente relacionados ao Tópico, apresentados no Capítulo 8.

A  seção  5.1  traz  algumas  características  da  fala  espontânea  em  termos  da 

distribuição de turnos, enunciados (concluídos e interrompidos) e unidades entonacionais 

(concluídas  e  interrompidas)  em  relação  a  cada  tipologia  interacional  da  amostra: 

conversações,  diálogos  e  monólogos.  A  seção  5.2  apresenta  um  detalhamento  sobre  a 

estruturação dos enunciados, destacando a participação de unidades informacionais de tipo 

textual e dialógico na composição de enunciados complexos nas tipologias interacionais da 

amostra. Na seção 5.3, sumarizam-se os principais resultados apresentados no capítulo.

5.1 DISTRIBUIÇÃO DAS UNIDADES DE REFERÊNCIA NA FALA ESPONTÂNEA

A primeira medida a ser observada em relação à fala espontânea é a distribuição 

dos turnos dialógicos, do número de enunciados e de unidades entonacionais da amostra. As 

médias de enunciados por turno e de unidade entonacional por enunciado permitem avaliar  

o grau de interatividade presente na sessão gravada. São, portanto, valores que expressam 

bem as diferenças entre as tipologias da amostra. A média de enunciados por turno é uma 

medida que indica a alternância de turnos na interação: quanto maior a média, menor a 

alternância de turnos e menor a interatividade. Já a média de unidades entonacionais por 

enunciado é um indicador do tamanho e complexidade dos enunciados.  Quanto maior a 

média de unidades entonacionais por enunciado,  maior a complexidade dos enunciados, 

indicando  também  menor  interatividade.  Conversações  e  diálogos  tendem  a  apresentar 

médias menores do que monólogos.
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A  Tabela  5.1  mostra  esses  valores  para  cada  arquivo  do  corpus,  bem  como  os 

valores  acumulados  por  tipologia  interacional.  Também apresenta  os  valores  médios  de 

enunciados por turno, calculados com base apenas nos enunciados concluídos, e os valores 

médios de unidades entonacionais por enunciado, calculados com base apenas nas unidades 

entonacionais concluídas.

Tabela 5.1 - Características gerais da amostra

Texto
Turnos 

dialógicos
Enunciados 
concluídos

Média de 
enunciados 

por turno
Inter-

rupções
Retrac-
tings

Unidades 
entonacionais

Média de unidades 
entonacionais por 

enunciado

Total 2954 5043 1,71 441 869 9384 1,86

Conversações 1333 1848 1,39 191 253 3164 1,71

bfamcv01 159 207 1,3 41 46 441 2,13

bfamcv02 239 356 1,49 29 36 579 1,63

bfamcv03 185 296 1,6 10 38 467 1,58

bfamcv04 323 422 1,31 43 28 645 1,53

bpubcv01 265 323 1,22 32 35 611 1,89

bpubcv02 162 244 1,51 36 70 421 1,73

Diálogos 1371 2275 1,66 176 228 3513 1,54

bfamdl01 338 542 1,6 24 19 781 1,44

bfamdl02 176 247 1,4 35 56 453 1,83

bfamdl03 172 300 1,74 38 41 505 1,68

bfamdl04 123 244 1,98 9 11 367 1,5

bfamdl05 239 391 1,64 40 46 566 1,45

bpubdl01 158 262 1,66 14 32 407 1,55

bpubdl02 165 289 1,75 16 23 434 1,5

Monólogos 250 920 3,68 74 388 2707 2,94

bfammn01 19 98 5,16 8 70 245 2,5

bfammn02 95 171 1,8 13 57 477 2,79

bfammn03 48 135 2,81 9 59 353 2,61

bfammn04 26 181 6,96 8 21 446 2,46

bfammn05 31 135 4,35 18 56 401 2,97

bfammn06 6 72 12 4 47 328 4,56

bpubmn01 25 128 5,12 14 78 457 3,57

Se observarmos os valores acumulados em cada tipologia, na Tabela 5.1, é possível 

perceber que conversações e diálogos são mais próximos entre si do que dos monólogos: a 

média de enunciados por turno nas conversações é de 1,39 e nos diálogos é de 1,66; já nos  

monólogos é de 3,68.
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Em  relação  à  complexidade  dos  enunciados,  pode-se  notar  que  diálogos  e 

conversações também se opõe a monólogos: os enunciados das conversações têm, em média, 

1,71  unidades  entonacionais;  os  diálogos,  1,54;  e  os  monólogos  possuem em média  2,94 

unidades entonacionais por enunciado.

O Gráfico 5.1  mostra uma comparação entre  a proporção de turnos  por tipologia 

interacional e a  proporção  de palavras  por tipologia  interacional. Proporcionalmente, os 

textos  monológicos  compreendem  32,6%  das  palavras  do  minicorpus,  mas  essas  estão 

distribuídas em apenas 8,5% dos turnos. Já conversações e diálogos somados compreendem 

a 67,4% do corpus em número de palavras, mas que estão distribuídas em 92% dos turnos. As 

conversações  sozinhas  apresentam 45,1% dos  turnos  e  31,3% das  palavras,  enquanto  os 

diálogos têm 46,4% dos turnos e 36,1% das palavras.

Gráfico 5.1 - Comparativo entre a proporção de turnos e palavras nas tipologias

Esses  números  apontam  para  semelhanças  estruturais  entre  diálogos  e 

conversações  de  um lado,  em contraste  com os  monólogos  de  outro.  São  um primeiro 

indicador que nos permite tratar os dados em termos de uma oposição entre interações de 

caráter dialógico (conversações e diálogos juntos) versus monólogos.

Essa aproximação fica ainda mais nítida se agregarmos a esses valores também a 

média  de palavras  por  enunciado,  apresentada no Gráfico 5.2.  Esse cálculo foi  realizado 

considerando-se o total de palavras de cada texto, dividido pelo total  geral  de enunciados 

(tanto os concluídos quanto os interrompidos).

Como  pode  ser  observado  no  Gráfico  5.2,  tanto  diálogos  quanto  conversações 

apresentam uma média de menos de 6 palavras por enunciado. Já os monólogos apresentam 

8  ou  mais  palavras  por  enunciado.  Considerando-se  a  média  geral  por  tipologia,  as 

conversações  têm  4,79  palavras  por  enunciado;  os  diálogos  têm  4,62;  e  os  monólogos 
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apresentam em média 10,27 palavras por enunciado, ou seja, mais do que o dobro da média 

de conversações e diálogos.

Gráfico 5.2 - Média de palavras por enunciado em cada texto da amostra
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A partir desses dados, identifica-se um texto dentro do grupo das conversações que 

se  diferencia  dos  demais  da  sua  tipologia:  o  texto  bfamcv01,  cuja  média  de  unidades 

entonacionais por enunciado chega a 2,13. Esse texto também apresenta a maior média de 

palavras  por enunciado (5,98),  com  enunciados mais  longos e mais complexos do que a 

média geral das conversações.

Aqui, vale a  pena  verificar qual  é a  situação comunicativa  que originou o texto 

bfamcv01. Trata-se de uma conversa entre quatro rapazes, na qual eles avaliam os pontos 

positivos e negativos de um campeonato de futebol de salão organizado por eles, enquanto 

decidem como deverá ser organizado o próximo torneio. Pela própria natureza da situação, 

há poucas ações (atos de fala)  e muitas argumentações e explicações,  as quais são tipos 

textuais,  normalmente  compostos  por  sequências  de  ilocuções  da  classe  dos  atos 

representativos,  como asserções. O resultado  da interação  é um texto pouco situado no 

diálogos conversações monólogos
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contexto  extralinguístico  imediato.  Por  essa  razão,  há  a  necessidade  de  os  falantes 

construírem linguisticamente o contexto adequado para a interpretação dos enunciados.

O exemplo 5.1 abaixo ilustra essa situação. O critério de escolha para o trecho não 

envolveu avaliação do conteúdo.  Foi  selecionado um  trecho curto,  em que comparecem 

todos os informantes presentes na situação gravada.

Exemplo 5.1 - bfamcv01 [138]-[144]:

*EVN: acho <que a gente> tem / que olhar direito // eu falei isso naquea reunião 
lá / &he / &he / lá do [/1] na casa do Artur / que tava o Juninho / nũ sei  
quê / aí eu fiz um [/1] uma comparação <com aulas de [/1] de língua hhh> //

*LUI: <eu acho que / o nome / do> [/1] do [/1] do [/1] do [/1] do [/1] do [/1] da  
modalidade  esportiva  que  a  gente  criou  /  que  foi  Futebol  Arte  /  ficou  / 
queimado / por causa dessa taça / pra mim é uma <coisa que> <é [/1] foi 
triste> / é triste> falar / mas / cê fala que é Futebol Arte / a galera começa a  
zoar / já //

*GIL: <é> // todo mundo <encheu o saco> / <por causa disso> //
*LEO: "zoar" em que sentido //
*LUI: no sentido de que / é tosco //
*EVN: ah / que arte o quê / umas coisa assim //

Mesmo tendo sido escolhido um trecho curto,  que apresenta bastante alternância 

de  turnos,  percebe-se  um  grande  contraste  entre bfamcv01  quando comparado  a  uma 

conversação em que o texto é altamente ancorado na situação imediata, como no caso de 

bfamcv04, em que um grupo de amigos está prestes a iniciar uma sessão do jogo “Imagem e 

Ação”. O exemplo 5.2 foi selecionado seguindo o mesmo critério do utilizado acima, e tem o 

mesmo  número  de  turnos  que  o  exemplo  5.1.  Nota-se  a  diferença  na  estruturação  e 

complexidade dos enunciados produzidos29.

Exemplo 5.2 - bfamcv04 [2]-[8]:

*CEL: a gente <devia ter jogado é Uno> // 
*BRU: <zerinho ou um> // 
*CEL: <Uno> é mais legal jogar // 
*LUC: Uno é sensacional / bicho // 
*CEL: <No'> // que burrice / hein //
*HEL: <o quê> //

29 As  características  exemplificadas  aqui  através  dos  trechos  selecionados  são  constitutivas  dos  arquivos  
bfamcv01  e  bfamcv04  como  um  todo,  o  que  pode  ser  confirmado  através  da  consulta  às  transcrições 
integrais disponíveis no corpus C-ORAL-BRASIL.



124

Conclui-se daí que, ao realizar uma análise informacional de textos falados, que tem 

como fundamento a realização de atos de fala, é imprescindível que se leve em consideração 

a situação comunicativa, pois é ela que irá determinar a acionalidade do texto, a qual, por 

sua vez, tem influência nas escolhas linguísticas dos falantes.

Entende-se  acionalidade  como  uma  propriedade  de  um  texto  falado  que  é 

fortemente  situado  e  ancorado  no  contexto  extralinguístico  imediato  (conforme 

apresentado na Introdução deste trabalho), e que, por este motivo, tende a apresentar uma 

grande quantidade e variedade de atos de fala. Ao contrário, um texto pouco ancorado no 

contexto  imediato  tende  a  apresentar  elaboração  textual  mais  complexa,  pois  há 

necessidade de preencher linguisticamente aquilo que não tem como ser interpretado com 

base nos elementos situacionais.

A acionalidade de um texto pode ser um parâmetro preditivo sobre a realização de 

Tópicos  no  texto.  O  Tópico  cumpre,  exatamente,  a  função de  estabelecer  um ponto  de 

referência semântica para a ilocução. Textos de baixa acionalidade (e maior textualidade) 

não são tão ancorados no contexto imediato de produção e, portanto, nesses casos, há maior 

necessidade de estabelecer linguisticamente o contexto em relação ao qual a ilocução deve 

ser interpretada.

Assim, uma narrativa,  por exemplo,  tem pouca acionalidade,  pois a maioria dos 

enunciados  tendem  a  repetir  os  mesmos  atos  de  fala  (normalmente  da  classe  dos 

representativos30). Em outras palavras, enquanto em um discurso com grande acionalidade 

são  cumpridos  vários  e  diferentes  atos  de  fala (cada  enunciado  carrega  uma  ilocução 

diferente), em um  discurso de baixa acionalidade pode-se dizer que, de modo geral,  um 

conjunto  pequeno  e  restrito  de  atos  de  fala é  realizado (sendo comuns  sequências  de 

asserções).

Pode-se demonstrar essa propriedade através de uma breve comparação entre duas 

interações da amostra, apresentada no Quadro 5.1. A partir de um diálogo (bfamdl04) e um 

monólogo (bfammn03),  selecionou-se,  aproximadamente,  1 minuto de gravação,  no qual 

foram observados, entre outros parâmetros, os tipos de ilocuções presentes.

O trecho  de  diálogo analisado compreende 1 min de duração,  109 palavras e 26 

enunciados concluídos (dois quais 5 são complexos). O trecho de monólogo tem um total de 

1min 15s, 206 palavras e 17 enunciados concluídos (dos quais 14 são complexos).

30 Para uma explicação sobre as classes ilocucionárias, ver Cresti (2000).
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O  Quadro  5.1  demonstra  claramente  a  diferença  na  acionalidade  dos  dois 

fragmentos.  Os  atos  de  fala  realizados  no  diálogo são  muito  mais  variados  do  que  os 

realizados no monólogo.  Nesse último, praticamente todas as ilocuções são da classe dos 

representativos, dentro dos quais a maioria das ilocuções realizadas são asserções.

Quadro 5.1 - Comparativo da diversidade de ilocuções em fragmento de bfamdl04 e bfammn03
Fragmento de bfamdl04 Fragmento de bfammn03

Total geral de ilocuções identificadas......................26
Total de ilocuções diferentes....................................16

Total geral de ilocuções identificadas......................26
Total de ilocuções diferentes......................................8

Atos Representativos.................................................5 Atos Representativos..................................................4

Asserção (4) Discordância (1) Asserção (13) Confirmação (1)

Conclusão (4) Resposta (1) Conclusão (5) Concordância (1)

Confirmação (4)

Atos Expressivos.........................................................5 Atos Expressivos.........................................................1

Exp. de obviedade (1) Exp. de dúvida (1) Expressão de obviedade (1)

Exp. de incerteza31 (1) Protesto (1)

Exp. de descrença (1)

Diretivos..................................................................5 Diretivos..................................................................0

Colocar em dúvida (1) Pergunta parcial (1)

Insinuação (1) Pergunta focal (1)

Pedido de confirmação (1)

Padrões ilocucionários compostos (CMM)...................1 Padrões ilocucionários compostos (CMM)...................2

Esclarecimento de pergunta (1)
(pergunta-pergunta)

Relação necessária (asserção-asserção) (3)

Relação necessária (asserção-conclusão) (2)

FONTE: (RASO; MITTMANN, 2011).

Conforme apresentado no quadro acima, no trecho monológico, de um total de 26 

ilocuções, 20 são da classe dos representativos: 13 asserções; 5 conclusões; 1 confirmação e 1 

concordância. Já no trecho dialógico,  de um total  de 26 ilocuções,  14  ilocuções  estão na 

classe dos atos representativos:  4 asserções;  4 ilocuções de conclusão;  4 confirmações;  1 

discordância  e  1  resposta. As  demais  ilocuções  do  trecho  do  diálogo  são  da  classe  dos 

diretivos (6 ilocuções diferentes) e da classe dos expressivos (5 ilocuções diferentes).  Em 

relação  aos  padrões  ilocucionários  compostos  (formados  por  duas  ou  mais  unidades  de 

Comentários Múltiplos padronizados em um único enunciado), o monólogo apresenta dois 

padrões  diferentes  compostos  por  ilocuções  da  classe  dos  representativos  e  o  diálogo, 

apenas um padrão composto por ilocuções da classe dos diretivos.

31 A expressão de incerteza refere-se ao conteúdo do enunciado produzido pelo próprio falante, já a expressão 
de dúvida refere-se ao conteúdo do enunciado produzido pelo interlocutor.
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Como  padrão  geral,  o  monólogo  apresenta  uma  ocorrência  de  menos  tipos 

diferentes de ilocuções, que tendem a ser em sua maioria da mesma classe, enquanto no 

diálogo são realizadas diversas ilocuções de classes e tipos diferentes.

Os resultados e discussão apresentados até agora demonstram que as tipologias de 

textos falados se dividem, em realidade, em duas categorias principais: dialógicos (formados 

por diálogos mais as conversações) e monológicos. Conforme exposto, essas categorias não 

dependem  exclusivamente  do  número  de  participantes  de  uma  interação:  é  a  situação 

comunicativa que irá definir a tipologia a qual pertence o texto resultante da interação.

5.2 ESTRUTURAÇÃO DOS ENUNCIADOS

Outra medida importante para a descrição da amostra é a ocorrência e distribuição 

de  enunciados simples (compostos de apenas uma unidade  entonacional/informacional) e 

complexos (compostos de mais de uma unidade entonacional/informacional) e sua relação 

com a tipologia da interação. As características apresentadas na seção anterior já indicam 

que os monólogos devem ser compostos por  enunciados (e estrofes) mais longos, além de 

possuírem  um  maior  número  de  sequências  complexas  do  que  os  textos  dialógicos 

(conversações  e  diálogos).  O  gráfico  5.3.  ilustra  a  proporção  de  enunciados  simples  e 

complexos em cada um desses dois grupos.

Gráfico 5.3 - Proporção de enunciados simples e complexos em textos dialógicos e monológicos

Verifica-se que no grupo dialógico 62% dos enunciados são simples, contra 38% de 

enunciados  simples  no  monológico.  A  comparação  entre  enunciados  complexos  mostra 

exatamente o oposto, 38% no dialógico e 62% nos textos monológicos.
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Além disso, é interessante acrescentar que, nas interações monológicas, é muito 

comum haver diversos enunciados simples do tipo “hum hum //” (ou equivalentes) por 

parte  do  interlocutor,  que simplesmente representam um sinal  de acompanhamento  de 

quem escuta  o  texto.  Considerando-se  somente  os  enunciados  simples  preenchidos  por 

“hum hum”, verificamos que esses representam 11% de todos os enunciados simples nos 

textos monológicos, contra apenas 2% nos dialógicos (diálogos e conversações somados).

Os resultados mostrados até agora mostram que os textos monológicos apresentam 

uma incidência bem menor de enunciados simples do que os dialógicos. Ao contrário,  a  

porcentagem  de  enunciados  complexos  (aqueles  que  têm  outras  unidades 

entonacionais/informacionais  além  do  Comentário) é  superior  nos  monólogos.  Uma 

decorrência dessa característica é que monólogos tem, proporcionalmente, menor número 

de enunciados  do que os dialógicos. Naturalmente, considera-se que os textos de ambas as 

tipologias têm tamanhos (em número de palavras) comparáveis.

Se  considerarmos  os  valores  médios  de  unidades  entonacionais  por  enunciado 

agrupando  conversações  e  diálogos  em  uma  única  macro-tipologia  dialógica  (valores 

isolados já apresentados na Tabela 5.1), observa-se que cada enunciado do tipo dialógico 

possui uma média de 1,62 unidades entonacionais, enquanto nos monológicos a média é de 

2,94 unidades entonacionais por enunciado (estão sendo consideradas apenas as unidades 

concluídas).  Se  verificarmos  a  média  de  unidades  entonacionais  considerando apenas  o 

universo dos enunciados complexos, a diferença aumenta: enunciados complexos de textos 

dialógicos tem, em média, 2,49 unidades entonacionais, enquanto os enunciados complexos 

dos textos monológicos tem uma média de 3,9 unidades entonacionais.

Proporcionalmente, a média de unidades entonacionais por enunciado em textos 

dialógicos equivalente a 56% da média dos monológicos, ou seja, a tipologia monológica tem 

pouco mais  que o  dobro  de  unidades  entonacionais  por  enunciado que  a  dialógica  (em 

média). Se apenas os enunciados complexos de cada tipologia forem considerados, vê-se que 

a média de unidades entonacionais por enunciado complexo nas tipologias dialógicas é 64% 

da média dos textos monológicos. Mesmo considerando apenas enunciados com mais de 

uma unidade entonacional, a média dos monológicos ainda supera a dos dialógicos. Além 

disso,  a  diminuição  da  diferença  entre  as  tipologias  explica-se  devido  à  diferença 

quantitativa de enunciados simples que existe entre elas.
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A  diferença  entre  enunciados  simples  e  complexos  não  é  a  única  medida 

importante para diferenciar a complexidade informacional dos enunciados. É possível fazer 

uma diferenciação em pelo menos três categorias: 

1) Enunciados complexos formados unicamente por uma unidade de Comentário 

(ou  duas ou mais unidades de  Comentários Múltiplos) e uma ou mais unidades 

dialógicas: COM / CMM + ALL / CNT / DCT / EXP / INP / PHA.

2) Enunciados  complexos  que  contém,  além  do  Comentário, pelo  menos  uma 

unidade informacional textual (podendo ou não apresentar também unidades 

dialógicas): COM / CMM + TOP (APT) / APC / PAR / INT (+) (ALL / CNT / DCT / 

EXP / INP / PHA).

3) Estrofes, ou seja, enunciados complexos que contém  dois ou mais  comentários 

ligados (podendo ou não apresentar outras unidades textuais e/ou dialógicas): 

COB-COM (+) (TOP (APT) / APC / PAR / INT /  ALL / CNT / DCT / EXP / INP / 

PHA).

Se  estamos  tratando  de  complexidade  textual,  o  primeiro  tipo  de  enunciado 

complexo  apresentado  deve ser considerado  o mais  parecido com os enunciados simples. 

Isso  porque  as  unidades  de  auxílio  dialógico  (como  os  fáticos,  conativos,  alocutivos  e 

expressivos), são unidades de regulação da interação dirigidas ao interlocutor, as quais não 

contribuem  para  a  composição  do  texto  propriamente  dito.  Consequentemente, essas 

unidades não tornam a estruturação textual do enunciado mais complexa  (não originam 

fenômenos de subordinação ou encaixamento, por exemplo).

Uma  forma  de  aferir  isso  é  comparar  a  ocorrência  desse  tipo  de  enunciado 

complexo  (descrito  em  1)  em  situações  monológicas  (que  costumam  ter  enunciados 

textualmente mais complexos) e dialógicas (diálogos e conversações), conforme mostrado 

na Tabela 5.2. Vemos que os enunciados que contém, além do Comentário (COM ou CMM), 

apenas  unidades  dialógicas  representam  24%  do  total  dos  enunciados  complexos  da 

amostra. Pode-se notar ainda que não há uma diferença real entre diálogos e conversações 

quando se trata da distribuição desses enunciados (47% e 40%, respectivamente). Por outro 

lado, a proporção de tais enunciados é muito maior nas duas tipologias dialógicas (87%) do 

que na tipologia monológica (13%).
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Tabela 5.2 - Distribuição de enunciados e padrões ilocucionários complexos com apenas unidades dialógicas, 
proporções em relação à frequência absoluta e ao total de enunciados complexos

Tipologia
Complexos com somente 

unidades dialógicas %
Complexos 

totais
Complexos c/ somente unid. dialógicas 

em relação a todos os complexos

Total 552 100% 2334 24%

Dialógicos 481 87% 1717 28%

Conversações 219 40% 821 27%

Diálogos 262 47% 896 29%

Monológicos 71 13% 617 12%

A  distribuição  dos  enunciados  complexos  como  definidos  em  1  (COM/CMM  + 

auxílios dialógicos), em termos de proporção relativa nas tipologias dialógicas e monológica 

é  mais  semelhante à distribuição  observada para  os enunciados simples  do que para os 

complexos  (Gráfico  5.3).  Se  observamos  a  incidência  desse  tipo  de  enunciado complexo 

sobre o total de enunciados complexos, observamos que, nas tipologias dialógicas, ela é mais 

que o dobro (28%) do que na monológica (12%).

Fica evidente que uma das características das interações dialógicas é ter uma alta 

porcentagem de unidades dialógicas, que cumprem uma função pouco significativa quando 

há pouca interação entre os interlocutores, como ocorre nos monólogos. Essa questão será 

aprofundada  mais  tarde,  mas,  por  enquanto,  é  importante  afirmar  que  um  enunciado 

complexo  que,  além da  unidade  de  Comentário  (unidade  ilocucionária), contém  apenas 

unidades  de  auxílios dialógicos não  pode  ser  considerado  um  enunciado  de  estrutura 

informacional complexa.

5.3 SÍNTESE DA ANÁLISE DA FALA ESPONTÂNEA

Este  capítulo  mostrou  algumas  características das tipologias  interacionais 

presentes na amostra que podem ser derivadas de uma análise quantitativa. Uma primeira 

conclusão é  que,  do ponto de vista  da  organização dos textos  do corpus  em termos de 

diferentes  unidades  de  referência  da  fala  (turnos  dialógicos,  enunciados  e  unidades 

entonacionais),  diálogos  e  conversações  se  assemelham  mais  entre  si  do  que  com  os 

monólogos.

Um traço geral distintivo entre as tipologias é a presença de maior complexidade 

na estrutura informacional (e textual) nos monólogos e menor complexidade nos diálogos e 

conversações. Contudo, percebe-se também que a situação comunicativa, e não somente o 
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número de participantes que constroem o texto,  desempenha um papel fundamental na 

estruturação dos textos falados. Situações em que a interação entre os participantes é pouco 

ancorada no contexto imediato tendem a produzir enunciados mais complexos. Por outro 

lado,  textos  muito  ancorados  situacionalmente  tendem  a  ser  mais  ricos  em  termos  de 

quantidade e variedade ilocucionária.

Por  fim,  destacou-se  que,  em  textos  dialógicos,  as  unidades  informacionais  de 

auxílios dialógicos tem uma participação mais importante na constituição de enunciados 

complexos do que nos textos monológicos. Este resultado indica que a complexidade textual 

(devida  à  presença  de  unidades  informacionais  textuais)  é  mais  recorrente  em  textos 

monológicos, e é um produto da baixa acionalidade presente em tal tipologia.

Esse quadro geral permitirá contextualizar em compreender melhor a distribuição 

da unidade informacional de Tópico na amostra.



PARTE II:
Um novo olhar sobre o Tópico no Português Brasileiro





6 O TÓPICO

Neste capítulo apresenta-se uma discussão sobre o Tópico, objeto de estudo deste 

trabalho, através de uma revisão da literatura relevante dentro do recorte teórico adotado 

sobre o tema. Essa revisão não pretende ser exaustiva32, uma vez que há um número muito 

grande de trabalhos que abordam o fenômeno do Tópico e da topicalidade na estruturação 

informacional  em diversas  línguas.  Entretanto,  o  levantamento bibliográfico mostra  que 

grande parte  desses  trabalhos  remete  a  um  conjunto  relativamente  limitado  de  ideias 

fundamentais sobre o Tópico.

Primeiramente, apresenta-se um panorama conceitual sobre o Tópico, envolvendo 

alguns autores que influenciaram o rumo dos estudos sobre o Tópico,  especialmente na 

linha  funcionalista.  Em  seguida,  apresenta-se  uma  breve  discussão  sobre  alguns dos 

trabalhos acadêmicos  mais  relevantes  que têm tratado do assunto no Brasil,  e,  por fim, 

descreve-se a unidade de Tópico sob a luz da Teoria da Língua em Ato.

6.1 PANORAMA TEÓRICO

Há uma longa tradição nos estudos linguísticos que vê a frase (ou a sentença, ou o 

enunciado, a variar de acordo com o teórico) como uma expressão que compreende duas 

partes. Alguns teóricos traçam o percurso dessa tradição de volta até a filosofia de Platão 

(retomada por Aristóteles), que teria primeiramente estabelecido as duas funções presentes 

em  toda  frase:  a  semântica  (onoma)  e  a  referencial  (rhema)  (SORNICOLA,  2006).  Essa 

interpretação  bipartida  da  frase  revela  a  concepção  de  que,  na  língua,  a  informação  é 

organizada  em frases  que exprimem proposições.  “Proposição”  é  um termo  da  filosofia 

(lógica), usado muitas vezes com o mesmo significado de “asserção”, e se refere ao conteúdo 

32  Para uma revisão abrangente e em perspectiva histórica, veja-se a obra Theme and Rheme: An Alternative 
Account (LEONG PING, 2004).
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abstrato de uma declaração, ao qual pode ser atribuído um valor de verdade, ou seja, é uma 

declaração que pode ser verdadeira ou falsa (KLEMENT, 2005).

6.1.1 A visão tradicional

Efetivamente, nota-se uma grande influência dessa interpretação da frase, como 

unidade composta de duas partes, em diversas teorias da linguística moderna. Conforme 

apontam  Menuzzi e  Roisenberg  (2009),  quando  se  trata  do  estudo  da  articulação  ou 

estrutura  informacional,  normalmente  está-se  tratando  de  distinções  bipartidas,  como 

"informação  nova"  versus  "informação  velha";  informação  cognitivamente  ativada 

(referente proeminente) versus não ativada (referente não proeminente); informação mais 

importante versus menos importante, ou assunto sobre o que se trata versus o que é dito 

sobre o assunto. Cada teórico aplica termos variados para essas distinções, mas os termos 

mais  comuns  utilizados  seriam  “Tema/Rema”,  “Tópico/Comentário”  e 

“Foco/Pressuposição” (MENUZZI; ROISENBERG, 2009).

Henri Weil foi um dos primeiros a se dedicar ao estudo da articulação Tema-Rema. 

Segundo Weil, a base natural para a ordenação das palavras é o movimento progressivo das 

nossas ideias. A regra básica de Weil para a comunicação das ideias é o movimento, que 

parte da informação conhecida e segue na direção de uma meta estabelecida no discurso. É 

de Weil a ideia de "ponto de partida", mais tarde utilizada por outros teóricos. Segundo o 

autor,  uma  unidade  de  pensamento  simples  (proposição)  não  pode  ser  facilmente 

compreendida pelo destinatário da mensagem, devendo ser decomposta, de modo que o 

ouvinte possa se colocar sob o ponto de vista daquele que fala. Para isso, é necessário que se  

estabeleça aquilo  que é  presente e  conhecido para  se  chegar  ao que é  menos presente,  

menos conhecido. Assim, aquilo que falamos apresenta um "ponto de partida", uma noção 

inicial presente tanto para o falante quanto para o ouvinte e que forma o terreno sobre o  

qual as duas inteligências se encontram e a enunciação propriamente dita (WEIL, 1844)33.

33  [...] il fallait qu'une parole d'introduction précédât la parole que l'on voulait énoncer il fallait s'appuyer sur  
quelque chose de présent, et de connu, pour arriver à quelque chose de moins présent, de moins nouveau 
ou d'inconnu. Il y a donc un point de départ, unie notion initiale, qui est également présente et à celui qui  
parle et à celui qui écoute, qui forme comme le lieu où les deux intelligences se rencontrent; et une autre 
partie du discours, qui forme l'énonciation proprement dite: cette division se retrouve dans presque tout ce 
que nous disons (WEIL, 1984, P.24-25).
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Outros estudos pioneiros sobre o assunto foram desenvolvidos na Escola de Praga, a 

partir da Perspectiva Funcional da Frase, elaborada por Vilém Mathesius. De acordo com 

essa teoria, a distribuição dos elementos na sentença se dá de acordo com o seu dinamismo 

comunicativo,  ou  seja,  o  quanto  um  dado  elemento  contribui  para  o  desenrolar  da 

comunicação. Os componentes da sentença se organizariam, preferencialmente,  em uma 

ordem  que  vai  do  menor  para  o  maior  grau  de  dinamismo  comunicativo,  do  menos 

importante para o mais importante, do mais familiar para o menos familiar. Para Mathesius,  

enunciados bipartidos são compostos por um componente que expressa algo relativamente 

novo e  contém o que é  afirmado pela  sentença  (Rema),  e  outro que  contém a  base do 

enunciado  (Tema),  que  seriam  coisas  relativamente  familiares  ou  mais  rapidamente 

disponíveis ao falante no ponto de partida  (LIBERATO, 1980; LEONG PING, 2004; SORNICOLA, 

2006).

Mas  talvez  a  definição  mais  difundida  sobre  o  Tópico  seja  a  da  tradição 

estruturalista americana, segundo a qual o Tópico é definido como “aquilo sobre o que se 

fala”, e o Comentário como “o que é dito sobre o que se fala”. Essa definição estabelece uma 

relação de “aboutness” entre o Tópico e o Comentário, uma vez que o falante anuncia um 

Tópico e então diz alguma coisa sobre esse Tópico (HOCKETT, 1958). Essa definição permeia 

toda  a  literatura  sobre  o  assunto,  sendo  revisitada ao  longo  do  tempo  por  diferentes 

teóricos. Mesmo recentemente, encontramos em Crystal a definição clássica para Tópico e 

Comentário: o Tópico de uma sentença é a entidade sobre a qual algo é dito, ao passo que o 

que é dito sobre esta entidade é o Comentário (CRYSTAL, 2003)34.

6.1.2 A contribuição de Halliday

A  ideia  de  que  o  Tópico  é  uma  informação  dada  ou  conhecida  é  desenvolvida 

posteriormente por Halliday e Chafe. Halliday assume que a unidade básica da linguagem 

em uso não é uma palavra ou sentença, mas um texto. Através da função textual é que a 

oração é organizada como mensagem, de acordo com a estrutura Tema-Rema, em que o 

Tema é sempre o elemento que é apresentado em primeira posição. Para Halliday (1970), a 

oração  (clause)  é  construída  combinando-se  estruturas  derivadas  das  três  funções  da 

linguagem: ideacional, interpessoal e textual. A função ideacional da linguagem consiste na 

34 “The topic of a sentence is the entity (person, thing, etc.)  about which something is said, whereas the  
further statement made about this entity is the comment” (CRYSTAL, 2003, p. 468).
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capacidade  da  linguagem  expressar  um  conteúdo  que  tem  a  ver  com  a  experiência 

(mundana, mental, emocional) do falante, a estrutura da linguagem reflete a estrutura da 

experiência.  Através  da  função  interpessoal  da  linguagem  são  estabelecidas  e  mantidas 

relações sociais, delimitam-se grupos e a identidade individual é reforçada. A função textual 

é expressa pela capacidade da linguagem efetivar ligações em si mesma, agregando a ela 

características da situação de uso, dota o falante da capacidade de construir textos coesos e  

não  séries  de  sentenças  aleatórias  (HALLIDAY,  1970).  A  partir  dessa  abordagem,  um 

elemento linguístico é um complexo de papéis dos diferentes níveis.

Vejam-se esses conceitos aplicados aos exemplos, fornecidos pelo próprio autor:

i. My mother gave me these beads. (tema não marcado)
Minha mãe deu- me estes colares.

ii. These beads I was given by my mother. (tema marcado)
Estes colares eu recebi da minha mãe.

Pode-se dizer que há, na estrutura de tema marcado:

a) No nível ideacional, um sujeito lógico (ator/agente), expresso por “my mother”.

b) No nível interpessoal, um sujeito gramatical (ou modal), expresso por “I”.

c) No nível textual, um sujeito psicológico35, expresso por “these beads”.

O  sujeito  lógico,  ou  ator,  é  um  papel  atribuído  na  expressão  de  processos, 

participantes e circunstâncias (transitividade). O sujeito modal (mood) tem relação com os 

papéis comunicativos assumidos pelo falante e ouvinte em uma situação de comunicação 

(declarativo/interrogativo, imperativo). O sujeito psicológico tem a ver com a organização 

da  oração  como  mensagem,  dentro  de  um  discurso  mais  amplo.  Em  estruturas  não-

marcadas  (no  exemplo  2  acima),  o  tema,  o  ator  e  o  sujeito  modal  coincidem.  Segundo 

Halliday (1970), no inglês, há uma forte tendência para a sobreposição entre o sujeito modal 

e o tema. O tema é definido como o ponto de partida da mensagem.

A  estrutura  temática  está  fortemente  relacionada  a  outra  função  textual:  à  de 

estruturação  da  informação.  Essa  se  refere  à  organização  de  um  texto  em  termos  das 

35 O conceito de sujeito psicológico foi proposto por Herman Paul nos seguintes termos: “O sujeito psicológico 
é a primeira quantidade de ideias existente no consciente do que fala, do que pensa, e a ela associa-se uma  
segunda, o predicado psicológico” (PAUL, 1880 apud BARBOSA, 2005 p. 342).
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funções Dado e Novo. Usualmente,  Dado e Novo convergem com Tema e Rema e com a 

noção de Tópico e Comentário.

Na perspectiva de Halliday, todo discurso é organizado como uma sucessão linear 

de unidades de informação, e cada unidade é realizada como um grupo tonal. Assim, cada 

grupo tonal corresponde ao que o falante optou por fazer uma unidade de informação (u.i.), 

sendo, geralmente, do mesmo tamanho de uma oração (clause) (HALLIDAY, 1970, 1976).

Halliday estabelece, então, uma relação entre a prosódia e a informação. Para isso, 

o  autor  utiliza-se das  noções de “pé”  e  de  “grupo tonal”.  O  “pé” é  definido  como uma 

unidade  de  ritmo  iniciada  por  uma  sílaba  forte,  com  base  na  qual  a  fala  pode  ser 

segmentada, já que essas sílabas fortes normalmente se distribuem em intervalos regulares. 

O grupo tonal define-se como como uma sequência de pés organizada em torno de uma 

sílaba tônica, que é a sílaba que apresenta maior variação melódica  (ILARI, 1992). O modo 

como a fala é organizada em termos de grupos tonais define as unidades de informação.

Uma  unidade  de  informação  possui,  obrigatoriamente,  um  elemento  novo,  do 

contrário, não haveria informação, e pode possuir um elemento dado (opcional). A estrutura 

da  informação  é  assinalada  através  da  entonação:  o  elemento  novo  recebe  o  acento 

principal (main stress), ou foco. Tudo aquilo que precede esse elemento é informação dada. 

Para Halliday (1967), cada unidade de informação contém necessariamente um, e não mais 

do que dois, pontos de foco.

É importante assinalar que “dado” e “novo” não devem ser interpretados como o 

“já mencionado” e o “ainda não mencionado” no discurso. Segundo Halliday, a informação 

nova é tratada pelo falante como informação que não pode ser recuperada pelo ouvinte, ou 

seja, o falante não espera que o ouvinte seja capaz de inferir a informação apenas por conta 

do discurso ou situação. Já a informação dada é aquela que estabelece um ponto de contato 

com aquilo que é conhecido pelo ouvinte. Dado significa um ponto de contato com aquilo 

que o interlocutor já sabe, enquanto o tema representa um “cabeçalho” (heading) ao que o 

falante está dizendo. Assim, o que é tratado como dado, pode não ter sido dito, e o que é 

tratado como novo pode já ter sido dito (mas, neste caso,  possuirá necessariamente um 

significado contrastivo) (HALLIDAY, 1970, 1976).

Halliday estabelece ainda o princípio da “boa razão”. Segundo esse princípio, um 

Tema será informação  dada,  e  um Rema informação  nova,  a  menos que haja  uma “boa 

razão”  para  que  isso  não  ocorra.  Ou  seja,  há  a  possibilidade  de  apresentar  em posição 
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temática  uma  informação  nova,  mas  a  sentença  resultante  será  marcada,  como  nos 

exemplos abaixo, do autor (as barras duplas delimitam os grupos tonais):

iii. // these houses were sold by my grandfather // (estrutura não marcada)
estas casas foram vendidas pelo meu avô

oração: Tema Rema
u.i: Dado Novo

iv. // these houses //  my grandfather sold // (estrutura marcada)
estas casas meu avô vendeu

oração: Tema Rema
u.i: Novo Dado Novo

v. // this gazebo //can't have been built by Wren // (estrutura marcada)
este gazebo não pode ter sido construído por Wren

oração:Tema Rema
u.i: Novo Novo Dado

Observa-se que o tema marcado é frequentemente associado a uma estrutura de 

informação na qual  o  tema é  isolado em uma unidade de  informação própria.  Segundo 

Halliday, o tema marcado representa o plano de fundo, a ambientação do ponto de partida  

do  falante.  Através  dos  exemplos  pode-se  também perceber  que  os  conceitos  “dado”  e 

“novo” não são equivalentes aos de “Tema” e “Rema”, pois pertencem a níveis distintos de  

análise. Para Halliday o tema é sempre o elemento que é apresentado em primeira posição  

na sentença (HALLIDAY, 1970). 

De acordo com Halliday,  a sílaba tônica é sempre o núcleo do grupo tonal,  que 

equivale a uma unidade de informação, e identifica um segmento focal (prosodicamente 

proeminente).  A  este  segmento  focal  sempre  estaria  associada  uma  informação  nova, 

enquanto segmentos que não apresentam foco trazem uma informação contextualmente 

dada. Logo, no exemplo "iii" acima, o foco deve recair em “sold”; em "iv", há dois segmentos 

focais,  “these houses” e  “sold”; e,  finalmente,  em  "v" há  também dois pontos focais,  que 

estariam sobre “this gazebo” e sobre “can't have been built”. Conforme será mostrado ao longo 

desse trabalho, a suposição de que um foco prosódico corresponde sistematicamente a uma 

informação nova não se sustenta em face dos dados de fala espontânea.

Em resumo, a estruturação da informação refere-se à organização de um texto em 

termos do que Halliday chama de funções “Dado” e “Novo”. Usualmente, “Dado” e “Novo” 
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convergem com “Tema” e  “Rema”.  Caso contrário,  a  oração resultante é  uma estrutura 

marcada.

6.1.3 A abordagem cognitiva de Chafe

Partindo de princípio semelhante, Chafe afirma que a distinção entre informação 

velha e nova é o principal fenômeno que está por trás da discussão entre o que se chama de  

Tópico e Comentário, ou  Tema e  Rema. A mesma distinção também se reflete nos termos 

sujeito e predicado, embora de modo mais limitado, pois, de acordo com Chafe, esses termos 

não  estão  propriamente  relacionados  a  estruturas  semânticas,  mas  a  certas  partes  da 

estrutura de superfície.  Ainda  assim,  Chafe sustenta  que há  uma forte  correlação  entre 

informação velha na estrutura semântica e sujeito na estrutura de superfície. Já o Tópico é 

associado à informação já compartilhada entre falante e ouvinte. Constitui um “ponto de 

partida”, um conceito que já estaria (cognitivamente) acessível ao ouvinte e com o qual a 

informação nova pode ser relacionada (CHAFE, 1970).

As ideias desenvolvidas em Chafe partem da premissa de que a linguagem permite a 

transferência de informação da mente do falante para a mente do ouvinte. A informação 

pode  ser  vista  como organizada  em sentenças,  cada  uma com um número de  unidades 

semânticas  organizadas  de  modo  a  formar  uma  configuração  complexa.  Tipicamente,  o 

falante assume que parte da informação que está sendo comunicada é nova: informação que 

está sendo introduzida na mente do falante pela primeira vez. Mas também há o caso em 

que parte da informação na sentença não é nova: informação que o falante e o ouvinte já 

compartilham  no  momento  em  que  a  sentença  é  falada.  A  informação  compartilhada 

constitui  um ponto de partida baseado em conceitos  que  já  estão  “no ar”, com a qual a 

informação nova pode ser relacionada.

Segundo  Chafe  (1970),  informação  velha  pode  ser  compartilhada  a  partir  do 

ambiente  comum  no  qual  falante  e  ouvinte  interagem.  Frequentemente,  é  também 

compartilhada na base de sentenças já utilizadas, nesse caso pode-se dizer que o ambiente 

comum foi criado linguisticamente.

A distinção entre informação nova e  velha se  reflete na estrutura de superfície 

através do sujeito e da entonação. O sujeito carrega a informação velha na sentença nas  

estruturas  menos  marcadas,  é  linearizado  na  sentença  em  posição  inicial  (anterior  ao 
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verbo). Os itens da superfície que carregam a informação nova são pronunciados com tom 

mais  alto do  que  aqueles  que  refletem  informação  velha,  ademais, entende-se  que  sua 

posição canônica é depois do verbo (CHAFE, 1970).

Em trabalho posterior, Chafe estabelece uma separação mais clara desses conceitos. 

O autor argumenta que há diferentes formas de empacotamento da informação pelo falante 

e que as categorias “dado/novo”, “sujeito” ou “Tópico” não são excludentes, mas referem-se 

a níveis distintos da estrutura linguística. Informação dada é o conhecimento que o falante 

acredita estar  na mente do interlocutor no momento da enunciação,  é uma informação 

cognitivamente disponível e ativada de modo consolidado (already activated).  Informação 

nova é aquilo que o falante acredita estar introduzindo na mente do interlocutor através do  

que diz, a informação só passa a estar cognitivamente disponível a partir da enunciação,  

então, a ativação desse tipo de informação é recente (newly activated) (CHAFE, 1975).

O  Tópico  é  definido  como  o  elemento  que  limita  ou  restringe  o  campo  da 

predicação  para  um certo  domínio  mais  restrito.  Ele  estabelece  um  framework espacial, 

temporal ou individual sobre o qual a predicação se sustenta (CHAFE, 1975). O autor então  

abandona  o  conceito  de  aboutness.  Observando  exemplos  do  Mandarim  (uma  língua 

classificada como Tópico-proeminente36), Chafe conclui que o Tópico não expressa “aquilo 

sobre o que fala a sentença”.

Um dos exemplos apresentados por Chafe (1975, p. 50) é “nèi-xie shùmu shù-shén dà”, 

que  equivaleria,  em  português,  a  “estas  árvores  o  tronco  é  grande”.  Nesse  caso,  o 

Comentário não expressa uma informação sobre “estas árvores”, mas sim sobre os troncos 

das árvores. Um caso similar em inglês seria “In Dwinelle Hall people are always getting lost” 

(Em Dwinelle Hall as pessoas estão sempre se perdendo), em que o Comentário, na verdade, 

traz uma afirmação sobre “as pessoas”, e não sobre “Dwinelle Hall”.

6.1.4 A proposta tipológica de Li e Thompson

O trabalho de Chafe (1975) é apresentado na obra editada por Charles Li “Subject  

and Topic”, que se tornou referência e influenciou muitos dos trabalhos posteriores sobre o 

36 Li  e  Thompson  (1975)  propõem  uma  tipologia  baseada  nas  relações  de  Tópico-Comentário  e  Sujeito-
Predicado, em que os tipos (num total de 4) são definidos com base na proeminência da relação Sujeito-
Predicado ou da relação Tópico-Comentário. Veja-se a seção 3.1.4.
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Tópico (LI; THOMPSON, 1975)37. Nessa obra, Li e Thompson apresentam um estudo no qual 

propõem uma tipologia baseada na proeminência das relações Tópico-Comentário e Sujeito-

Predicado presente nas línguas.

Segundo Li e Thompson (1975), as línguas são divididas em quatro tipos: 

I. Línguas com proeminência de sujeito: a estrutura das sentenças é melhor descrita 

através das relações sintáticas de sujeito-predicado; 

II. Línguas com proeminência de Tópico: a estrutura das sentenças é melhor entendida 

através das relações semânticas de Tópico-Comentário; 

III. Línguas com proeminência de Tópico e sujeito: há duas possibilidades diferentes de 

estruturação da sentença;

IV. Línguas com proeminência de sujeito ou Tópico: o sujeito e o Tópico se confundem e 

não se distinguem mais os dois tipos de estrutura.

Segundo os autores, o Tópico estabelece um quadro de referência para o que vai ser 

dito a seguir, e a relação entre o Tópico e o Comentário é semântica (“aboutness”) e não 

sintática. O conceito de Tópico dos autores deriva da avaliação de seis parâmetros:

a) Definitude: o Tópico deve ser definido, no sentido de que o falante imagina que o  

interlocutor conhece e é capaz de identificar o referente em questão, disso decorre o  

estabelecimento de uma certa restrição para o tipo de preenchimento linguístico 

que pode compôr um Tópico.

b) Relações de seleção: o Tópico não tem relação de seleção com qualquer verbo numa 

sentença. Em decorrência, o verbo não predetermina como deve ser o Tópico.

c) Papel  funcional:  é  o centro da atenção,  anuncia o  tema do discurso,  especifica o 

domínio dentro do qual a predicação se encontra. 

d) Concordância com o verbo: não é obrigatória, e é até mesmo rara. 

e) Posição na sentença: O Tópico aparece sempre no início. 

f) Participação  em  processos  gramaticais:  O  Tópico  não  desempenha  um  papel 

importante em processos gramaticais,  é sintaticamente independente do resto da 

sentença.

37 A influência desta obra é tanta que a maior parte dos trabalhos produzidos no Brasil que foram encontrados  
no levantamento bibliográfico baseiam-se na tipologia apresentada nesta obra em artigo de Li e Thompson 
(1975).
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Entretanto, esses não podem ser considerados critérios no sentido estrito do termo. 

Os  aspectos  apontados  por  Li  e  Thompson  (1975)  são  muito  antes  características 

prototípicas  do  Tópico  do  que  condições  necessárias,  uma  vez  que  há  diversos  casos 

relatados pelos autores que não apresentam uma ou mais destas características.

6.1.5 O relevo pragmático de Lambrecht

Mais recentemente, Lambrecht oferece uma interpretação mais pragmática para a 

unidade de Tópico.  Em princípio,  o  autor utiliza a  ideia  de “aboutness” apresentada por 

Hocket  (1958):  para  Lambrecht,  um  referente  será  interpretado  como  Tópico  de  uma 

proposição se, num dado discurso, esta proposição for construída como sendo sobre esse 

referente.  Em uma expressão com Tópico,  a proposição deve expressar uma informação 

relevante,  ou  “nova”,  sobre  o  referente  expresso  pelo  Tópico  (LAMBRECHT,  1994).  Esse 

conceito ancora-se no Princípio da Relevância,  formulado por Strawson: declarações são 

feitas sobre o que é uma questão de interesse, é o contexto que define o que é de interesse 

ou não38 (STRAWSON, 1964).  Em expressões com Tópico,  necessariamente,  a  informação 

expressa deve ser relevante sobre um referente, ou seja, uma informação que aumente o  

conhecimento do interlocutor sobre o assunto.

O  componente  pragmático  da  proposta  de  Lambrecht  (1994)  está  na  associação 

entre  aboutness e relevância. Segundo ele, a relevância é construída a partir do contexto 

discursivo  particular  em  que  ocorreu  a  produção  da  locução.  Em  outras  palavras,  um 

constituinte será uma expressão tópica se a proposição expressa pela cláusula com que este 

está  associado  é  pragmaticamente  construída  como  sendo  sobre  o  referente  desse 

constituinte. Em outras palavras, é o contexto que leva à interpretação sobre qual é o Tópico 

de  uma  locução.  Um  mesmo  conteúdo  linguístico  pode  representar  estruturas 

informacionais diferentes, dependendo do contexto em que foram produzidas, pois não há 

nenhuma marca linguística que determine a estrutura informacional da sentença.

38 "We do not, except in social desperation, direct isolated and unconnected pieces of information at each 
other, but on the contrary intend in general to give or add information about what is a matter of standing  
or current interest or concern. There is a great variety of possible types of answer to the question what the  
topic of a statement is, what a statement is 'about' [...] and not every such answer excludes every other in a  
given case." (STRAWSON, 1964, p. 92).
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Lambrecht  afirma  ainda  que  uma  mesma  mesma  estrutura,  expressando  uma 

mesma proposição, pode ter estruturas informacionais diferentes e, portanto, Tópico é uma 

função da construção pragmática dos enunciados.

Observem-se os exemplos do autor:

i. As crianças foram para a escola.
i.a O que as crianças fizeram? (Tópico)
i.b Quem foi para a escola? (Foco)
i.c O que aconteceu? (Foco distribuído na sentença)

Supondo-se a ocorrência do enunciado apresentado em negrito, “as crianças foram 

para a escola”, o referente “as crianças” será interpretado como Tópico ou foco a depender 

do contexto em que foi produzido. Será Tópico apenas se for produzido em um contexto em 

que pode ser considerado como uma resposta para a pergunta em i.a. Para que seja Tópico, o 

referente  “as  crianças”  tem  que  ser  necessariamente  informação  contextualmente 

conhecida. Segundo Lambrecht, essa expressão só pode ser Tópico da sentença caso seja 

uma resposta a uma pergunta do tipo “O que as crianças fizeram?” (i.a) porque, em tal caso,  

a predicação é pragmaticamente relevante ao referente já estabelecido no discurso. Se, por 

outro lado, a sentença é produzida como resposta à pergunta “Quem foi para a escola?” (i.b),  

a expressão “as crianças” não é uma expressão tópica. A predicação não tem relevância, 

uma vez que seu conteúdo não expressa nada de “novo” sobre o referente, ao contrário, a 

informação nova transmitida pela expressão “as crianças”, que recebe então um foco.

Com isso, o autor argumenta que Tópico e sujeito não devem ser confundidos, pois 

são  conceitos  fundamentados  em  níveis  distintos,  o  pragmático  (ou  seja,  definido  pelo 

contexto) para o Tópico, e o sintático (linguisticamente marcado pelo falante) para o sujeito 

(LAMBRECHT, 1994).

6.2 ALGUMAS INVESTIGAÇÕES SOBRE O TÓPICO NO PORTUGUÊS DO BRASIL

Um  dos  primeiros  trabalhos  a  abordar  a  questão  da  estrutura  informacional 

produzido  no  Brasil  é  estudo  de  Liberato,  que  pretende  estabelecer  uma  definição 

operacional  da  oposição  dado/novo,  tomando  como  base  teórica  principal  a  ideia  de 

“giveness” expressa por Chafe (1975) (LIBERATO, 1980). Segundo a pesquisadora, a expressão 
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da  “dadidade”  (expressão  da  autora)  em  português  tem  como  principal  consequência 

sintática a codificação linguística reduzida da expressão “dada”, em contraste com o que 

acontece  com a  informação nova.  As  estratégias  para  esta  redução são:  pronúncia  mais 

fraca, uso de pronomes, uso de sintagmas nominais definidos e elipses.

No  que  se  refere  à  prosódia,  Liberato  (1980)  sustenta  que  a  informação  dada 

pronuncia-se mais baixa e com maior velocidade39, a menos que tenha valor contrastivo. A 

informação  nova,  por  outro  lado,  não  necessariamente  será  pronunciada  com  maior 

intensidade do que o resto da sentença. A autora argumenta que a pronúncia baixa e rápida 

parece ser exclusiva de elementos dados, entretanto, os exemplos apresentados são todos 

criados pela pesquisadora, ou por autores citados em seu trabalho. Liberato (1980) não tinha 

condições de avaliar a veracidade estatística de sua hipótese, para saber se este padrão é 

efetivo ou não.

Em relação ao Tópico, Liberato (1980) argumenta que os seus diferentes conceitos 

(“o cabide no qual se pendura a mensagem”, “a moldura na qual se encaixa a sentença”,  

“aquilo sobre o que se fala na sentença”) são vagos e insuficientes para uma identificação 

inequívoca do Tópico de  um sentença.  Todas  estas  definições,  entretanto,  revelam “um 

aspecto  importante  da  organização  da  mensagem,  a  escolha  de  um  ponto  de  partida 

psicológico”40.

Para  ela,  a  proposta  de  Halliday  (1970),  em que  o  Tópico  é  sempre  o  primeiro 

elemento da sentença, é a mais operacional, ainda que o termo “elemento” contenha seu 

quinhão  de  vagueza:  como  entender  a  palavra  elemento  em seu  [de  Halliday]  critério? 

Seriam palavras, sintagmas? (LIBERATO, 1980).

Outros  pesquisadores  que  procuraram  investigar  o  fenômeno  do  Tópico  no  PB 

trouxeram  contribuições  importantes  e  serão  mencionados  brevemente  nas  seções 

seguintes.

39  Esta afirmação, baseada em Chafe (1975), apresenta alguma semelhança com a ideia de Cresti (2000), se  
pensarmos na associação entre entonação e função informacional. Um exemplo seria a unidade de Apêndice 
de Comentário, que é, por definição, formada por informação que precisa ser dada, discursiva, situacional 
ou  cognitivamente,  razão  pela  qual  essa  unidade  é  frequentemente  composta  por  itens  lexicais 
preenchedores e resumitivos, como “e tal” “e tudo“.

40  Nos termos de Cresti (2000), o Tópico representa um ponto de partida cognitivo.
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6.2.1 O trabalho de Eunice Pontes

Prosseguindo nos estudos que seguem a base teórica proposta  por Chafe (1975) 

temos  o  trabalho  “O  Tópico  no  português  do  Brasil”  de  Eunice  Pontes,  ainda  hoje 

considerado um dos mais (se não o mais) importantes trabalhos sobre o tema na análise do 

PB.  Em  seu  estudo  sobre  o  Tópico  no  português  do  Brasil,  Pontes  adota  a  perspectiva 

tipológica  de Li  e Thompson (1975).  O objetivo da autora é examinar as construções de 

Tópico  em  PB  e  determinar  se  o  português  brasileiro  é  uma  língua  em  que  há  maior 

proeminência da pragmática ou da sintaxe na estruturação informacional, ou seja, Pontes 

deseja  descobrir  se  o  PB  é  uma  língua  do  tipo  Tópico-Comentário  ou  do  tipo  sujeito-

predicado (PONTES, 1987).

Pontes propõe que o PB é, na verdade, uma língua com proeminência de Tópico e 

de sujeito,  e  não  uma  língua  de  proeminência  de  sujeito  (apenas).  Para  tanto,  analisa 

exemplos de língua oral coloquial que, na grande maioria dos casos, foram coletados em 

conversas informais não gravadas. Essa limitação metodológica, segundo a pesquisadora, 

não permitiu  verificar  se  existe  uma entonação característica  do Tópico.  É  interessante 

observar que Pontes,  como outros,  percebeu a relevância da prosódia na delimitação de 

unidades de informação, mas não teve os meios e recursos para investigar essas relações de 

modo mais aprofundado em dados naturais.

Com base em suas observações impressionísticas,  Pontes  (1987) acredita  que há 

uma enorme quantidade de ocorrências de construções tópicas na fala, chegando a ser tão 

frequentes quantos as construções de sujeito-predicado41.  Segundo ela, sobretudo na fala 

informal, são comuns sentenças como: 

i. Essa bolsa as coisas somem, aqui dentro. 
ii. A última prisão dele, sabe o que ele fez? 
ii. As cadeiras optativas, cê precisa ter um conhecimento bom primeiro.

Sob o ponto de vista apresentado por Pontes, nas construções tópicas o Comentário 

é sempre feito com uma estrutura completa,  com sujeito e predicado,  e a relação entre  

Comentário e Tópico é semântica. A pesquisadora entende Tópico de acordo com a proposta 

41  Apesar de concordar com a autora quanto à afirmação de que as construções de Tópico são comuns na 
língua falada (baseando-se nos achados de pesquisas baseadas em corpus referências), acredito que não é  
possível  fazer  afirmações  de natureza  estatística  com  base  em  um conjunto  de  exemplos  anotados  de 
maneira assistemática e impressionística.
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de Li e Thompson (1975): como “o centro de atenção” da sentença, que “anuncia o tema do  

discurso”. Uma das propostas interessantes da autora a respeito do Tópico no PB foi o fato  

de não haver restrição quanto ao tipo de elemento que pode ocorrer como Tópico. Assim, é  

perfeitamente possível para a autora que sintagmas verbais ou mesmo orações completas 

exerçam a função de Tópico.

Em relação  à  língua  escrita,  Pontes  reúne evidências  do  uso  de  sentenças  com 

Tópico  em  diferentes  registros.  No  entanto,  a  autora  aponta  que  na  língua  escrita  as  

construções de Tópico parecem ser muito menos frequentes do que na modalidade oral. A  

razão para isso seria o que Pontes chama de “censura gramatical”, que inibiria os escritores 

de a produzirem sentenças com Tópico.

A autora ainda analisa, no contexto do PB, as construções com Tópico resultado de 

um processo de topicalização (Top) daquelas que sofreram o deslocamento à esquerda (D.E.). 

A diferença entre os dois fenômenos seria a presença do chamado “pronome-cópia” nas 

estruturas  de  D.E.,  que  não  aparece  em  estruturas  topicalizadas,  como  na  sentença: 

“Aqueles  livros  da  coleção  SS,  eu  comprei  um  deles por  40  dólares”  (grifos  meus) 

(PONTES, 1987, p. 66).

A autora chega à conclusão de que a distinção dos dois tipos em PB não é fácil, uma 

vez  que  o  pronome  é  opcional  na  nossa  língua  e  pode  ser  omitido.  Pontes  relaciona  a 

ocorrência  de  pausa  entre  o  Tópico  e  Comentário  com o  uso  do  pronome  cópia.  Outra 

descoberta interessante é a restrição quanto ao tipo de sintagma nominal que pode figurar 

em construções com pronome cópia: as sentenças nas quais é utilizado o pronome cópia só  

tem Tópicos expressos na forma de sintagmas nominais definidos, e sintagmas nominais 

genéricos ou indefinidos não coocorrem com pronome cópia.

É difícil fazer uma análise mais precisa sobre os dados de Pontes relativos à língua 

falada, pois não há qualquer tipo de anotação sobre a entonação e nem mesmo é possível ter 

certeza de que as sentenças registradas pela pesquisadora correspondam a enunciados, no 

mesmo  sentido  adotado  no  presente  trabalho  (unidade  prosodica  e  pragmaticamente 

autônoma, que cumpre um ato de fala). Ainda assim, a exposição da autora aparentemente 

aponta  para  a  identificação  dos  exemplares  com  pronome  cópia  como  unidades 

informacionais de Tópico tal como definidas por Cresti (2000, 2010).
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6.2.2 O Tópico e a segmentação entonacional segundo Ilari

No trabalho  “Perspectiva  funcional  da  frase  portuguesa”,  Ilari  (1992)  apresenta 

uma proposta de análise do Português baseada na articulação Tema Rema (ATR). Através da 

proposta  da  articulação  Tema-Rema,  Ilari  pretende  distinguir  três  níveis  análise  das 

orações:  o  da  articulação  gramatical  (relacionado  a  fenômenos  morfossintáticos);  o  da 

articulação nocional (relacionado a fenômenos semânticos); e o da articulação tema rema 

(relacionado a fenômenos da organização da informação).

Como  primeira  ferramenta  de  análise,  Ilari  utiliza  o  que  chama  de  “teste  de 

pergunta natural” para identificar qual seria o tema e qual seria o rema das orações 42. Ele 

propõe que “toda oração pode ser encarada como uma resposta a uma pergunta virtual” 

(ILARI, 1992, p. 40). Esse teste permitiria não somente identificar a porção do tema e a do 

rema, mas também lidar com as diferentes possibilidades de entoar uma mesma oração. A 

oração “Pedro não veio”, pode ser entoada de duas maneiras, com foco, ou seja,  com uma 

proeminência entonacional, em “Pedro”; ou  ainda  com um foco em “veio”. Se a oração é 

produzida com o foco  em “veio”,  ela  seria  uma resposta  à  pergunta  virtual  “O que fez 

Pedro?”; ao contrário, se o foco recair sobre “Pedro”, a oração é uma resposta à pergunta 

virtual “Quem não veio?”.

A  partir  do  teste  da  pergunta  natural,  identifica-se  que  há  uma  porção  de 

informação que é comum à oração em análise e  à  sua pergunta virtual.  Essa porção de 

informação  em  comum  (ou  seja,  informação  conhecida  ou  compartilhada)  é  o  Tema, 

enquanto  a  informação  a  que  só  temos  acesso  na  oração  original  é  o  Rema  (ou  seja, 

informação nova).

Para Ilari (1992), o Rema é necessariamente associado a um foco, definido como 

uma proeminência  entonacional,  a  qual  “é  capaz  de  expressar o  valor  performativo  da 

oração” (p. 50), ou seja, há uma relação entre o rema e a expressão de um ato de fala (mas  

essa ideia não é aprofundada). O autor propõe sua análise apenas às orações que seriam 

enunciadas em apenas uma unidade entonacional (ou orações não cindidas), por considerar 

que essas  seriam as mais  comuns na fala.  Essas orações seriam aquelas  que apresentam 

apenas um ponto focal.

42 É importante ressaltar que, embora o autor esteja preocupado em oferecer respostas que sejam adequadas à 
realidade  do  que  ele  trata  como  “português  informal”,  os  exemplos  analisados  são  todos  criados  pelo 
próprio autor, logo, avaliações sobre o que seriam as características mais recorrentes ou mais “naturais” são 
resultado do julgamento particular do autor sobre os dados criados.



148

Ao considerar  que o  aspecto entonacional  está  relacionado com a expressão da 

informação, faz-se necessário estabelecer uma distinção entre o Tema e o Tópico. Enquanto 

o  Tópico será  sempre o  tema,  nem sempre o  tema será  um Tópico.  Para entender  essa 

noção, vejamos de que modo o autor identifica o Tópico nos parágrafos seguintes.

Ilari entende que algumas orações podem ocorrer elementos isolados por pausas. 

As pausas podem isolar elementos com características entonacionais independentes; nesse 

caso, cada elemento apresentaria a sua própria articulação em Tema e Rema. Por outro lado, 

haveria outros casos em que um dos elementos separados por pausa apresenta propriedades 

entonacionais  previsíveis.  Quando  esse  tipo  de  elemento  de  propriedades  prosódicas 

previsíveis encontra-se no início da oração, ele recebe o nome de Tópico. Caso esteja no 

final da oração, é chamado de AntiTópico43.

Para Ilari, o Tópico em PB seria sempre isolado por uma pausa e executado com 

uma  entonação  tal  que  a  curva  entonacional  realiza  um  movimento  descendente-

ascendente. A pausa não significa necessariamente um “silêncio”. Para ele, a pausa é uma 

impressão de ruptura da linha entonacional, causada pela diferença no padrão melódico das 

duas unidades.

O autor reconhece então três tipos de Tópicos, que se relacionariam a estruturas 

análogas aos exemplos (do próprio autor):

a. As viúva pobres, ninguém quer sair com elas.
b. Com as viúvas pobres, ninguém quer sair.
c. Quanto às viúvas pobres, ninguém quer sair com elas.

Nos casos similares a “a” e “c”, o Tópico é correferencial a um pronome presente 

no  Comentário  (chamado  de  pronome-cópia,  pronome-sombra  ou  ainda  pronome-

lembrete).  A  particularidade  de  “b”  seria  o  fato  de  apresentar  obrigatoriamente  uma 

preposição,  que  expressaria  a  relação  “nocional”  entre o  Tópico e  o  verbo presente no 

comentário.

Por sua vez, as estruturas análogas a “c” permitiriam incluir também o verbo na 

expressão topicalizada:  “Quanto a tentar matar a sogra,  Pedro fez isso cinco vezes,  sem 

sucesso”. Esses casos seriam similares àqueles introduzidos por perífrases como “por falar 

em”, “a propósito de”, “já que você tocou em”. Uma característica importante desse tipo de 

43 O AntiTópico pode ser relacionado à unidade informacional de Apêndice de Comentário na perspectiva da 
TLA. Porém, essa teoria oferece uma caracterização mais detalhada em termos funcionais e entonacionais. 
Sobre esse assunto veja a tese “O apêndice de comentário no português do brasil: uma análise baseada em 
corpus” (OLIVEIRA, 2012).
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Tópico assinalada por Ilari é o fato de identificarem termos que não interferem na estrutura 

semântica dada pelo verbo da oração (no Comentário).

Desse modo, a topicalização serve como recurso na fala para delimitar o tema e o 

rema. O Tópico marcaria o limite esquerdo do Rema, enquanto o AntiTópico marca o limite 

direito  do  Rema.  Uma  das  funções  da  topicalização  seria  então  retirar  do  Rema  as 

expressões que se quer tratar como temáticas (ILARI, 1992), uma vez que o Tópico não está 

em relação de dependência sintática ao verbo do Comentário. Esta não seria, entretanto, a 

única  e  nem  a  mais  importante  função  do  Tópico.  Nesse  sentido,  Ilari  concorda  com 

Lambrecht ao  associar  ao Tópico  a  expressão  de  uma relevância  pragmática,  que como 

vimos,  é  entendida no sentido de  Strawson,  como um ponto  de  interesse,  aquilo  que  é 

comunicativamente importante na interação.

A relação existente entre o Tópico e o Comentário é expressa nos seguintes termos: 

“é necessário que o comentário e o Tópico se digam mutuamente respeito” (Ilari, 1992, p.  

147),  de modo que tal  relação é  dada contextual  ou  situacionalmente.  Ilari  reconhece a 

vagueza da definição, porém acredita que, no estágio em que se encontrava a investigação 

sobre o Tópico, seria mais prudente e preferível “reter a ideia de uma relação desligada em 

princípio  da  estrutura  da  oração  e  que,  conforme  as  diretrizes  gerais  do  intercâmbio 

comunicativo  e  as  próprias  características  da  oração,  ajuda  a  interpretá-la  de  maneiras 

variadas” (Ilari, 1992, p. 152).

6.2.3 O Tópico discursivo de Perini

Mais recentemente, Perini, em sua “Gramática do português brasileiro”, dedica um 

pequeno capítulo ao Tópico e à topicalização. Segundo o autor, o Tópico tem a função de  

delimitar o assunto principal do enunciado (PERINI, 2010). O Tópico não necessariamente é 

o primeiro elemento do enunciado (apesar de o ser na maior parte das vezes),  mas é o 

elemento  ao  qual  é  dado  algum  tipo  de  relevo,  assinalado  sintaticamente.  Para  ele,  a 

topicalização pode ser de tipo sintático ou discursivo.

Por Tópico sintático entende-se uma expressão que é colocada em relevo através de 

uma das seguintes estratégias: deslocamento à esquerda, construções passivas e construções 

clivadas. Nos dois primeiros casos, a expressão em Tópico tem também uma função sintática 

dentro do enunciado, que pode ser sujeito (no caso das passivas), ou outras funções (objeto, 
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adjunto) no caso das construções de deslocamento à esquerda. Os Tópicos sintáticos podem 

ser verbais, nesse caso, aparecem em construções (pseudo)clivadas, como em: “o que ele fez 

foi limpar a cozinha”.

Os Tópicos discursivos são aqueles que ocorrem sempre na primeira posição dentro 

do enunciado e são seguidos por uma oração sintaticamente completa, ou seja, o Tópico não 

é um dos complementos do verbo. Segundo Perini, construções com pronome cópia são um 

tipo de topicalização discursiva. Perini ainda considera como Tópicos discursivos aqueles 

que ocorrem em enunciados do tipo: “Essa minha barriga, só jejum.” Segundo o autor, nesse 

caso não há como analisar nem o Tópico e nem o restante do enunciado de acordo com as  

categorias  tradicionais,  pois  “temos  em  mãos  uma  frase  organizada  segundo  funções  e 

papéis temáticos desconhecidos”, e “não existe uma teoria que dê conta das construções de 

Tópico discursivo em mais detalhe do que isso” (PERINI, 2010, p.335).

6.3 O TÓPICO NA TEORIA DA LÍNGUA EM ATO

O objeto de estudo deste trabalho é a unidade informacional de Tópico, assim como 

definida pela perspectiva da Teoria da Língua em Ato (CRESTI, 2000, 2010). O Tópico é uma 

unidade informacional definida por sua função, perfil prosódico e distribuição relativa ao 

Comentário.  Funcionalmente,  o  Tópico  é  definido  como  o  campo  de  aplicação  da  força 

ilocucionária  expressa  pelo  Comentário,  ou  seja,  define  um  domínio  de  relevância  em 

relação ao qual o ato de fala pode ser adequadamente interpretado. Entonacionalmente, é 

uma  unidade  com perfil  entonacional  de  tipo  prefixo44 (HART  et  al.,  1990),  com  foco 

entonacional à direita, melodicamente subordinada ao Comentário. É a única unidade, além 

do Comentário,  que recebe foco  entonacional.  Distribucionalmente,  é  uma unidade que, 

necessariamente,  precede o Comentário,  ainda que não necessite ser adjacente a este.  O 

Tópico pode ser integrado por outra unidade de Tópico ou por um apêndice e pode ainda ser 

escandido em mais de uma unidade entonacional.

O Tópico não cumpre uma ilocução e, portanto, não é interpretável em isolamento. 

É concebido segundo a perspectiva da atitude  do falante  perante o interlocutor (como o 

Comentário), mas apresenta um ponto de vista de tipo cognitivo, estabelecendo uma relação 

semântica e anafórica com o conteúdo do Comentário (CRESTI, 2000).

44 Veja-se o Capitulo 2 a definição de perfil prosódico.
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Segundo Cresti, o Tópico (assim como o Comentário), é produzido em uma unidade 

prosódica  dedicada,  que  possui  um  acento  principal  e  um  núcleo  prosódico  (que 

corresponde à proeminência mais relevante). Um padrão Tópico-Comentário corresponde à 

sequencia de duas proeminências prosódicas, identificando dois focos semânticos. O foco 

sinaliza o ápice semântico de uma expressão linguística, a qual pode desenvolver a função 

informacional de Tópico ou de Comentário. O foco é uma função semântica, então não se 

confunde com a noção de Comentário, que possui uma definição pragmática (ilocutória).  

Não existe Tópico ou Comentário sem um foco semântico, que deve ser marcado através de 

uma prominência prosódica (CRESTI, 2010).

A  unidade  de  Comentário  é  a  origem  e  o  centro  da  informação.  A  unidade 

informacional de Tópico é o campo de aplicação da força ilocucionário do Comentário. O 

Tópico permite que a ilocução seja distanciada do contexto situacional extralinguístico e 

seja  referida  ao  conteúdo  cognitivo  do  próprio  Tópico.  O  Tópico  contextualiza, 

linguisticamente,  a  ilocução,  fazendo com que ela seja direcionada ao âmbito semântico 

fornecido pelo Tópico.  Sem o Tópico, a força ilocucionária do Comentário é aplicada no 

contexto pragmático (linguístico e extralinguístico). Em resumo, o Tópico funciona como 

uma substituição linguística do contexto pragmático, o que permite que o Comentário seja 

removido do seu contexto pragmático. Assim, o Tópico pode ser definido em termos de uma 

relação de  aboutness pragmático em vez de um  aboutness semântico, como defendido por 

Chafe (1975).

Outro aspecto importante que diferencia a abordagem da Teoria da Língua em Ato 

dos  demais  panoramas  teóricos  é  que  esses  últimos  normalmente permitem  a  análise 

informacional  dos  enunciados  em  que  a  informação  é  apresentada  na  forma  de  uma 

proposição, o que nem sempre acontece em dados da fala espontânea. O poder explicativo 

de teses que se baseiam nessa ideia deixa muitos dados sem possibilidade de análise,  daí a 

conclusão de Perini (2010) de que não é possível analisar construções por ele descritas como 

Tópico discursivo.

Examinemos  mais  detalhadamente  dois  exemplos  em  contexto  mais  amplo  de 

produção.  Na situação em questão,  os  informantes BEL e BAL estão decidindo a melhor 

forma de arrumar um equipamento dentro de uma mochila. Na interação do exemplo 6.1, 

BEL refere-se à uma pequena bolsa e sugere que seja utilizada para guardar as pilhas:
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Exemplo 6.1 - bfamdl02 [1]-[15]:

 *BEL: que que fica aqui //=COM=
*BAL: eu tô pensando ainda //=COM=
*BEL:  mas  tipo  <assim  /=INT=  cê  nũ>  [/2]=EMP=  cê  nũ  sabe  /=CMM=  ou  cê 

comprou e nũ <tem> //=CMM=
*BAL:  <&he  /=TMT=  olha  só>  //=COM=  <não>  /=INP=  isso  aí  veio  da  mochila 

//=COM=
*BEL: ah //=COM= <uai> //=COM=
*BAL: <veio como parte> +=EMP= olha só //=COM=
*BEL: <talvez as pilhas /=COM= não> //=PHA=
*BAL:  <que  que  eu  tava  pensando  &a  [/6]=EMP=  que  que>  eu  tava  pensando 

aqui //=COM= &a [/1]=EMP= não //=COM= as pilhas /=TOP= eu coloquei aqui 
//=COM= as recarregáveis /=TOP= tão aqui //=COM=

*BEL: ah /=CMM= tá //=CMM=

Nesse trecho de diálogo,  os  informantes  iniciam a  interação discutindo sobre a 

utilidade de um certo objeto (uma bolsa). Em dado momento, BEL sugere que dentro dessa 

bolsa poderiam ser guardadas as pilhas utilizadas no equipamento. BAL, para explicar onde 

guardou as pilhas, sente a necessidade de estabelecer o âmbito de aplicação para a ilocução 

cumprida pelo Comentário “eu coloquei aqui” e, por esse motivo, enuncia “as pilhas” como 

o Tópico desse enunciado. Logo na sequência, BAL quer falar de um outro tipo de pilhas 

(recarregáveis),  que  são  guardadas  separadamente.  Naturalmente,  o  informante  precisa 

especificar para o interlocutor que o Comentário “tão aqui” refere-se a outra entidade (“as 

recarregáveis”), para que o enunciado seja compreendido adequadamente,  do contrário, a 

força  ilocucionária  seria  provavelmente  descarregada  sobre  o  elemento  cognitivamente 

ativado na mente do interlocutor.

De modo geral, em uma interação fortemente ancorada no contexto interacional, 

há  pouca  necessidade  de  usar  enunciados  com Tópico.  O  Tópico  ocorre  mais 

frequentemente quando, situacionalmente, o âmbito de aplicação da força ilocucionária não 

é dado. Por isso, o Tópico ocorre mais em  interações de tipo monológico,  já que, em tais 

situações, é preciso estabelecer o campo de aplicação da ilocução textualmente. O exemplo 

acima mostra como isso pode ser necessário no diálogo: em situações em que é necessário 

identificar para o interlocutor qual é o escopo da ilocução.
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6.3.1 Tópico e sujeito na Teoria da Língua em Ato

Primeiramente, é preciso assinalar que a relação Tópico-Comentário é uma relação 

informacional  entre  duas  unidades  distintas,  esta  relação  é  a  base  da  a  articulação 

informacional  do  enunciado.  A  relação  sujeito-predicado,  por  sua  vez,  é  uma  relação 

semântica,  que  fundamenta  a  composição  da  proposição,  entre  duas  unidades:  uma 

normalmente relativa a indivíduos e a outra geralmente relativa a eventos. Uma vez que a 

relação do Tópico com o Comentário é de natureza pragmática,  o padrão informacional 

Tópico-Comentário não corresponde  ao mesmo tipo de relação semântica  que ocorre em 

uma predicação,  de modo que o Tópico não pode ser confundido com o sujeito de uma 

proposição, e o Comentário não corresponde ao predicado.

A sobreposição entre as categorias “Tópico” e “sujeito” provavelmente decorre de 

um  viés  da  representação  escrita  da  linguagem,  representação  essa  que  não  captura  a 

função da prosódia de separar e identificar unidades informacionais. Uma transcrição sem 

marcas das fronteiras prosódicas leva à uma interpretação proposicional ou oracional do 

enunciado. Contudo, a relação entre as unidades de  Tópico e Comentário em  um padrão 

informacional é de natureza pragmática (CRESTI, 2000, 2010), o que elimina o problema de 

análise de estruturas não proposicionais, muito frequentes na fala.

Segundo  essa  perspectiva,  não  há  regência  sintática  no  sentido  estrito  entre  a 

expressão  do  Tópico  e  a  do  Comentário  (conforme  já  reconhecido  por  outros 

pesquisadores).  Isso porque uma expressão em Tópico não é argumento da estrutura do 

Comentário,  e mesmo que o Tópico seja removido do enunciado, o Comentário mantém a 

sua autonomia pragmática. Quando muito, pode ser considerada um antecedente lexical em 

relação de anáfora um elemento do Comentário, que pode ter diferentes funções. Observem-

se os exemplos 6.2 e 6.3:

Exemplo 6.2 - bfamdl02[209]:

 *BAL:< porque /=PHA=  isso aqui > /=TOP= <  isso aqui > foi feito pra ser pregado aqui 
//=COM=

Exemplo 6.3 - bpubmn01 [18]:

 *SHE: e os alunos /=TOP= desinteressados /=TOP= eu tô procurando encontrar o 
lado deles //=COM=
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Estruturas como essas demonstram que os conceitos de Tópico e de sujeito são 

dissociados,  pois  não  seria  possível  conceber  qualquer  das  expressões  em  Tópico 

apresentadas em 6.2 ou 6.3 como sujeito do verbo.

Mesmo em casos em que nota-se uma (aparente)  concordância morfológica entre 

uma expressão nominal no TOP e um verbo do COM, a estrutura não corresponde à da 

sentença.  Segundo  a  TLA, expressões  linguísticas  podem  fazer  parte  de  uma  mesma 

configuração  sintática  e  compôr  um  mesmo  domínio  semântico  apenas  se  estiverem 

linearizadas na mesma unidade informacional. Logo, as funções de sujeito e predicado são 

sempre linearizadas dentro de uma proposição, produzidas na mesma unidade prosódica.  

Realizar um enunciado organizando a informação na estrutura Tópico-Comentário produz 

efeitos diferentes do que formular uma estrutura sujeito-predicado.

No exemplo  6.4, se a expressão no Tópico, “a prefeitura”, for interpretada como 

sujeito do Comentário “já levou lá”, entende-se que a prefeitura é o agente da ação expressa 

pelo verbo.

Exemplo 6.4 - bpubcv02 [16]:

 *CAR: aqui /=PHA= mas /=DCT= a [/1]=EMP=  a prefeitura /=TOP= &he /=TMT= 
&he /=TMT= já levou lá //=COM=

No entanto, escutando o exemplo compreende-se que a expressão “a prefeitura”, 

em  verdade,  tem  uma  relação  catafórica  com  o  item  “lá”,  e  que  o  verbo  “levar”  não 

apresenta  o  sujeito  preenchido,  pois  já  havia  sido  apresentado  aos  participantes  da 

interação no discurso precedente.

De modo semelhante, no exemplo 6.5, não existe uma relação de predicação entre 

“mês que vêm” (Tópico) e “é coco” (Comentário). Uma relação de predicação faria com que 

a expressão no Comentário fosse interpretada como um atributo da expressão no Tópico, o 

que não é verdadeiro. A entonação  assinala a falta de composicionalidade sintática  entre 

esses elementos e permite a adequada interpretação de “mês que vem” como um domínio 

de referência temporal para a interpretação da expressão no Comentário.

Exemplo 6.5 - bfamdl01 [135]:

 REN: < mês que > vem /=TOP= é /=SCA= coco //=COM=
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Nota-se  ainda  que  as  características  semânticas  e  morfossintáticas  do  conteúdo 

linguístico do Tópico e daquele do sujeito são distintas, ainda que apresentem uma pequena 

interseção. Categorias como sintagmas verbais, orações completas, adjetivos qualificadores 

e advérbios tem sido encontradas no Tópico, e tais expressões não podem ser o sujeito de 

uma sentença.  Por  outro lado,  pronomes indefinidos com leitura específica e  sintagmas 

nominais  negados não  foram encontrados  exercendo função de  Tópico,  mas  podem ser 

facilmente encontrados na função de sujeito. Assim, as características prosódicas funcionam 

como marcas linguísticas que assinalam a escolha do falante por realizar um certo sintagma 

como Tópico, como sujeito ou outro constituinte.

6.3.2 Características do Tópico na Teoria da Língua em Ato

Encontramos algumas diferenças fundamentais entre o conjunto de visões sobre o 

Tópico  anteriormente  apresentadas  em  relação  à  definição  adotada  neste  projeto  de 

pesquisa.  Na  definição  funcional  proposta  por  Cresti  (2000),  percebe-se  uma  certa 

similaridade com o conceito adotado por Chafe (1975). Contudo, Cresti (2000) prefere definir  

o papel funcional do Tópico não em relação à predicação, que nem sempre está presente na  

fala espontânea, mas em relação à ilocução expressa pelo Comentário.

A definição de Cresti (2000), embora seja mais ampla do ponto de vista funcional, 

não se limita a ele, pois engloba, necessariamente, o plano da realização fonética. As demais 

perspectivas,  de modo geral,  levam em consideração apenas os  aspectos  funcional  e/ou 

distribucional da unidade.

6.3.3 As formas entonacionais do Tópico

O conceito de forma entonacional foi desenvolvido por Firenzuoli e Signorini (2003) 

e é definido como um conjunto de propriedades prosódicas que ocorrem sistematicamente 

em uma unidade informacional  e  que se  correlacionam com a função informacional  da 

unidade.  Essas  propriedades são:  curva melódica,  timing (alinhamento da locução com o 

contorno prosódico), duração e os valores de frequência fundamental médio e no ataque da 

unidade.
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Uma forma entonacional é formada por uma preparação, um núcleo e uma coda, 

das quais apenas o núcleo é a parte obrigatória, pois é a porção que carrega a proeminência  

perceptual  associada  com  a  função  informacional.  As  demais  partes  são  opcionais  e 

definidas com base na distribuição dentro da unidade. A preparação é o segmento que vem à 

esquerda do núcleo, e a coda é a porção que vem após o núcleo. Quando o material locutivo 

é mais longo do que o necessário para a realização do núcleo, ele é distribuído ao longo da  

preparação e/ou coda (FIRENZUOLI; SIGNORINI, 2003).

Nos  estudos  realizados  na  língua  italiana,  foram  identificadas  e  descritas  três 

formas entonacionais diferentes para esta unidade, cuja curva da frequência fundamental e 

alinhamento silábico podem ser visualizados nas figuras abaixo.

a) Forma do tipo 1: É a mais frequente (55% dos Tópicos encontrados no italiano). 

Perfil o entonacional é ascendente-descendente, com duração silábica média de 

0,222 s, e  alongamento da última sílaba da unidade. Os valores máximos de F0  

são 177 Hz (M) e 308 Hz (F); e os mínimos são 107 Hz (H) e 180 Hz (F). Os valores  

de ataque da unidade são 122 Hz (M) e 201 Hz (F).  O movimento ascendente 

corresponde à última sílaba tônica do núcleo. No caso de palavras oxítonas, há 

alongamento  maior  que  permite  a  realização  do  movimento  descendente 

(FIRENZUOLI; SIGNORINI, 2003; SIGNORINI, 2005).

Figura 6.1 - Forma entonacional do Tópico de Tipo 1 em italiano
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b) Forma do tipo 2:  Encontrada em 24% dos Tópicos do corpus LABLITA, possui 

movimento  nivelado-ascendente.  A duração  silábica  média  é  de  0,201  s,  com 

alongamento da última sílaba da unidade. A F0 máxima é de 225 Hz (M) e 320 Hz 

(F), e a mínima é de 135 Hz (M) e 176 Hz (F). O valor de ataque da unidade é 139  

Hz (M) e 189 Hz (F). O movimento ascendente corresponde à última sílaba tônica  

do núcleo e postônicas  (FIRENZUOLI; SIGNORINI, 2003; SIGNORINI, 2005).

Figura 6.2 - Forma entonacional do Tópico tipo 2 em italiano



c)  Forma do tipo 3:  Presente em 21% dos Tópicos estudados no italiano,  possui 

movimento  descendente-nivelado-ascendente.  Nesse  caso,  o  núcleo  não  recai 

apenas sobre a parte final (à direita) da unidade, mas está distribuído por toda 

ela. A duração silábica média é de 0,302 s com alongamento da última sílaba da  

unidade.  Os  valores  máximos  de  F0  são  206  Hz  (M)  e  318  Hz  (F);  os  valores 

mínimos são 84 Hz (H) e 167 Hz (F). Valor de ataque da unidade: 161 Hz (M) e 209 

Hz (F).  O movimento ascendente corresponde à  última sílaba do núcleo,  seja 

tônica ou postônica.
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Figura 6.3 - Forma entonacional do Tópico tipo 3 do italiano



6.3.4 Tópicos simples e complexos

O Tópico pode ser classificado em simples ou complexo. É simples se o Comentário 

apresenta apenas uma unidade de Tópico a ele relacionada, não iterada por outro Tópico ou 

por uma unidade de apêndice (exemplo 6.6). Já o Tópico complexo (exemplo 6.7) é aquele 

iterado por uma ou mais unidades de Tópico e/ou de Apêndice de Tópico.

Exemplo 6.6 - bpubcv01 [108]:

 *FLA: naquelas máquinas /=TOP= elas já têm balança própria aí //=COM=

Exemplo 6.7 - bfammn03 [100]:

 *ALO: aí /=PHA=  quando é três anos atrás mais ou menos /=TOP= chega um 
filho  dela  /=TOP=  perto  de  mim  /=APT=  falou  assim  /=INT=  ô  Aloysio 
//=COM_r=

Outra estruturação complexa é a  lista de Tópicos (anotada com a etiqueta TPL) 

(exemplo 6.8), em que o falante sente a necessidade de utilizar como âmbito de aplicação da 

força ilocucionária uma série de elementos.

Exemplo 6.8 -  bfammn04 [159]:

 *REG:  aí  /=INP=  na  hora  que  o  doutor  Fernando  &f  [/1]=i-TPL=  põe  [/1]=EMP= 
assim  /=PHA=  que  e’  passa  aqueles  trem  &ama  [/1]=SCA=  alaranjado 
/=TPL(1)= &he  /=TMP=  <luvas>  /=TPL(2)= nũ  sei  o  quê  /=TPL(3)= o 
Bernardo já tá /=INT= ué //=COM_r=
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Em italiano, os Tópicos simples são os mais frequentes, quase 80% dos casos. Em 

relação aos Tópicos complexos, a estratégia mais comum é utilizar dois Tópicos seguidos 

(podem apresentar  ou não por  unidades de apêndice).  Parece haver  restrição na língua 

italiana quanto ao número máximo de integrações possíveis, uma vez que os padrões de 

maior complexidade encontrados apresentavam, no máximo, três Tópicos sem nenhuma 

unidade  de  Apêndice,  ou  dois  Tópicos,  cada  um  deles  integrado  por  uma  unidade  de 

Apêndice (SIGNORINI, 2005).

6.3.5 Correlatos morfossintáticos da unidade de Tópico

A partir dos estudos-piloto conduzidos no âmbito do projeto C-ORAL-BRASIL (RASO 

et al., 2007; ALVES DE DEUS, 2008; RASO; ULISSES, 2008; ULISSES, 2008), observou-se que o 

português  brasileiro  segue  as  mesmas  tendências  gerais  que  a  língua  italiana  (única 

estudada em profundidade até o momento) no que se refere à codificação morfossintática 

da unidade de Tópico (CRESTI, 2000; SIGNORINI, 2005).

Os  trabalhos  sobre  o  italiano  demonstraram  que,  embora  o  Tópico  seja 

preferencialmente preenchido por um sintagma nominal definido (como demonstrado em 

vários dos exemplos já citados),  há registros de ocorrências de Tópicos preenchidos por 

sintagmas nominais não definidos, por sintagmas verbais, assim como por expressões que 

representam informação não acessível ao ouvinte pelo discurso antecedente (informação 

nova).

No  estudo  de  Signorini  (2005)  sobre  o  Tópico  em  um  corpus  de  italiano,  a 

pesquisadora observou que, do ponto de vista morfossintático e lexical, as expressões que 

constituem  a  unidade  informacional  Tópico  são  “pesadas”,  isto  é,  são,  de  modo  geral,  

expressões  longas  e  semanticamente  plenas.  Os  Tópicos  simples,  aqueles  que  não  são 

integrados por outras unidades (de apêndice ou Tópico) apresentam, mais comumente, um 

núcleo nominal (85% das ocorrências), mas também podem ter um núcleo verbal,  o qual 

pode  apresentar uma forma verbal  finita  ou  infinitiva  (15% das  ocorrências  de  Tópicos 

simples).

Os  Tópicos  nominais  são  majoritariamente  compostos  por  sintagmas  nominais 

(69%),  seguidos de sintagmas preposicionados (19%),  sintagmas adverbiais  (11%)  e,  mais 
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raramente, sintagmas adjetivais (1%). 62% dos sintagmas nominais têm como núcleo um 

substantivo, e 38% têm um pronome (pessoal ou demonstrativo) como núcleo.

Quanto aos Tópicos verbais, aqueles que têm como núcleo uma forma verbal finita 

totalizam  78%  dos  casos,  e  os  que  têm  uma  forma  infinitiva  no  núcleo  são  22%  das 

ocorrências  (considerando-se  os  Tópicos  simples).  As  formas  finitas  podem ser:  orações 

hipotéticas (48%), orações temporais (25%), orações causais (5%) e o que a autora chama de 

“frases”,  que  seriam estruturas  que têm um núcleo  verbal  com todas  as  suas  valências 

preenchidas (22%). Os Tópicos verbais preenchidos com formas não finitas podem conter 

em seu núcleo: um gerúndio (20%), um particípio (17%) ou um infinitivo (63%).

As  expressões  em  Tópico  não  são  analisadas  como  sendo  constituintes  das 

expressões em Comentário, visto que, como já exposto, a sintaxe opera dentro dos limites da 

unidade prosódica.  Assim,  uma expressão em Tópico não está  em relação sintática  com 

aquela do Comentário, mas sim em uma relação funcional, de identificação de um domínio 

de referência para a ilocução realizada no Comentário.

6.4 DISCUSSÃO DA LITERATURA

O panorama teórico aqui apresentado reuniu um pequeno grupo de autores que se 

dedicaram ao estudo da estrutura da informação e desenvolveram propostas interessantes 

para  esta  análise,  seja  no  contexto da  linguística  internacional  como na brasileira.  Esta 

seção será dedicada a apontar quais são as heranças de tais visões para a Teoria da Língua 

em Ato e em que medida esta abordagem, adotada neste trabalho, distanciou-se das demais 

propostas de análise.

Em primeiro lugar, é importante ressaltar que a unidade de análise considerada na 

TLA é o enunciado, uma entidade linguística que tem sua realidade na língua falada e que 

depende da noção de ato de fala e da prosódia para ser delimitado. Por outro lado, as demais 

abordagens tratam a questão da estrutura informacional tomando como unidade de análise 

a  sentença  ou  a  oração,  assumindo  que  esta  unidade  é  equivalente  nas  duas  diamesias 

(falada e escrita). Outro ponto importante é que a metodologia de pesquisa da TLA parte 

primeiro dos dados para a partir deles elaborar as categorias, inversamente àquela adotada 

pela  maioria  dos  autores  aqui  apresentados,  que  parte  de  categorias  ou  funções 

previamente estabelecidas e a partir delas tentam interpretar os dados.
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Ao assumir o enunciado como unidade de análise45 nota-se, a partir dos dados, que 

não  é  possível  uma  análise  bipartida  desses.  Em  muitos  dos  casos,  os  enunciados  não 

apresentam uma proposição que possa ser analisada desta forma; além do mais, a realização 

prosódica pode segmentar o enunciado em uma, duas, três ou mais unidades.

Há,  em  muitos  dos  autores,  a  preocupação  em  fazer  coincidir  as  noções  de 

“informação dada” e “informação nova” com aquelas de “Tópico” e “Comentário”, mesmo 

que sejam consideradas em níveis distintos de análise. Conforme apresentado no capítulo 2, 

a TLA não entende que articulação da informação opera com base em uma progressão que  

diz respeito à novidade da informação. A informação é padronizada dentro do enunciado 

com base em esquemas acionais (ilocutórios). 

Aqueles  que  perceberam  que  a  entonação  e  a  informação  estão  relacionadas 

começaram a perceber que o  contexto desempenha algum papel  na articulação Tópico-

Comentário. Halliday, por exemplo, associa as unidade entonacionais com as unidades da 

informação, porém não consegue desenvolver uma teoria que consiga abranger as unidades 

de informação que não correspondem a sintagmas ou orações. Além disso, sua definição de 

Tópico é pouco completa, limitada aos aspectos distribucionais, o que não é suficiente para  

caracterizar a função informacional de uma unidade.

Ilari e Pontes também perceberam que a prosódia cumpria um papel importante na 

delimitação das unidades de Tópico e de Comentário. Ilari chega inclusive a elaborar um 

conceito de fronteira prosódica, uma impressão de ruptura da linha entonacional causada 

pela diferença no padrão melódico das duas unidades, muito próximo ao definido pela TLA. 

No entanto, faltou a esses pesquisadores incorporar a noção de ato de fala (ainda que Ilari  

pareça reconhecer sua existência em sua definição de Tópico, na análise dos dados a noção 

de ato de fala é desconsiderada).

Conforme foi apresentado, o conceito de aboutness é importante para a definição do 

Tópico. É comumente aceito que esse construto teórico está no centro da relação do Tópico 

com o Comentário, contudo, Chafe demonstra através de exemplos que em muitos casos a  

expressão do comentário não é “sobre” o conteúdo expresso no Tópico, e propõe que o  

Tópico  serve  para  estabelecer  um  domínio  espacial,  temporal  ou  individual  para  a 

predicação. Conforme salientou Liberato, de modo geral os teóricos assumem que o Tópico 

está relacionado um um ponto de partida psicológico para a elaboração da mensagem.

45 No Capítulo 2 foram apresentados os argumentos que fundamentam a adoção do enunciado como unidade  
de referência para a fala.
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A TLA herda  a  mesma  concepção de que o  Tópico é  uma unidade de natureza 

cognitiva,  que  delimita  um  certo  domínio  (espacial,  temporal,  individual)  para  o 

Comentário. O que diferencia as duas abordagens é que, na TLA, o Comentário expressa uma 

ilocução (um ato de fala) e, portanto, o Tópico estabelece um domínio para a interpretação 

da ilocução (e não da predicação). Com isso, há o deslocamento da noção de aboutness, que 

não é interpretado como relação semântica mas como relação pragmática.

Esse deslocamento faz com que o Tópico seja cognitivamente concebido em um 

nível distinto daquele do sujeito, o que faz com que as estruturas em Tópico e Comentário 

sejam sintaticamente  e  semanticamente  independentes.  É  um ponto  comum  a  diversos 

autores  a  autonomia  em relação  aos  diferentes  níveis  de  organização  das  estruturas  da 

língua.  Segundo  visto,  Li  e  Thompson  reconhecem  que  o  Tópico  é  sintaticamente 

independente do resto da sentença e não tem relação de seleção com o verbo. Também Ilari  

diferencia três níveis de análise, o gramatical (morfossintático); o nocional (semântico); e a 

articulação tema rema (informacional).  Segundo esse autor,  o  Tópico não apresenta  em 

relação de dependência sintática ao verbo do Comentário.

Percebe-se então que a TLA oferece instrumentos teóricos que permitem a análise e 

interpretação de qualquer enunciado que possa ocorrer em uma situação natural de fala. 

Outras teorias não reconhecem o ato de fala como elemento fundador da comunicação, e 

sem essa noção não é possível identificar o que é Comentário do que desempenha outra 

função,  como  Tópico.  Boa  parte  dos  estudiosos  também  não  reconhece  as  marcas 

linguísticas que delimitam o Tópico,  que são marcas prosódicas.  Com isso,  muitas vezes 

ocorre a confusão com o nível sintático e o informacional.



7 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Esta é uma pesquisa de natureza descritiva e baseada em corpus. Os procedimentos 

metodológicos  utilizados  prestam-se  para  a  verificação  da  ocorrência,  distribuição  e 

características do objeto de estudo na amostra de língua selecionada. A partir daí, procura-

se identificar contextos de uso, verificar a existência de padrões gerais e assim compreender 

que  condições  coexistem  e  possivelmente  induzem  o  uso  de  determinada  estrutura  na 

língua.

Neste capítulo, são apresentados os critérios de escolha da amostra para o estudo 

do Tópico, bem como suas características.  Descrevem-se ainda os procedimentos adotados 

para a prospecção de dados do Tópico, os aplicativos e recursos computacionais utilizados 

para a análise dos dados, assim como a descrição das medidas estatísticas utilizadas.

7.1 O MINICORPUS

A população de referência utilizada neste trabalho é a fala espontânea de Minas 

Gerais, em especial da região metropolitana de Belo Horizonte, representada no C-ORAL-

BRASIL (RASO; MELLO, 2012), corpus oral de fala espontânea apresentado no capítulo 3. Para 

a  realização  do  estudo  da  estrutura  informacional,  é  necessário  que  o  corpus  esteja 

etiquetado  informacionalmente.  Em  outras  palavras,  é  necessário  que  a  função 

informacional  de  cada  unidade  delimitada  prosodicamente  nas  transcrições  tenha sido 

previamente  identificada,  para  que  assim  se  possa  proceder  com  o  levantamento  das 

ocorrências.

A etiquetagem informacional é feita manualmente, diferentemente da etiquetagem 

morfossintática,  para  a  qual  já  se  dispõe  de  muitas  ferramentas  automáticas.  Por  esse 

motivo,  etiquetar  informacionalmente  todo  o  corpus,  que  compreende  mais  de  200.000 

palavras e mais de 34.000 enunciados, é uma tarefa que consome muito tempo e recursos 
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humanos.  Esse  fato  torna  inviável,  dado  o  tempo  disponível  para  a  elaboração  deste 

trabalho,  a  realização da etiquetagem informacional  de todo o C-ORAL-BRASIL.  Por essa 

razão,  selecionou-se  uma  amostra  do  C-ORAL-BRASIL  informal,  que  veio  a  formar  um 

subcorpus  de  pesquisa,  chamado  aqui  de  minicorpus.  Apenas  o  minicorpus  recebeu  a 

etiquetagem  informacional,  realizada  por  um  grupo  de  anotadores  seguindo  os 

procedimentos descritos no capítulo 3.

O minicorpus foi extraído a partir do critério da máxima qualidade dos parâmetros 

apresentados abaixo (RASO; MELLO, 2009):

a) Representatividade de cada ramificação (diálogos, conversões e monólogos).

b) Maior variação possível de situações comunicativas.

c)  Alta  qualidade acústica,  determinada com base na clareza do espectrograma, 

ausência  (total  ou  parcial)  de  ruído  de  fundo,  ausência  de  retorno  do  sinal, 

clareza da voz, bom ganho de áudio e baixa porcentagem de falas sobrepostas.

d)  Diversidade  de  informantes,  equilíbrio  em  relação  ao  número  de  vozes 

masculinas e femininas e de faixas etárias.

e)  Não  marcação  quanto  à  diastratia  dos  informantes,  ou  seja,  a  média  dos 

informantes não é de diastratia nem muito alta nem muito baixa.

f)  Interesse  do  conteúdo,  de  modo  a  aumentar  a  atenção  de  transcritores  e 

segmentadores e o nível de informatividade, pois está associado à uma fala mais 

espontânea.

O  minicorpus  mantém  a  mesma  estrutura  do  corpus  e  é  dividido,  quanto  ao 

contexto da interação, em um ramo familiar/privado e um público, os quais subdividem-se 

em conversações, diálogos e monólogos. São consideradas interações monológicas aquelas 

em que há um predomínio de uma elaboração textual desenvolvida por um dos informantes. 

São considerados diálogos os textos em que a dinâmica da troca linguística está centrada em 

dois  informantes,  mesmo  que  eventualmente  haja  a  intervenção  de  terceiros.  As 

conversações se caracterizam em trocas com a participação mais ou menos equivalente de 

três ou mais indivíduos.

Ao total a amostra é formada por 20 textos, dos quais 6 são conversações, 7 diálogos 

e 7 monólogos, divididos em contextos familiar/privado e público, conforme ilustrado na 

Tabela 7.1. Os textos em contexto familiar/privado são um total de 15 (4 conversações, 4 
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diálogos e 6 monólogos) e em contexto público somam apenas 5 (2 conversações, 2 diálogos 

e 1 monólogo).

Tabela 7.1 - Quantidade de textos por ramificação do minicorpus
Contexto Total Conversações Diálogos Monólogos

Total 20 6 7 7

Familiar/privado 15 4 5 6

Público 5 2 2 1

A escolha de textos para a composição do minicorpus buscou preservar a mesma 

estrutura  do  C-ORAL-BRASIL,  contudo,  na  amostra  utilizada  para  a  pesquisa  não  há 

representatividade suficiente do contexto público para que seja possível fazer uma distinção 

entre os dois contextos. As palavras produzidas em contextos públicos equivalem a pouco 

mais de 1/3 das palavras das conversações, pouco mais de 1/4 das palavras dos diálogos, e  

pouco menos de 1/6 das palavras produzidas em monólogos.  A Tabela 7.2 abaixo traz o 

número de palavras e a sua proporção, relativa ao total, em cada ramificação do minicorpus.

Tabela 7.2 - Número e proporção de palavras dos textos do minicorpus por ramificação

Contexto Total Conversações Diálogos Monólogos

Total 31318 100% 9774 31% 11331 36% 10213 33%

Familiar/privado 23272 74% 6348 20% 8325 27% 8599 27%

Público 8046 26% 3426 11% 3006 10% 1614 5%

Em  relação  ao  contexto  em  que  ocorreram  as  interações  gravadas,  74%  do 

minicorpus é de natureza familiar/privado, e os textos em contexto público representam 

26% do total  de palavras  do corpus.  No que se  refere às  três  tipologias interacionais,  a 

divisão  do  minicorpus  é  bem  proporcional,  sendo  31%  das  palavras  produzidas  em 

conversações, 36% em diálogos e 33% em monólogos.

Em virtude da baixa representatividade do contexto público, não é possível fazer 

generalizações  ou  tentar  verificar  correlações  da  ocorrência  de  determinado  padrão 

informacional  em  determinado  contexto  de  produção.  Portanto,  na  análise  dos  dados, 

assumiu-se que não existe diferença entre textos de contexto familiar/privado e público no 

que toca a realização do Tópico.

Outra  característica  importante  da  amostra  é  a  sua  grande  variação  diafásica. 

Foram incluídos no minicorpus textos  com variados participantes  em diversas  situações 
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comunicativas. A Tabela 7.3 apresenta as informações  detalhadas  da amostra, indicando o 

arquivo do corpus,  a  situação comunicativa,  o  número de participantes  de cada sexo,  a 

duração e o número de palavras de cada texto. 

Tabela 7.3 - Características dos arquivos  do minicorpus

Texto Situação Masc. Fem. Duração 
h:min:s

Nº de 
palavras

Total 28 27 03:58:36 31318

Conversações 15 9 01:07:28 9774

bfamcv01 amigos avaliam um campeonato de futebol organizado 
por eles e planejam o próximo

4 0 00:07:00 1467

bfamcv02 senhoras conversam sobre os preparativos do casamento 
de uma parente

0 3 00:07:51 1725

bfamcv03 amigos jogam sinuca 5 0 00:06:50 1390

bfamcv04 amigos jogam “Imagem e Ação”, após explicar as regras 
do jogo para uma das participantes

2 2 00:07:30 1766

bpubcv01 funcionários de banco de sangue explicam como o sangue 
coletado é armazenado*

1 3 00:08:30 1798

bpubcv02 reunião ordinária em uma sede regional de partido 
político

3 1 00:29:47 1628

Diálogos 6 8 01:45:28 11331

bfamdl01 colegas de apartamento fazem as compras do mês* 0 2 00:14:39 2131

bfamdl02 colegas de faculdade batem papo enquanto organizam o 
material de gravação

1 1 00:07:26 1572

bfamdl03 casal faz uma viagem de carro* 1 1 00:10:30 1637

bfamdl04 domésticas, mãe e filha, fazem a limpeza da cozinha após 
o almoço*

0 2 00:19:32 1249

bfamdl05 corretor de imóveis leva a irmã para visitar apartamento* 1 1 00:11:28 1736

bpubdl01 engenheiro e pedreiro trabalham em uma obra 2 0 00:26:08 1568

bpubdl02 cliente e vendedor interagem durante a compra de 
calçados*

1 1 00:15:45 1438

Monólogos 7 10 01:05:40 10213

bfammn01 senhor narra história fantástica sobre uma cobra 2 0 00:05:02 1086

bfammn02 sobrinha de Carlos Drummond de Andrade conta histórias 
da família ao neto

1 1 00:07:23 1677

bfammn03 narrativa de “causos” divertidos para a família* 3 3 00:07:08 1206

bfammn04 senhora conta sua experiência no hospital após ter dado à 
luz no carro*

0 1 00:06:57 1450

bfammn05 senhora fala sobre a adoção da filha após a morte de sua 
filha biológica*

0 2 00:09:52 1580

bfammn06 pai conta seu percurso profissional à sua filha 1 1 00:10:02 1600

bpubmn01 entrevista de avaliação sobre aulas de inglês na rede 
pública de ensino

0 2 00:19:16 1614

* Presença de pequenas intervenções de um ou mais informantes que estavam fora da situação.
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Os nomes dos textos indicados na Tabela 7.3 são siglas que indicam a que seção do 

corpus  pertence  cada  arquivo,  conforme  o  padrão  estabelecido  para  o  C-ORAL-ROM:  a 

primeira letra indica a língua, as próximas três letras indicam o contexto, e as últimas duas 

letras indicam a tipologia textual. Assim, temos “b” para português brasileiro; “fam” para 

contexto familiar/privado e “pub” para contexto público; “cv” para conversação, “dl” para 

diálogo e “mn” para monólogo. Por fim, cada texto recebe um número sequencial de dois 

dígitos que o identifica dentro da seção a que pertence.

O minicorpus de pesquisa tem um total de 31.318 palavras em 3h 58min e 36s de 

gravação, da qual participam um total de 55 informantes, 28 do sexo masculino e 26 do sexo 

feminino (excluindo os intervenientes). As conversações compreendem 1h 7min e 28s de 

gravação  com 24  informantes  (15  homens  e  9  mulheres),  os  diálogos  compreendem 1h 

45min e 28s de gravação com 14 informantes (6 homens e 8 mulheres),  e os monólogos 

correspondem  ao  todo  a  1h  5min  e  40s  de  duração  e  17  informantes  (7  homens  e  10 

mulheres).

Para o cálculo do número de palavras, não foram consideraras as ocorrências de 

“hhh” (convenção utilizada para som paralinguístico, como riso) e as palavras hifenizadas 

foram consideradas como apenas uma, o que inclui todos os numerais compostos por mais  

de uma palavra, como por exemplo “trinta-e-nove”  (por convenção adotada no C-ORAL-

BRASIL, os numerais são grafados hifenizados).

O número de informantes indicado nos textos monológicos deve ser considerado 

com cautela pois, nesse tipo de texto, ainda que haja a participação de mais pessoas em uma 

situação em que se realiza uma produção textual oral, apenas um informante é realmente 

importante no que diz respeito ao número de palavras produzidas, já que os demais atuam 

como “ouvintes”, fazendo em geral apenas pequenas intervenções. 

Em  relação  aos  informantes, é  importante  ressaltar  que  não  é  objetivo  deste 

trabalho levantar e investigar hipóteses relacionadas a características diastráticas. Ainda 

assim, faz-se necessário haver um número equilibrado de vozes masculinas e femininas. A 

razão disso é que parte deste trabalho trata da análise acústica da unidade informacional de  

Tópico, em especial  a análise da curva entonacional,  dada pelas variações da frequência 

fundamental (F0), e há diferenças entre a F0 de homens e mulheres. 

A Tabela 7.3 traz ainda a descrição das situações em que os informantes foram 

gravados. A variação diafásica é um parâmetro importante para este trabalho, pois é ela que 
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garante,  em  primeiro  lugar,  que  os  textos  analisados  sejam  realmente  espontâneos, 

produzidos  em  contextos  naturais;  e,  em  segundo  lugar,  variando  as  situações,  varia 

também a acionalidade presente nos diferentes textos e segmentos da amostra.

Pode-se perceber que o grupo monológico é formado por narrativas, descrições e 

argumentações,  situações  nas  quais  o  texto  resultante  é  muito  pouco  acional,  ou  seja, 

poucos atos de fala são realizados. Ao contrário, os grupos das conversações e dos diálogos 

compreendem em sua maioria textos nos quais a fala é extremamente situada e ancorada no 

contexto imediado, o que os torna muito acionais, pois muitos e diversificados atos de fala 

são produzidos (como bfamcv03 e bfamdl01). Há também alguns textos menos situados, de 

mais baixa acionalidade (como bfamcv01 e bfamdl03).

7.2 PROSPECÇÃO E TABULAÇÃO DOS DADOS

Para  a  prospecção  dos  dados,  foi  utilizada  uma  técnica  que  mesclou  o  uso  da 

interface  de  buscas  IPIC  (PANUNZI;  GREGORI,  2011;  IPIC,  2012),  com o  uso  de  planilhas 

eletrônicas, as quais permitem a manipulação de dados e também buscas mais complexas, 

ainda não implementadas na interface de buscas IPIC.

O DB IPIC é um  banco de dados em formato XML que abriga uma coletânea de 

textos selecionados das seções informais do C-ORAL-ROM Italiano e do C-ORAL-BRASIL.  O 

material disponível nesse banco de dados contém a anotação das funções informacionais, o 

que permite o estudo das unidades informacionais em corpora de fala anotados seguindo os 

princípios da teoria dos padrões informacionais - Information Patterning Theory (CRESTI, 2000; 

MONEGLIA; CRESTI, 2006; SCARANO, 2009).

O esquema XML utilizado pelo DB IPIC prevê a anotação em três níveis: fronteiras 

prosódicas,  estrutura informacional, anotação morfossintática e lematização.  Esse último 

nível só foi implementado para o corpus italiano, não estando até o momento disponível 

para os dados do português brasileiro.

Uma vez definidos os critérios de busca através da interface, o sistema retorna as 

unidades terminadas (enunciados  e estrofes) que “casam” com os critérios e apresenta as 

ocorrências na tela. Os resultados podem também ser exportados em um documento no 

formato CSV, o que permite sua posterior manipulação através de uma planilha eletrônica.



169

O documento  CSV  extraído  da  base  de  dados  IPCI  apresenta,  em  cada  linha:  a 

identificação do texto, o número da unidade no arquivo de alinhamento (WinPitch), sigla do 

informante que produziu a ocorrência, enunciado correspondente à ocorrência e, por fim, 

as  siglas  das  unidades informacionais  que formam o padrão na ocorrência.  A figura 4.2 

ilustra  o  resultado  da  busca  no  formato  CSV,  conforme  visualizado  em  uma  planilha 

eletrônica.

Figura 7.1 - Visualização de documento CSV em planilha eletrônica
bfammn03 100 ALO aí /=PHA= quando é três anos atrás mais ou 

menos /=TOP= chega um filho dela /=TOP= 
perto de mim /=APT= falou assim /=INT= ô 
Aloysio //=COM_r=

PHA TOP TOP APT INT COM_r

bfammn03 101 ALO minha mãe morreu //=COM_r= COM_r
bfammn03 102 ALO devia ocê uma conta na loja //=COM_r= COM_r
bfammn03 103 ALO eu falei /=INT= ah /=EXP_r= &Eu [/1]=EMP= 

Eustáquio /=ALL_r= larga pa lá isso /=COM= 
uai //=PHA_r=

INT EXP_r EMP ALL_r COM PHA_r

bfammn03 104 ALO não /=COB_r= nũ tô nem /=SCA= pensando 
não //=COM_r=

COB_r SCA COM_r

bfammn03 105 ALO não /=INP_r= mas eu quero só saber d' 
ocê //=COM_r=

INP_r COM_r

bfammn03 106 ALO não //=COM_r= COM_r
bfammn03 107 ALO dever /=TOP_r= ea devia //=COM_r= TOP_r COM_r
bfammn03 108 ALO e eu sei que ea devia /=TOP= porque 

/=SCA= &he /=TMT= foi [/1]=EMP= foi &q 
[/1]=SCA= nas véspera d' eu vim 
embora //=COM=

TOP SCA TMT EMP SCA COM

bfammn03 109 ALO foi &n [/1]=SCA= em [/1]=EMP= no 
[/1]=EMP= na véspera do Natal de mil-
novecentos-e-sessenta-e-dois //=COM_r=

SCA EMP EMP COM_r

Através dessa ferramenta foram geradas diferentes planilhas eletrônicas contendo:

a) Todos os enunciados do minicorpus; necessária para realizar o levantamento de 

todas as estruturações informacionais da amostra.

b) Todos os enunciados que contém pelo menos uma unidade de Tópico ou Lista de 

Tópicos.

c)  Todos  os  enunciados  que  contém  um  ou  mais  auxílios  dialógicos,  mas  não 

contém outras unidades informacionais que não o comentário (COM ou CMM); 

necessária para verificar a proporção de enunciados com padrões informacionais 

textuais em relação aos dialógicos, e assim verificar frequência de ocorrência do 

tópico proporcionalmente ao total  de enunciados que possuem uma ou mais 

unidades textuais além do comentário.

Através do uso de planilhas eletrônicas, os dados foram organizados, classificados e 

tabulados. Durante esse processo, a interface web do LSLD também foi utilizada em vários 
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momentos  como  uma  forma  de  conferir  os  resultados  obtidos  com  as  ferramentas 

disponíveis na planilha eletrônica, de modo a minimizar erros.

7.3 FERRAMENTAS DE ANÁLISE

Para  ter  acesso  ao  som  de  cada  ocorrência,  foi  utilizado  o  software  WinPitch 

(MARTIN, 2004), uma vez que toda a amostra de pesquisa teve o som alinhado ao texto 

através  dessa  ferramenta,  conforme  apresentado  no  capítulo  de  descrição  do  C-ORAL-

BRASIL  (capítulo  3).  O  WinPitch  foi  utilizado  para  a  extração  dos  segmentos  de  áudio 

correspondentes aos enunciados com Tópico na amostra sobre a qual foram investigadas as 

propriedades prosódicas do Tópico.

Adicionalmente, também foi utilizado o software Praat (BOERSMA; WEENINK, 2011) 

para a análise das propriedades prosódicas, elaboração das Figuras dos exemplos de áudio 

que  constam  neste  texto,  assim  como  para  a  extração  de  dados  e  medidas  acústicas 

(duração, valores de frequência fundamental e intensidade) dos dados. Principalmente, o 

Praat foi utilizado para a estilização da curva melódica das unidades prosódicas analisadas, e 

para a realização de experimentos com a ressíntese do sinal acústico.

7.4 ESTATÍSTICA

Neste  trabalho  são  utilizadas  medidas  de  estatística  descritiva,  principalmente 

percentual de ocorrência associado a tabelas de frequência, além de medidas de tendência 

central (média e moda).

Para  averiguar  o  grau  de  significância  de  algumas  das  frequências  observadas, 

também foi utilizado o teste q-quadrado para o cálculo do valor  p.  Esse valor expressa a 

chance de que a diferença observada entre dois grupos seja devida ao acaso, mesmo que não 

haja nenhuma distinção real entre os grupos. A interpretação deste valor é: quanto menor o 

valor de p, mais provável é que a diferença observada seja devida a uma real distinção entre 

os grupos e que a hipótese de nulidade seja falsa.

O levantamento das frequências de ocorrências foi realizado através da ferramenta 

computacional R (R DEVELOPMENT CORE TEAM, 2010), uma linguagem de programação que 
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permite a manipulação de strings46 e de dados categóricos através de linhas de comando. Os 

scripts47 em linguagem R permitiram o levantamento, para cada texto, do número de:

a) Turnos dialógicos;

b) Enunciados simples e complexos;

c) Enunciados concluídos e interrompidos,

d) Palavras em enunciados simples e complexos

e) Fenômenos de retracting;

f) Unidades entonacionais concluídas e interrompidas;

Também foram utilizados comandos em linguagem R para fazer o levantamento e 

tabulação dos padrões informacionais presentes na amostra, bem como para a “limpeza” 

dos textos, quando necessário, de etiquetas e outros sinais de marcação para o adequado 

processamento de dados. Adicionalmente, também foram utilizados os recursos de planilha 

eletrônica para a tabulação dos dados e cálculos das porcentagens e da média.

7.5 PROCEDIMENTOS PARA ANÁLISE DAS PROPRIEDADES PROSÓDICAS DO TÓPICO

Para a  investigação das  características  prosódicas  do Tópico e  levantamento de 

valores  de  referência  para  os  parâmetros  acústicos  relevantes  (F0,  duração  silábica, 

intensidade)  extraiu-se  uma  amostra  do  minicorpus  sobre  a  qual  foram  realizadas  as 

análises.

Os passos metodológicos para a seleção da amostra foram os seguintes:

1) Identificação de todos os enunciados com Tópico do minicorpus, a partir da DB 

IPIC.

2) Tabulação dos dados em uma planilha.

3) Extração dos enunciados concluídos com Tópico simples que não apresentassem 

sobreposição de fala (amostra 1).

4) A partir dos enunciados da amostra 1, extração de uma amostra aleatória que 

compreende  1/3  dos  Tópicos  de  cada  texto  (amostra  2),  respeitando  a 

46 String é um termo utilizado em computação para se referir a dados armazenados como caracteres com uma  
codificação específica. A codificação de caracteres padrão utilizada no C-ORAL-BRASIL é a UTF-8.

47 Um  script é  uma  sequência  de  comandos  de  programação  que  permite  executar  tarefas  dentro  de  
aplicativos, ambientes ou sistemas computacionais específicos. Todos os  scripts utilizados neste trabalho 
foram elaborados por mim.
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proporcionalidade entre vozes masculinas e femininas.  No caso de algum dos 

enunciados apresentar ruído de fundo ou eco demasiado, que impossibilitasse a 

análise,  esse  era  então  substituído  por  outro  enunciado  selecionado 

aleatoriamente. Nesses casos, quando necessário para completar a quantidade de 

Tópicos  previamente  estabelecida  para  determinado  texto,  recorreu-se  a 

enunciados com Tópico complexo,  do qual foi extraída apenas uma unidade de 

Tópico.

A amostra 2 foi aquela utilizada para a pesquisa sobre as propriedades prosódicas 

do Tópico. Essa amostra vem detalhada na Tabela 7.4. 

Tabela 7.4 - Amostra de enunciados utilizada para a análise das características prosódicas do TOP

Gravação
Quantidade de TOP

Unidade de alinhamento no WinPitch
Total M F

Total 110 55 55

bfamcv01 4 4 0 [39], [144], [166], [173]

bfamcv02 4 0 4 [102], [207], [298], [333]

bfamcv03 2 2 0 [41], [91]

bfamcv04 2 0 2 [233], [341]

bfamdl01 2 0 2 [145], [329]

bfamdl02 8 5 3 [13], [14], [53], [73], [155], [158], [161], [254]

bfamdl03 6 3 3 [11],  [59], [66], [148], [154], [257]

bfamdl04 4 0 4 [140], [141], [153], [242]

bfamdl05 6 4 2 [58], [112], [174], [335], [359], [398]

bfammn01 4 4 0 [3], [7], [19], [34]

bfammn02 8 3 5 [1], [3], [11], [29], [47], [49], [53], [88]

bfammn03 6 6 0 [2], [20], [92], [111], [124], [125]

bfammn04 8 0 8 [26], [47], [110], [171], [142], [144], [148], [166]

bfammn05 8 0 8 [1], [4], [17], [33], [34], [42], [92], [141-143]

bfammn06 6 6 0 [8], [11], [24], [35], [53], [75]

bpubcv01 10 3 7 [356], [17], [21], [27], [57], [108], [220], [225], [242], [256]

bpubcv02 4 4 0 [16], [34], [198], [207]

bpubdl01 6 6 0 [22], [71], [99], [100], [170], [258]

bpubdl02 6 5 1 [64], [105], [114], [129], [135], 257]

bpubmn01 6 0 6 [13], [29], [52], [72], [100], [126]

Após a  seleção da amostra,  foram realizadas as  análises  dos Tópicos através do 

software Praat, conforme os seguintes passos:

1) Identificação dos movimentos de F0 perceptualmente relevantes dos Tópicos da 

amostra 2 e identificação do núcleo funcional.

2) Análise e extração, para cada sílaba dos Tópicos da amostra 2, dos valores dos 

seguintes parâmetros: 
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a) Frequência fundamental (em Hz) média, máxima, mínima, inicial e final.

b) Duração silábica (em segundos);

c) Intensidade (em dB).

Para a realização do passo 1, utilizou-se o mesmo procedimento adotado por Rocha 

(2012) em seu estudo sobre as formas prosódicas do Tópico em PE, que, por sua vez, baseou-

se  na  metodologia  empregada  na  análise  prosódica  das  unidades  de  valor  ilocucionário 

realizada para o italiano por Firenzuoli (2003)  e por Firenzuoli  e Signorini (2002) para a 

descrição das formas prosódicas do Tópico em Italiano. Esse procedimento evolve:

a)  Manipulação  dos  movimentos  da  F0,  de  modo  a  eliminar  movimentos 

perceptualmente irrelevantes;

b)  Geração  da  ressíntese  do  áudio  em  que  os  movimentos  de  F0  foram 

eliminados;

c) Comparação do áudio ressintetizado com o áudio original e identificação 

dos movimentos de F0 que, se eliminados, não produzem diferenças de 

percepção em relação ao original (identificação dos movimentos de F0 

não relevantes para a identificação da função informacional de Tópico);

d)  Identificação  das  porções  de  áudio  necessárias  para  que  a  unidade 

informacional mantenha a função de Tópico (núcleo)48 e forme um padrão 

entonacional com a unidade de comentário do mesmo enunciado.

O procedimento para a identificação do núcleo da unidade de Tópico é realizado 

através da prova de equivalência perceptiva entre uma versão manipulada da curva de F0 e 

o áudio original. Assume-se que a eliminação de movimentos de F0 não relevantes do ponto 

de vista  perceptual  não produz diferença perceptível  em relação ao áudio original.  Isso 

permite a estilização (simplificação) da curva de F0 a um conjunto de movimentos mínimos. 

Quando, em um par de unidades prosódicas, uma delas é julgada como uma ótima imitação 

da outra, pode-se dizer que ambas unidades são perceptualmente equivalentes. A curva de 

F0 manipulada resultante,  reduzida ao menor número de movimentos possível  e que se 

mantém perceptualmente equivalente à original, é chamada de close copy (HART; COLLIER; 

COHEN, 1990).

48 A ressíntese com o mínimo de porções  suficientes  que a  unidade seja  percebida  como Tópico contém  
exclusivamente o núcleo (ou os seminúcleos) da unidade entonacional (ROCHA, 2012).
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Manipulações nos movimentos de F0 podem gerar diversos resultados do ponto de 

vista perceptual. Conforme detalhado em Rocha (2012) e retomado aqui, alterações na curva 

melódica de uma unidade de Tópico pode resultar em uma versão que: 

1) Mantém integralmente a forma entonacional – a unidade original e a unidade 

manipulada são percebidas como perfeitamente análogas; o falante reconhece o 

Tópico ressintetizado como totalmente equivalente ao original;

2) Mantém a forma entonacional  – a  unidade entonacional original  e a  unidade 

ressintetizada são percebidas  como diferentes,  porém o falante reconhece na 

unidade  manipulada  um Tópico  do  mesmo  tipo  (entonacional)  que  o  Tópico 

original. 

3) Altera a forma entonacional (forma anômala) – a unidade original e a unidade 

ressintetizada são percebidas como diferentes;  o falante reconhece a unidade 

como um Tópico semelhante ao original, porém realizado de modo anormal.

4) Muda  a  forma  entonacional  (dúvida)  –  a  unidade  entonacional  e  a  unidade 

ressintetizada  são  percebidas  como  diferentes;  os  parâmetros  prosódicos  da 

unidade manipulada podem ser identificados, mas de forma ambígua.

5) Muda a forma entonacional – a unidade original e a unidade ressintetizada são 

percebidas  como  diferentes;  a  unidade  manipulada  é  interpretada  como  um 

Tópico de tipo diferente do original, ou como uma unidade com outro tipo de 

função informacional.

A identificação das  formas prosódicas  do Tópico49 foi  realizada a partir  de  close  

copies que apresentassem as características de I ou II acima. As manipulações que causassem 

alteração  significativa  na  percepção  do  Tópico  (casos  III,  IV  e  V  acima)  foram 

desconsideradas.

49 Conforme apresentado no Capítulo 6, o Tópico pode apresentar algumas variações na sua realização que, no 
entanto,  não  causam  a  irreconhecibilidade  da  unidade  como  possuindo  a  função  de  Tópico.  Estas  
configurações diferentes de parâmetros prosódicos que, no entanto, causam o mesmo efeito do ponto de  
vista informacional são chamadas de “formas prosódicas”.



8 O TÓPICO NA FALA ESPONTÂNEA DO PB

Este capítulo contém os resultados referentes à unidade informacional Tópico na 

fala espontânea brasileira em sua variedade mineira, que é aquela representada na amostra 

utilizada  neste  estudo.  Na  seção  8.1,  são  apresentados os  resultados  da  distribuição  da 

unidade no minicorpus. A seção 8.2 descreve as características morfossintáticas da unidade, 

elencando  alguns  exemplos  representativos,  bem  como traz uma  discussão  sobre  as 

propriedades  semânticas  da  unidade.  A  seção  8.3  é  dedicada  à  análise  dos  Tópicos 

complexos e às Listas de Tópico.

8.1 DISTRIBUIÇÃO DO TÓPICO NA AMOSTRA

O Tópico é uma unidade informacional de tipo textual. Isso significa que a unidade 

de  Tópico  constrói,  juntamente  com o  Comentário,  o  texto  falado.  Diferentemente,   as 

unidades  com função  dialógica  são  voltadas  a  regular  a  interação  e  não  participam da 

construção  do  texto  (não  agregam  conteúdo  semântico  ao  enunciado).  A  articulação 

informacional Tópico-Comentário é uma das estratégias mais importantes na organização 

da informação na língua falada. Isso é deviso à função do Tópico: servir de referência para a 

aplicação da força ilocucionária expressa no Comentário, permitindo, com isso, a realização 

de atos de fala ancorados no discurso e não no contexto imediato da produção linguística.

A relevância do Tópico na organização da informação pode ser demonstrada na 

Tabela 8.1, que traz a proporção total de Tópicos presentes na amostra em comparação com 

a ocorrência das demais unidades informacionais textuais: Introdutor Locutivo, Parentético, 

Apêndice de Comentário e  Apêndice de Tópico. Não estão consideradas na  Tabela  8.1  as 

unidades ilocucionárias (COM, CMM e COB).

É importante notar que as  1.128 ocorrências de unidades informacionais textuais 

na amostra correspondem a 51% de todas as unidades informacionais não ilocucionárias. Os 
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outros 49% correspondem a 1.094 unidades de auxílios dialógicos (ALL, CNT, DCT, EXP, INP e  

PHA). As unidades ilocucionárias (COM, CMM e COB) somam um total de 6444 ocorrências.

Tabela  8.1 -  Frequência da unidade TOP em comparação com as demais unidades textuais  presentes na 
amostra

Unidades textuais Frequência %

Total 1128 100%

Tópicos 600 53%

Tópico (TOP) 582 97%

Tópico em Lista de Tópicos (TPL) 18 3%

Introdutor locutivo (INT) 237 21%

Parentéticos 162 14%

Parentético (PAR) 156 96%

Parentético em lista de parentéticos (PRL) 6 4%

Apêndice de Comentário (APC)* 112 10%

Apêndice de Tópico (APT) 17 2%

Q-quadrado = 883.497 – p < 0,0001 – df =4 *Fonte: Oliveira (2012).

Comparando as frequências relativas, fica claro que o Tópico é a unidade textual 

mais importante na estruturação informacional da fala, já que, sozinho, ele representa mais 

da metade (53%) de todas as ocorrências de unidades textuais na amostra. Os 600 Tópicos 

do minicorpus  estão distribuídos em 507 enunciados, ou seja, há diversos enunciados que 

apresentam mais do que um Tópico.

O Tópico pode ser categorizado como simples ou complexo. O Tópico é considerado 

simples quando há apenas uma unidade desse tipo junto a um Comentário (uma unidade de 

COM,  um  ou  mais  CMM  ou  um  COB).  É  complexo  se  for  iterado:  por  outros  Tópicos,  

compondo ou não um padrão na forma de uma Lista de Tópicos50; por uma ou mais unidades 

integradoras  chamadas  Apêndice  de  Tópico  –  APT.  Os  Tópicos  simples  e  complexos  se 

distribuem nas três tipologias conforme mostrado na Tabela 8.2 (compreende apenas  os 

enunciados concluídos).

A configuração simples  é  muito mais  recorrente do que a complexa:  apenas 75 

enunciados apresentam Tópicos complexos (17% do total dos enunciados com Tópico). É 

interessante notar  a maior  proporção de Tópicos complexos nos monólogos do que nos 

textos das tipologias dialógicas (conversações e diálogos): enunciados com Tópico complexo 

50  Os Tópicos complexos e as Listas de Tópico serão mais detalhados na seção 8.3.
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representam  25%  de  todos  os  enunciados  concluídos  que  apresentam  Tópico  nos 

monólogos.

Tabela 8.2 - Distribuição de enunciados com Tópicos simples e complexos nas diferentes tipologias

Tipo de Tópico
Total Conversações Diálogos Monólogos

Freq. % Freq. % Freq. % Freq. %

Total 435 100% 124 100% 135 100% 176 100%

Tópicos simples 360 83% 102 82% 126 93% 132 75%

Tópicos complexos 75 17% 22 18% 9 7% 44 25%

Q-quadrado = 10.717 – p = 0,0047 – df = 2.

Já nas tipologias dialógicas, há menor proporção de Tópicos complexos: apenas 7% 

desses  Tópicos  estão  nos  diálogos,  e  as  conversações  apresentam  uma  quantidade 

intermediária  de  Tópicos  complexos,  com 18% do total  de  Tópicos  estando distribuídos 

nessa tipologia.

O Gráfico 8.1 apresenta uma comparação da proporção de enunciados com Tópico 

em textos monológicos e dialógicos (conversações e diálogos juntos), considerando:

(a) o total de enunciados;

(b) o total de enunciados complexos; e 

(c)  os enunciados complexos que possuem unidades informacionais textuais (ou 

seja, excluindo os enunciados que apresentam apenas unidades dialógicas).

Gráfico 8.1 - Proporção de enunciados simples e complexos em textos dialógicos e monológicos

(a) TOP por enunciado (b) TOP por enunciado 
complexo

(c) TOP por enunciado 
complexo s/ unid. dialógicas

7%

18%

26%

19%

31%
35%

dialógico monológico

A  frequência  de  enunciados  com  Tópico  em  proporção  ao  número  total  de 

enunciados (a) é de 7% nos dialógicos e 19% nos monólogos. Se a porcentagem for calculada  

tendo  como  base  os  enunciados  com  Tópico  em  relação  aos  enunciados  complexos  da 

amostra (b), a proporção sobe para 18% nos dialógicos e 31% nos monólogos. Esta proporção 
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indica que o Tópico é uma unidade informacional mais importante quanto mais a estrutura 

do texto ganha em complexidade. A proporção sobe ainda se os enunciados com Tópico 

forem comparados apenas aos enunciados que apresentam alguma unidade informacional 

textual em seu padrão (c), representando 26% nos diálogos e 35% nos monólogos.

Nota-se que de (b) para (c) a proporção de enunciados com Tópico não muda muito 

no caso dos monólogos. Isso demonstra que, na realidade, são muito poucos os enunciados 

complexos em monólogos que são formados por apenas uma unidades de Comentário mais 

uma (ou mais) unidades dialógicas. Esse resultado corrobora a discussão já feita na seção 5.1, 

e apresenta uma clara evidência de que os monólogos são textual e informacionalmente 

mais complexos do que os diálogos.

Até  aqui,  demonstrou-se  que  os  Tópicos  não  apenas  são  mais  frequentes  em 

monólogos,  como  também  é  mais  comum  a  ocorrência  de  Tópicos  complexos  nessa 

tipologia. A razão para essa distribuição está relacionada à própria função informacional 

desempenhada pelo Tópico.

A  unidade  informacional  de  Tópico  tem  a  função  de  estabelecer  o  âmbito  de 

aplicação  da  força  ilocucionária  expressa  no  Comentário.  Em outras  palavras,  o  Tópico 

identifica o domínio de relevância em relação ao qual a ilocução expressa no Comentário 

deve  ser  interpretada  (CRESTI,  2000;  2010).  Pode-se  dizer  que  o  Tópico  explicita 

linguisticamente o contexto adequado para a interpretação do ato de fala. Por essa razão, o  

Tópico  permite  que  a  ilocução  seja  distanciada  da  situação  imediata  de  enunciação 

(MONEGLIA, 1994).

Em virtude dessa propriedade fundamental do Tópico, um padrão informacional 

com Tópico e Comentário deverá ocorrer sempre que o contexto extralinguístico imediato 

não for  suficiente para a identificação do domínio de referência da ilocução,  havendo a 

necessidade  de  construir  linguisticamente  esta  referência.  Com  isso,  explica-se  que  a 

ocorrência  dos  Tópicos  na  amostra  seja  mais  frequente  em  textos  pouco  situados  no 

contexto imediato de comunicação.

Isso pode ser verificado na Tabela 8.3, que apresenta uma lista com todos os textos 

da amostra, seguida da descrição da situação, do número de enunciados com Tópico, do 

número total de enunciados e da proporção de enunciados com Tópico em relação ao total 

de enunciados de cada texto.
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Tabela  8.3 - Distribuição e proporção de enunciados com Tópico  e descrição das situações gravadas na 
amostra

Texto Situação
Enunc. c/ 

Tópico
Total de 

enunciados
Enunc. c/ Tópico por 
total de enunciados

Total 508 5485 9%

Conversações 151 2040 7%

bfamcv01 amigos avaliam um campeonato de futebol 
organizado por eles e planejam o próximo

27 249 11%

bfamcv02 senhoras conversam sobre os preparativos do 
casamento de uma parente

28 385 7%

bfamcv03 amigos jogam sinuca 10 306 3%

bfamcv04 amigos jogam “Imagem e Ação”, após explicar as 
regras do jogo para uma das participantes

22 465 5%

bpubcv01 funcionários de banco de sangue explicam como o 
sangue coletado é armazenado

49 355 14%

bpubcv02 reunião ordinária em uma sede regional de partido 
político

15 280 5%

Diálogos 167 2451 7%

bfamdl01 colegas de apartamento fazem as compras do mês 14 566 2%

bfamdl02 colegas de faculdade batem papo enquanto 
organizam o material de gravação

40 282 14%

bfamdl03 casal faz uma viagem de carro* 23 338 7%

bfamdl04 domésticas, mãe e filha, fazem a limpeza da 
cozinha após o almoço

16 253 6%

bfamdl05 corretor de imóveis leva a irmã para visitar 
apartamento

30 431 7%

bpubdl01 engenheiro e pedreiro trabalham em uma obra 22 276 8%

bpubdl02 cliente e vendedor interagem durante a compra de 
calçados

22 305 7%

Monólogos 190 994 19%

bfammn01 senhor narra história fantástica sobre uma cobra 18 106 17%

bfammn02 sobrinha de Carlos Drummond de Andrade conta 
histórias da família ao neto

39 184 21%

bfammn03 narrativa de “causos” divertidos para a família 25 144 17%

bfammn04 senhora conta sua experiência no hospital após ter 
dado à luz no carro

25 189 13%

bfammn05 senhora fala sobre a adoção da filha após a morte 
de sua filha biológica

31 153 20%

bfammn06 pai conta seu percurso profissional à sua filha 23 76 30%

bpubmn01 entrevista de avaliação sobre aulas de inglês na 
rede pública de ensino

29 142 20%

A proporção geral de enunciados com Tópico em relação ao total de enunciados de 

todos os  textos  da  amostra  é  de 9  enunciados com Tópico a cada 100 enunciados (9%).  

Conforme  já  demostrado,  essa  proporção  tende  a  ser  bem  maior  se  a  comparação  for 
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realizada  com  base  apenas  nos  enunciados  textualmente  complexos,  ou  seja, naqueles 

enunciados em que há a presença de unidades informacionais textuais, desconsiderando-se 

então  os  enunciados  simples  e  aqueles  que  apresentam,  além  do  Comentário,  somente 

unidades dialógicas. Contudo, para o objetivo ora proposto, a proporção em relação ao total 

de enunciados é suficiente.

Interessa  especialmente observar  a  proporção  relativa  aos  textos  dialógicos 

(conversações  e  diálogos)  e  monológicos.  Tanto  diálogos  quanto  conversações  têm uma 

proporção  de  7%  de  enunciados  com  Tópico,  enquanto  nos  textos  monológicos  esta 

proporção é de 19%, quase o triplo da observada nos textos dialógicos.

Observando em detalhe a proporção de cada texto, vê-se que bfamcv01 e bpubcv01 

apresentam uma proporção de enunciados com Tópico maior do que o geral da tipologia das 

conversações. Esse desvio pode ser explicado com base na situação comunicativa, conforme 

abordado  anteriormente.  Como  já  demonstrado  também  pelas  medidas  de  números  de 

enunciados por  turno,  número de enunciados complexos e  média  de unidade tonal  por 

enunciado  (ver  capítulo  5),  o  texto  bfamcv01  apresenta  características  de  um texto  de 

interatividade  mais  baixa  relativamente  aos  outros  textos  da  mesma  tipologia.  Essas 

características são decorrência da baixa acionalidade do texto,  que é dada pela situação 

comunicativa.

O  primeiro  texto,  bfamcv01,  é  uma  conversa  entre  amigos  avaliando  um 

campeonato  de  futebol  organizado  por  eles,  ao  mesmo  tempo  em  que  planejam  o  que 

desejam fazer para o próximo campeonato. Essa situação leva os participantes a produzirem 

enunciados longos e, ao mesmo tempo, há a necessidade de explicitar linguisticamente o 

aboutness pragmático das ilocuções produzidas, pois o assunto tratado na conversa não é 

situado  no  contexto  imediato.  Um  enunciado  representativo  dessa  situação  pode  ser 

observado no exemplo 8.1.

Exemplo 8.1 - bfamcv01[2]:

 *GIL: < ô /=CNT= mas > /=DCT= voltando à questão /=TOP= falando em [/2]=EMP= 
e também falando em povo mascarado /=TOP= esse povo do Galáticos é 
muito palha /=COB= eu acho que es nũ deviam mais participar /=COM= e < 
tal > //=UNC=
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As expressões em negrito identificam dois Tópicos dessa estrofe  (ver  capítulo 2 

para  a  diferença  entre  enunciado  e  estrofe).  Cada  um  deles  orienta  e  delimita  a 

interpretação que deve ser atribuída às ilocuções expressas nas unidades de Comentário 

(COB e COM). O primeiro, “voltando à questão”, procura orientar os ouvintes no sentido de 

que o que está para ser dito deve ser interpretado como relacionado a um assunto anterior.  

O segundo Tópico, “e também falando em povo mascarado”, faz uma delimitação do escopo 

das ilocuções que vêm em seguida “esse povo do Galáticos é muito palha” e “eu acho que 

eles  nũ  deviam  mais  participar”,  indicando  que  elas  devem ser  aplicadas  em  relação  a 

aqueles que são considerados “povo mascarado”.

O segundo texto que apresenta uma proporção de enunciados com Tópico maior do 

que  a  média  dos  textos  do  minicorpus  é  o  bpubcv01.  Nessa  gravação, um  grupo  de 

funcionários de um banco de sangue está explicando para um visitante (pesquisador) como 

funciona  o  processo  de  armazenamento  das  bolsas  de  sangue  que  chegam  da  coleta. 

Diferentemente do que acontece em bfamcv01, o texto de bpubcv01 é bastante ancorado na 

situação extralinguística. Ainda assim, dado o teor descritivo da situação, essa conversação 

tem algumas características em comum com um monólogo, no sentido em que há uma ação 

global sendo realizada ao longo de toda a interação (que é, justamente, a explicação dos 

procedimentos do local). O fluxo do assunto é interrompido e retomado a todo instante pelo 

fato de haver várias pessoas interagindo na situação, mas há uma unidade de ação que se  

estende  do  início  ao  fim  da  gravação  (descrição).  Além  disso,  a  descrição envolve  a 

referência  a  vários  equipamentos  e  instrumentos  presentes  no  ambiente  e  que  são 

desconhecidos para o visitante, sendo necessário identificá-los.

Assim há dois tipos de Tópicos principais neste texto:

(i) aqueles  que servem como contextualização dos procedimentos e possíveis 

situações  que  podem  ocorrer  no  dia  a  dia  do  trabalho  (típicos  de  um 

monólogo);

(ii) aqueles que têm uma função dêitica (típicos de um diálogo).

Os exemplos 8.2 e 8.3 ilustram as situações descritas em (i) e (ii), respectivamente.
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Exemplo 8.2 - bpubcv01 [320]:

 *MAR: <quando tinha coleta externa> /=TOP= pra ser mais rápido /=TOP= era 
congelamento com nitrogênio //=COM=

Exemplo 8.3 - bpubcv01 [206]:

 *MAR:  aqui /=TOP= fica o plasma /=COB= que é aquele ali  /=COB=  <e aqui no 
fundim /=TOP= fica a plaqueta /=COB= que é aquela> que <cê vê> //=COM=

Por  fim,  é  interessante  comparar  esses  textos  com  o  bfamdl01,  que  pode  ser 

considerada a interação da amostra  que melhor representa um  diálogo, com enunciados 

curtos, constante alternância de turnos, alta acionalidade e uma grande relação do texto 

com a situação extralinguística imediata. Em bfamdl01 duas colegas de apartamento fazem 

as compras do mês em um supermercado. Esse é um dos textos com o maior número de 

enunciados (566) e a menor proporção de enunciados com Tópico (2%) da amostra.

Em  bfamdl01,  ocorrem  apenas  14  Tópicos,  dos  quais  2  estão  em  enunciados 

interrompidos e 1 é produzido por uma interveniente51.  Dos Tópicos restantes, a maioria 

estabelece uma referência temporal ou serve para identificar uma opção entre os produtos 

do supermercado, como exemplificado em 8.4 e 8.5, respectivamente.

Exemplo 8.4 - bfamdl01 [135]:

 *REN: <mês que> vem /=TOP= é /=SCA= coco //=COM=

Exemplo 8.5 - bfamdl01 [464]:

 *FLA: e do [/1]=SCA= do /=SCA= Sazon /=TOP= qual que cê gosta //=COM=

Outro  aspecto  interessante  é  que,  em  bfamdl01,  não  ocorreu  nenhum  Tópico 

complexo,  diferentemente de bfamcv01 e bpubcv01,  os  quais apresentam vários Tópicos 

complexos (9 e 22, respectivamente).

As  seções  seguintes  apresentam  uma  análise  mais  detalhada  das  propriedades 

estruturais da unidade de Tópico na fala informal do PB.

51  É considerado interveniente aquele que faz uma pequena intromissão na situação comunicativa da qual  
não fazia parte.
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8.2 CARACTERÍSTICAS MORFOSSINTÁTICAS E SEMÂNTICAS DO TÓPICO EM PB

Na  perspectiva  da  Teoria  da  Língua  em  Ato,  a  identificação  das  unidades 

informacionais não deve basear-se em critérios restritivos em função do tipo de conteúdo 

locutivo,  mas  sim na  identificação  da  função que  uma determinada  unidade  delimitada 

prosodicamente  cumpre  dentro  do  enunciado.  Isso  significa  que  não  se  pode  partir  da 

concepção  de  que  o  Tópico,  por  exemplo,  deve  ser  necessariamente  preenchido  por 

sintagmas  nominais,  ou  que  a  informação  nele  contida  deva  ser  informação  disponível 

(dada) para o ouvinte. Ao contrário, apenas após a identificação da função informacional é 

que se deve verificar quais são os correlatos morfossintáticos e semânticos que a unidade 

apresenta. 

O  procedimento  então  é  partir  da  identificação  da  função  informacional  para 

depois  passar  ao  estudo  das  suas  formas,  movimento  contrário  daquele  empregado  em 

grande  parte dos  estudos  funcionalistas,  em  que  normalmente  se  parte  de  uma  forma 

morfossintática  para  então  identificar  as  suas  possíveis funções.  A  vantagem da  análise 

realizada utilizando-se esse procedimento é permitir a descoberta de formas não previstas 

e,  com  isso,  alcançar  uma  descrição  mais  profunda do  fenômeno  (função)  em  estudo. 

Conforme  será  demonstrado  nas  seções  seguintes,  o  PB  apresenta  grande  variabilidade 

quanto às estruturas que podem cumprir a função de Tópico.

8.2.1 Preenchimentos morfossintáticos

A unidade de Tópico pode ser linguisticamente preenchida por diversos tipos de 

sintagmas,  não  existindo,  em  princípio,  restrições  de  natureza  morfossintática  para  as 

expressões que podem ocorrer em Tópico. A única condição para que uma expressão possa 

ser  utilizada  como  Tópico  é  a  de  que  estabeleça  um  domínio  de  referência (real  ou 

hipotética)  identificável  pelo  interlocutor  e  em  relação  a  qual  o  ato  de  fala  deve  ser 

compreendido.

Os  resultados  relativos  aos  correlatos  morfossintáticos  do  Tópico  em  PB  são 

apresentados na Tabela 8.4. Através do levantamento em todos os Tópicos da amostra, foi 

possível  identificar as estruturas sintáticas que podem desempenhar a função de Tópico. 

Normalmente, o preenchimento da unidade de Tópico é realizado através de sintagmas cujo 
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núcleo  é  um  item  lexical  nominal  (39,7%),  ou  verbal  (37%).  Sintagmas  preposicionados 

(12,5%),  adverbiais  (10,3%)  e  adjetivais  (0,5%)  ocorrem  com  frequência  bem  menor  em 

comparação com os dois primeiros.

Tabela 8.4 - Preenchimento morfossintático dos Tópicos

Tipo de preenchimento Frequência %

Total 600 100,0%

Sintagmas nominais 238 39,7%

Substantivos (com ou sem determinantes ou especificadores) 136 57,1%

Pronomes pessoais e de tratamento 36 15,1%

Demonstrativos 30 12,6%

Nomes próprios 25 10,5%

Pronomes Indefinidos 7 2,9%

Numerais 4 1,7%

Sintagmas verbais 222 37,0%

Oracionais - núcleo com forma finita 131 59,0%

Oracionais - núcleo com forma infinitiva 16 7,2%

Oracionais - núcleo com forma no gerúndio 11 5,0%

Sentenciais 64 28,8%

Sintagmas preposicionados 75 12,5%

Sintagmas adverbiais 62 10,3%

Sintagmas adjetivais 3 0,5%

Os  Tópicos  podem  ser  preenchidos  com  sintagmas  nominais  (substantivos  e 

pronomes),  sintagmas  preposicionais,  sintagmas  adverbiais,  sintagmas  adjetivais  e 

sintagmas  verbais;  estes  últimos  podem  apresentar  como  núcleo  uma  forma  finita  ou 

infinitiva (gerúndio, particípio, infinitivo impessoal).

Os Tópicos verbais podem ainda ser  expressos por sintagmas verbais oracionais 

(como  orações  temporais  e  hipotéticas)  ou  frasais  (em que  o  núcleo  tem todas  as  suas 

valências preenchidas) (SIGNORINI, 2003). As estruturas mais complexas (frasais) tendem a 

ocorrer  predominantemente  em  interações  monológicas:  33 ocorrências  dos  64 Tópicos 

sentenciais ocorrem em monólogos; 20 ocorrem em diálogos e 11 em conversações. Vejam-

se os exemplos 8.6 e 8.7.

Exemplo 8.6 - bfammn03 [20]:

 *ALO:  mas os filho também nũ são fácil também /=TOP= juntou os filho todo 
/=CMM= foram lá e trouxeram o corpo na força //=CMM=
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Exemplo 8.7 - bfammn01 [50]:

 *MAI: tava chegando no terreiro /=COB= e aí a mulher viu a enorme da cobra 
que lá envinha atrás dele /=TOP= ea fechou a porta //=COM=

Nas subseções seguintes são apresentados detalhamentos e exemplos de cada tipo 

de preenchimento morfossintático.

8.2.1.1 Tópicos nominais

Os  Tópicos  com  núcleo  nominal  são  os  mais  frequentes  (39,7%).  Podem  ser 

estruturalmente  bastante  “leves”,  como  exemplificado  em  8.8,  ou  mesmo  apresentar 

estruturas mais “pesadas”, como nos casos em que o núcleo nominal é seguido de sintagma 

verbal relativo, como mostra o exemplo 8.9.

Exemplo 8.8 - bpubcv02[16]:

 *CAR: aqui /=PHA= mas /=DCT= a [/1]=EMP=  a prefeitura /=TOP= &he /=TMT= 
&he /=TMT= já levou lá //=COM=

Exemplo 8.9 - bfammn05 [53]

 *CAR: a única coisa que eu fiquei muito triste que eu não falo perto dela 
/=TOP= Maira /=ALL= é que /=APT= quando fez oito dia que ela tava com a 
gente /=TOP= eu /=SCA= não falo perto dela /=PAR= porque /=SCA= isso ela 
não sabe /=PAR= é que /=SCA= &he /=TMT= a mãe /=TOP= mandou buscar 
porque tinha vendido ela por seiscentos reais //=COM=

O exemplo 8.9 é um caso extremo, mas representa o fato de que, dentre os Tópicos 

cujo preenchimento  é  um sintagma nominal,  15  ocorrências  (6% dos Tópicos nominais) 

apresentam uma oração relativa subordinada ao núcleo nominal.

Os  Tópicos  nominais  também  podem  ser  preenchidos  por  nomes  próprios, 

conforme mostra o exemplo 8.10.

Exemplo 8.10 - bfamdl03 [87]

 *LUZ: mas o Antônio /=TOP= &he /=TMT= cobrou muito dela isso //=COM=
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O exemplo  8.10  ainda  ilustra  outro  dado  interessante:  192  dos  600  Tópicos 

analisados (32% dos Tópicos)  são iniciados por uma conjunção. Isso parece ocorrer mais 

quando  o  Tópico  encontra-se  na  primeira  posição  dentro  do  enunciado  (em  69%  das 

ocorrências  de  Tópico  iniciada  por  conjunção  essa unidade  é  a  primeira  do  padrão 

informacional).

Sobre esse ponto, é importante considerar que, na fala, as conjunções apresentam 

funções variadas e frequentemente diferentes daquelas com que são empregadas na escrita.  

As funções das conjunções na fala espontânea estão relacionadas à posição em que ocorrem 

no enunciado.  Assim, o valor linguístico de tais  operadores varia de acordo com as três 

seguintes posições dentro do enunciado (CRESTI, 2005):

i) Posição inicial: o item ocorre após uma quebra prosódica terminal ou então no 

início  de  um  turno  dialógico.  Essa  posição  está  relacionada  às  funções 

pragmáticas de abertura do turno ou de ligação entre unidades autônomas (os 

enunciados). Essa função é diferente daquela da coordenação ou subordinação 

sintática através de operadores lógicos que se encontra na escrita.

ii) Posição articulada: o item ocorre logo após uma fronteira prosódica de tipo não 

terminal.  Nessa  posição,  as  conjunções  coordenantes  mantém  uma  função 

semelhante  à  da  escrita,  porém  os  elementos  coordenados  não  são  os 

sintagmas, mas as unidades informacionais. Já as conjunções subordinantes em 

posição  articulada  tem,  principalmente,  a  função  de  conectar  unidades  de 

informação acessórias (como Apêndices e Parentéticos).

iii) Posição linearizada: nesse caso, o item faz fronteira com outras palavras dentro 

da unidade prosódica.  Nesse caso,  as conjunções coordenantes normalmente 

são parte de construções formulaicas, enquanto as conjunções subordinantes 

cumprem efetivamente a função de subordinação sintática entre os elementos 

da unidade tonal.

Com  base  nessa  descrição,  parece  que  as  conjunções  em  posição  inicial  do 

enunciado,  as  mais  comuns  encontradas  na  unidade  de  Tópico,  exercem  uma  função 

pragmática de abertura de turno ou de ligação entre enunciados,  não representando um 

sinal de coordenação ou subordinação sintática52.

52 Veja  Raso  e  Mittmann  (2012)  para  uma  discussão  mais  ampla  sobre  as  marcas  de  complexidade  na 
elaboração textual na fala espontânea e as suas funções pragmáticas.
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Além de substantivos, pronomes pessoais e demonstrativos também ocorrem no 

Tópico, como mostram os exemplos 8.11 e 8.12 respectivamente.

Exemplo 8.11 - bfamdl03 [104]:

 *LUZ:  aqui  o'  /=CNT=  eu  topei  cum  caminhão  aqui  /=COB=  o  dia  que  eu  vim 
sozinha /=PAR= ele /=TOP= fazendo a curva /=APT= subindo /=TOP= me &es 
[/2]=EMP= me espremeu ali /=COB= quase que eu caí na vala //=COM=

Exemplo 8.12 - bpubdl02 [20]

 *JAN: essa aqui /=TOP= que < cor cê tem > //=COM=

A distribuição dos diferentes preenchimentos dos Tópicos nominais de acordo com 

a  tipologia  da  interação  pode  ser  vista  no  Gráfico  8.2.  Nessa  distribuição,  fica  clara  a 

distinção  do uso  do  Tópico  nos  diálogos e  nos  monólogos.  Os  diálogos  que compõem a 

amostra são caracterizados por situações nas  quais  os  participantes  estão engajados em 

algum tipo de atividade, e o discurso é construído em função dessas atividades. Assim, é 

muito compreensível que a maior parte dos demonstrativos esteja presente nesse tipo de 

interação.

Esses dados permitem compreender que, em situações dialógicas, muitas vezes, o 

Tópico se faz necessário para desambiguar a que referente aplica-se a ilocução realizada, em 

uma  situação  em  que,  contextualmente,  há  vários  candidatos  possíveis  (como  ilustra  o 

exemplo 8.12 ).

Gráfico 8.2-Distribuição dos Tópicos nominais por tipo de núcleo

substantivo pronome pessoal nome próprio demonstrativo pronome 
indefinido

numeral
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Os demonstrativos ocorrem nas gravações:

a) bfamdl01 (2 ocorrências): duas moças fazem compras no supermercado;

b) bfamdl02 (3 ocorrências): dois colegas organizam o equipamento de gravação;

c) bfamdl03 (1 ocorrência): casal faz viagem de carro;

d) bfamdl05 (7 ocorrências): corretor mostra apartamentos à irmã;

e) bpubdl01 (1 ocorrência): engenheiro e pedreiro constroem um muro;

f) bpubdl02 (8 ocorrências): moça compra sandálias em loja.

Além dos demonstrativos, também os pronomes pessoais (como também os nomes 

próprios) muitas vezes têm a função de desambiguação do referente sobre o qual se aplica a  

ilocução, como mostra o exemplo 8.11. Na descrição do evento realizada por LUZ, há dois 

referentes (a própria falante e um caminhão). Note-se que a ordenação dos elementos na 

sentença  que  abre  o  enunciado  apresenta  a  própria  falante  (“eu”)  como  referente  em 

posição linearizada na posição inicial da unidade prosódica; na unidade seguinte, a falante 

continua  sendo  o  referente  principal  da  ação;  para  que  a  ilocução  expressa  por  “me 

espremeu  ali”  seja  efetiva,  a  falante  precisa  mudar  o  foco  de  atenção  do  referente  já 

estabelecido cognitivamente como relevante para a ilocução por outro. Com isso, a falante 

precisou instaurar o referente “caminhão” como um Tópico, nesse caso, retomando-o na 

forma pronominal “ele”.

Nos casos de Tópico preenchido por pronome indefinido,  esses  relacionam-se a 

referentes recuperáveis ou identificáveis pelo ouvinte. Um caso exemplar é apresentado no 

exemplo 8.13, no qual se lê um trecho de diálogo em que os falantes conversam sobre vagas 

para professor ofertadas em um concurso público.

Exemplo 8.13 - bfamdl03 [139-154]:

 *LUZ: <ah /=INP= são duas /=CMM= pra> mesma //=CMM= coisa //=COM= são duas 
vagas /=SCA= pro mesmo /=SCA= tema //=COM=

*LAU: não /=COM= Luzia //=ALL=
*LUZ: nts //=COM= ahn /=PHA= <nũ entendi então não> //=COM= <repete /=COM= 

por favor> //=CNT=
*LAU: <uma> /=TOP= <é Arte e Tecnologia> da Imagem //=COM=
*LUZ:  sei //=COM=
*LAU: departamento /=TOP= Artes Plásticas //=COM=
*LUZ: sei //=COM= <e essa é pra> adjunto //=COM=
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*LAU: <a outra> +=TOP= essa é pra adjunto //=COM=
*LUZ: ahn //=COM=
*LAU:  e  a  outa  /=TOP=  basta  ter  título  de  mestre  /=COB=  e  é  pra  /=SCA= 

<fotografia> //=COM= 

Há apenas 4 ocorrências de Tópicos preenchidos com numerais. Desses, os 3 dados 

que ocorrem em diálogo são pertencentes a um mesmo padrão de Lista de Tópicos (ver 

seção 8.3.2). Nessa Lista de Tópicos, os numerais identificam horas, criando um domínio de 

referência temporal para a ilocução. O outro dado é reproduzido aqui no exemplo 8.14, que 

apresenta um fragmento de uma conversa entre amigos que jogam sinuca. O numeral não é 

utilizado como quantificador, caso em que não poderia operar como Tópico, e sim como um 

nome.

Exemplo 8.14 - bfamcv03 [106-111]:

 *TON: <aí> //=COM= agora é só matar aquela <ali e dar> [/1]=SCA= 
*CAR:  <mata>  o  onze /=CMM= depois  mata o  quinze /=CMM= <e  perde com o 

treze> //=CMM=
*TON: / <matar um &se [/3]=EMP= dar uma senuca> na [/1]=SCA= na [/1]=EMP= 

<na [/1]=EMP= na> [/1]=EMP= atrás da quinze /=CMM= <e ocê> //=CMM=
*CAR: <treze> //=COM= <treze> /=TOP= que aliás é um número de sorte /=COM= 

né //=PHA=

Com esses exemplos, é possível começar a perceber que a estrutura informacional 

está  associada  à  elaboração  cognitiva  do  discurso  falado  em  função  da  sua  eficácia 

comunicativa, ou seja, pragmática. As necessidades comunicativas irão definir de que forma 

a informação deverá ser codificada funcionalmente (Tópico, Comentário, Apêndice etc.). Já 

os preenchimentos morfossintáticos das unidades informacionais dependerão da elaboração 

do texto em si que vai sendo desenvolvido pelo falante. A função informacional encontra-se 

em um nível de processamento cognitivo distinto e mais básico em relação à escolha lexical 

e às relações morfossintáticas entre os constituintes que compõem o texto das unidade de 

informação.
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8.2.1.2 Tópicos verbais

Os Tópicos preenchidos por sintagmas verbais também podem apresentar muita 

variação. Conforme mostrado na Tabela 8.4, 88% dos Tópicos verbais apresenta como núcleo 

uma  forma  finita  (somando-se  os  59%  de  Tópicos  oracionais  e  os  28,8%  de  Tópicos 

sentenciais),  7,2%  tem  um  verbo  no  infinitivo  no  núcleo  do  sintagma,  e  apenas  5% 

apresentam  um  verbo  no  gerúndio  como  núcleo.  O  exemplo  8.15  ilustra  um  Tópico 

oracional com núcleo verbal finito.

Exemplo 8.15 - bpubmn01[4]:

 *SHE: &co [/1]=EMP= / como eu já tinha dito /=TOP= né /=PHA= anteriormente 
hhh  /=APT=  &he  /=TMT=  a  maior  dificuldade  /=TOP=  é  o  número  de 
[/1]=SCA= de alunos /=SCA= em sala /=COB= e /=DCT= o número de aulas 
//=COM=

O núcleo sintático do Tópico também pode ser preenchido por formas verbais não 

finitas  (infinitivo impessoal  e gerúndio).  O exemplo 8.16 contém dois Tópicos em que o 

núcleo é um verbo no gerúndio. Em ambos os casos, os sintagmas verbais são sintagmas 

verbais  limitativos,  que  constituem  um  recurso  retórico  típico  para  delimitar,  para  o 

ouvinte, o domínio em relação ao qual o conteúdo do Comentário deve ser interpretado.

Exemplo 8.16 - bfamcv01 [2]:

 *GIL: < ô /=CNT= mas > /=DCT= voltando à questão /=TOP= falando em [/2]=EMP= 
e também falando em povo mascarado /=TOP= esse povo do Galáticos é 
muito palha /=COB= eu acho que es nũ deviam mais participar /=COM= e < 
tal > //=UNC=

O exemplo 8.17 apresenta um Tópico preenchido por um verbo no infinitivo.

Exemplo 8.17 - bpubmn01 [21]:

 *SHE:  &estu  [/1]=EMP= &he /=TMT=  trabalhar no Estado /=TOP= com língua 
estrangeira /=APT= é lutar contra a maré //=COM= 

O Gráfico  8.3  mostra  a  distribuição  dos  tipos  de  funções  lógicas  dos  sintagmas 

verbais  de  acordo  com  a  tipologia  da  interação.  Excluem-se  dessa  representação  os 
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sintagmas  verbais  sentenciais e  os  SV  nominais  (orações  substantivas).  Como  pode  ser 

observado, há uma maior frequência dos sintagmas verbais temporais nos monólogos.

Gráfico 8.3 - Distribuição dos Tópicos verbais por tipo de função lógica do sintagma verbal

causal concessivo condicional conformativo modal final limitativo temporal
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Nas interações de tipo monológico, é muito comum o desenvolvimento de tipos 

textuais  como  narrativas  e  descrições.  Em  tais  casos,  é  sempre  necessário  explicitar  a 

referência temporal  a que  pertencem os Comentários realizados, já que o tempo da ação 

comunicativa (momento de fala) é, frequentemente, diferente do tempo do discurso. Veja-se 

o exemplo 8.18.

Exemplo 8.18 - bfammn03 [100-101]:

 *ALO: aí /=PHA=  quando é três anos atrás mais ou menos /=TOP=  chega um 
filho  dela  /=TOP=  perto  de  mim  /=APT=  falou  assim  /=INT=  ô  Aloysio 
//=COM_r= minha mãe morreu //=COM_r=

A distribuição inversa é observada quanto aos sintagmas verbais condicionais, que 

predominam nas  conversações  e  diálogos.  Os  sintagmas  verbais  condicionais  instauram 

referências a situações hipotéticas, que devem ser imaginadas pelo ouvinte como restrições 

para a validade daquilo que é enunciado no Comentário. A maior recorrência condicionais 

em  diálogos  e  conversações  provavelmente  é  devida  ao  maior  número  de  explicações 

presentes  nessas  interações,  já  que,  muitas  vezes,  para  explicar  algo,  é  necessário  dar 

exemplos de situações hipotéticas.  É  particularmente notável  a  ocorrência  de  12  desses 

Tópicos no texto bfamcv04, em que um grupo de colegas explica para uma das participantes 

como se deve jogar “Imagem e Ação” (exemplo 8.19).
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Exemplo 8.19 - bfamcv04 [283]:

 *BRU:  <se for> uma palavra composta /=TOP= né /=PHA= por exemplo duas 
palavras /=INT= cê faz assim //=COM= 

Os demais tipos de sintagmas verbais apresentam uma frequência muito baixa para 

que sejam feitas considerações a respeito de sua distribuição.

8.2.1.3 Tópicos preposicionais, adverbiais e adjetivais

Conforme exibido na Tabela 8.4, o Tópico pode ainda ser preenchido por sintagmas 

preposicionados (12,5%),  sintagmas  adverbiais  (10,3%)  e,  mais  raramente,  por  sintagmas 

adjetivais (0,5%).

Exemplo 8.20 - bfammn04 [5]:

 *REG:  no carro  /=TOP= eu  ficava  /=INT=  co  Haroldo  /=PAR=  corre  /=COM_r= 
Haroldo //=ALL_r=

O exemplo 8.21 mostra um enunciado com Tópico preenchido por um sintagma 

adverbial.

Exemplo 8.21 - bpubcv01 [225]:

 *EMM: antes /=TOP= que que a gente fazia //=COM=

Por fim,  os  Tópicos preenchidos por  sintagmas adjetivais  são exemplificado em 

8.22.

Exemplo 8.22 - bfamcv01 [16]:

 *LUI: <escroto> /=TOP= < e como > ele era amigo dos caras /=TOP= a galera meio 
que tomava /=SCA= as dores //=COM=
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8.2.2 Propriedades semânticas do Tópico

Segundo a Teoria da Língua em Ato, uma expressão, para que possa ser utilizada em 

posição de Tópico, deve corresponder a um certo domínio semântico que seja identificável 

pelo interlocutor, identificando, por exemplo, pessoas, lugares, situações hipotéticas. Nesses 

casos,  o  Tópico  é  classificado  como  referencial,  pois  especifica  entidades  relevantes  à 

ilocução.  Os  Tópicos  também  podem  ser  de  tipo  avaliativo,  quando  ligam  o  valor  

ilocucionário do enunciado ao julgamento pessoal do falante (CRESTI; MONEGLIA, 2010).

No subcorpus do C-ORAL-BRASIL informal, a distribuição em relação à classificação 

referencial versus avaliativo é a apresentada no Gráfico 8.4.

Gráfico 8.4 - Distribuição dos Tópicos referenciais e avaliativos
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Os Tópicos de tipo avaliativo são menos frequentes que os referenciais. Enquanto 

os Tópicos referenciais especificam as dimensões espaço temporais (reais ou hipotéticas) 

sobre as quais a força ilocucionária deve ser descarregada, os Tópicos avaliativos fornecem 

um ponto de vista a partir do qual deve ser interpretada a validade da ilocução. 

Vejamos o exemplo 8.23, em que a sobrinha de Carlos Drummond de Andrade narra 

uma situação vivida por ela ao seu neto:

Exemplo 8.23 - bfammn02 [28-41]:

 *DFL: quando eu falei no nome do papai /=TOP= ele falou /=INT= mas pera aqui 
/=COM_r= dona Flávia //=ALL_r= a senhora /=TOP_r= é de Itabira /=COB_r= 
&he /=TMT= com um pai com esse nome /=COB_r= que que ele é do Carlos 
Drummond  de  Andrade  //=COM_r=  falei  /=INT=  irmão  //=COM_r=  ué 
/=PHA_r= mas sio'  fala isso com essa <tranquilidade> //=COM_r= eu falei 
assim /=INT= <ah /=EXP_r= todo> mundo tem tio <hhh> //=COM_r=

*LUC: assim sem <&mai> //=COM= <pois é> //=COM=
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*DFL: não /=INP= é só que eu nũ tenho um tio /=COM= né //=PHA=
*DFL: eu falei /=INT= eh /=EXP_r= pois é /=EXP_r= mas ele é igual [/3]=SCA= pra 

mim /=TOP_r= ele é igual a dos outros <hhh> //=COM_r=
*LUC: <hum hum> //=COM= exatamente //=COM=
*DFL: ao tio Enius /=COB= ao tio [/2]=EMP= ao tio Duílio /=COB= e <tal> /=COB= ao 

tio Público //=COM=
*LUC: <hum hum> //=COM=
*DFL: pra <mim /=TOP= é &di [/2]=SCA= é indiferente> //=COM=

No trecho, a falante DFL utiliza os Tópicos avaliativos (grifados) para marcar que as 

afirmações “ele é igual a dos outros” e “é indiferente” não são absolutas. Como o trecho  

demonstra, as afirmações só são válidas a partir da perspectiva individual da falante: da  

perspectiva  das pessoas em geral,  Carlos  Drummond de Andrade não é  considerado um 

indivíduo comum, que não se diferencia dos demais; já na perspectiva da falante, ele é igual  

a todos os seus outros tios.

O exemplo 8.24 mostra dois outros Tópicos avaliativos (grifados).

Exemplo 8.24 - bfamcv01 [150]:

 *GIL: bem /=CNT= enfim //=COM= é //=COM= pra próxima taça /=TOP= a gente 
tem que também mandar um e-mail //=COM= &f [/1] tipo /=INT= é quase 
como  se  fosse  pedindo  &des  +=EMP=  não  pedindo  desculpa  /=COB=  mas 
assim  /=INT=  falando  /=COB=  que  essa  [/1]=SCA=  a  próxima  vai  ser 
diferente  /=COB=  em  tais  e  tais  aspectos  /=COM=  e  tal  //=APC=  porque 
+=EMP=

*LUI:  não  //=COM=  e  [/1]=EMP=  e  [/1]=EMP=  e  [/1]=EMP=  e  principalmente 
/=TOP= convocando a galera /=COB= falar assim /=INT= o’ /=CNT= galera 
/=COB=  negócio  seguinte  /=INT=  tá  pensando  em  organizar  um  torneio 
/=COB=  e  a  gente  quer  /=SCA=  que  vocês  participem  /=SCA=  da 
organização /=COB= <mandando representante> +=COB=

*LEO: <e acima de tudo /=TOP= eu acho que a gente tem> que chamar os times 
que  /=i-COM=  tipo  /=PAR=  o  [/1]=EMP=  realmente  os  times  que  /=SCA= 
merecem a [/1]=SCA= a nossa //=COM= 

No exemplo  8.24,  os  dois Tópicos avaliativos  operam de modo semelhante.  Eles 

apresentam um julgamento do falante sobre o conteúdo dos Comentários (o de que a ideia 

exposta  no  Comentário  é  de  particular  importância  para  quem fala),  ao  mesmo tempo, 

indicam que o conteúdo ilocucionário deve ser entendido pelos ouvintes a partir da mesma 

perspectiva adotada pelos falantes.





195

Os Tópicos referenciais são os mais frequentes. Em relação a esses, é possível fazer 

uma correspondência entre as estruturas morfossintáticas e certos conteúdos semânticos: 

sintagmas  nominais  tendem  a  identificar  pessoas;  sintagmas  preposicionais  são  mais 

comumente  utilizados  para  fazer  referência  a  lugares,  juntamente  com  os  sintagmas 

adverbiais.  Esses  últimos,  além  de  lugares  também  identificam  domínios  de  referência 

temporal. Sintagmas adjetivais são usados como qualificadores, enquanto sintagmas verbais 

são  mais  comumente  utilizados  para  indicar  tempo  ou  situações  hipotéticas  (como 

mostrado no Gráfico 8.3).

Os  tipos  de  referentes  distribuem-se  no  corpus  conforme  o  Gráfico  8.5.  A 

distribuição dos tipos de referentes em função da tipologia mostra a forte necessidade, nos 

monólogos, de instaurar linguisticamente a referência temporal (64 Tópicos) e a referência 

às  pessoas  (64  Tópicos)  às  quais  se  aplicam  as  ilocuções,  como  já  argumentado 

anteriormente, na seção sobre os preenchimentos morfossintáticos.

Gráfico 8.5 - Distribuição dos Tópicos referenciais por tipo de referente
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Também são mais recorrentes em monólogos os Tópicos que instanciam referentes 

não materiais,  que se referem a entidades de natureza cognitiva, como conceitos que se 

referem  a  entidades  abstratas  (tais  como  “história”,  “caso”,  “problema”,  “questão”),  e 

também conceitos cuja realidade se dá somente através da linguagem, representados por 

palavras utilizadas para retomar argumentos, ideias ou eventos previamente descritos no 

discurso (como “isso”, “então”, “assim”).

Vejam-se os exemplos.
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Exemplo 8.25 - bfammn01[92-94]:

 *DUD: pô /=EXP= Mailton /=ALL= eu nũ entendo muito de cobra não /=COB= mas 
essa história daí /=TOP=  eu acho que quem matou o cara foi  a  mulher 
dele /=COM=  //=PHA= e inventou tudo //=COM= nũ é não //=COM=

Exemplo 8.26 - bfammn05 [87-90]:

 *CAR: que /=DCT= quando nós fomos levar o papel do advogada lá pra assinar 
/=TOP=  que  a  advogada  é  que  mexeu  pra  mim  /=PAR=  ela  nũ  queria 
assinar //=COM= e eu tinha prometido ela /=COB= que /=DCT= ela [/1]=TMT= 
ela /=SCA= nũ ia perder o direito de ser mãe //=COM= sabe //=COM= aí ela 
pegou  /=COB=  e  /=DCT=  falou  comigo  /=INT=  então  já  que  é  assim 
/=TOP_r= então /=TOP_r= a siora pode levar //=COM_r=

Nas conversações,  também  há  um  grande  número  de  Tópicos  que  identificam 

pessoas, enquanto nos diálogos há poucos Tópicos desse tipo. Observando os dados, nota-se 

que essa distribuição se deve ao caráter de bate-papo presente nas situações registradas em 

conversações.  Normalmente,  os  participantes  estão  falando  sobre  alguém  que  não  está 

presente  na  situação.  Reforça  essa  interpretação  o  fato  de  as  gravações  com  a  maior 

quantidade  de  Tópicos  que  instanciam  pessoas  serem  também  aquelas  em  que  não  há 

nenhuma atividade sendo desenvolvida pelos participantes além do bate-papo. São elas: a 

gravação bfamcv02, que possui 17 Tópicos referentes a pessoas; gravação bfamcv01, com 12 

Tópicos referentes a pessoas.

Exemplo 8.27 - bfamcv02[329]:

 *RUT:  o  Guilherme  /=TOP= com  esse  tanto  de  problema  <que  e’>  tá 
enfrentando //=COM= 

Esse dado corrobora a ideia defendida nessa tese de que o contexto,  a  situação 

comunicativa, é um fator determinante das estruturas linguísticas produzidas. Ideia muito 

difundida nos estudos linguísticos  atuais,  mas nem sempre possível  de ser  demonstrada 

concretamente. Partindo desse tipo de evidência, fica claro que o tipo de variação diafásica 

registrada  no  corpus  utilizado  nesse  estudo  é  fundamental  para  compreender  a  língua 

falada de modo mais profundo e abrangente.
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Em contraste, nos diálogos, o tipo de referenciação mais importante é aquela que 

identifica lugares e objetos, ou seja, entidades concretas ligadas ao domínio espacial. Como 

mostrado na seção sobre os preenchimentos morfossintáticos, muitas vezes, esses Tópicos 

são  realizados  através  de  demonstrativos,  com  a  ocorrência  em  situações  nas  quais  é 

necessário desambiguar o referente em um contexto, linguístico ou extralinguístico.

Outra propriedade semântica relevante ao conceito de Tópico é a que diz respeito 

ao estatuto de “dado” ou “novo” da informação apresentada no Tópico. Na literatura, os 

Tópicos, normalmente, são definidos como a informação dada, aquilo que já é conhecido e 

que  estabelece  um  ponto  comum  entre  os  interlocutores.  É  essa  a  posição  de  Weil  e 

Mathesius. Já Halliday considera que expressões em posição temática podem ser tanto novas 

como dadas,  mas que,  em estruturas com informação nova,  as expressões temáticas são 

marcadas (tema marcado), recebendo por isso um foco entonacional. Essa definição não é 

consistente com os dados levantados neste trabalho. O Tópico, por definição, apresenta foco 

entonacional, porém, isso não quer dizer que apresentem somente informação nova (ou o 

contrário).

Na perspectiva da Teoria da Língua em Ato, expressões que cumprem a função de 

Tópico podem apresentar conteúdos já mencionados no discurso anterior ou que estejam 

presentes  na  situação,  mas  que  precisam  ser  reapresentados  ao  interlocutor  como  o 

domínio de referência para a ilocução (informação dada), como também podem ser itens 

totalmente  novos  no  discurso  e  que  não  estão  presentes  no  contexto  extralinguístico 

(informação nova), e por isso precisam ser colocados em relevância através do Tópico.

Isso pode ser  demonstrado através de alguns exemplos extraídos da amostra.  O 

Tópico pode apresentar informação dada, seja linguística ou situacionalmente. No exemplo 

8.28,  a  informação que consta como Tópico já  havia sido enunciada anteriormente pelo 

falante.

Exemplo 8.28 - bfamcv03  [107-111]:

*CAR:  <mata>  o  onze  /=CMM=  depois  mata  o  quinze  /=CMM=  <e  perde  com  o  treze> 
//=CMM= <treze> //=COM= <treze> /=TOP= que aliás é um número de sorte /=COM= 
né //=PHA=
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A informação,  para ser  considerada dada,  ou já  disponível,  não precisa ter  sido 

enunciada pelo mesmo informante que a coloca em posição de Tópico. No exemplo 8.29, o 

informante EVN utiliza uma informação já introduzida no discurso pelo informante LEO.

Exemplo 8.29 - bfamcv01 [8-11]:

 *LEO: < eles são piores do que o > Durepox //=COM= 
*EVN: é /=COB= pois < é > //=COM= 
*LUI: < agora > manda uma barrinha < minha > //=COM= 
*EVN: < porque o Durepox > /=TOP= pelo menos jogava bola //=COM=

O  Tópico  pode  ainda  se  referir  a  algo  dado  situacionalmente.  Nesses  casos,  o 

conteúdo  do  Tópico  é  dêitico,  geralmente  codificado  através  de  um demonstrativo.  No 

exemplo 8.30, o Tópico faz uma dêixis com relação a um gesto que está sendo realizado pela  

falante BRU.

Exemplo 8.30 - bfamcv04  [236]:

 *BRU: isso aqui /=TOP= se ocê faz /=APT= é a primeira letra //=COM=

Apesar se os Tópicos com informação dada serem os mais recorrentes53, também 

ocorrem Tópicos cuja informação é nova, como mostrado nos exemplos 8.31 e 8.32.

Exemplo 8.31 - bfamcv02 [279]-[298]:

 *RUT: < eu tenho é > só vergonha /=COM= de entrar < na igreja > //=APC= 
*JAE: < trem feio > //=COM= cabelo pra cima //=COM= 
*RUT: não /=PHA= eu < gosto assim /=CMM= sabe > //=CMM= 
*TER: < n' é não /=CMM= Jael > //=CMM= 
*RUT: eu nũ gosto de pensar que tá um pessoal olhando pra mim não /=CMM= 

sabe como //=CMM= assim /=INT= eu gosto de me arrumar /=CMM= < mas 
yyyy > //=CMM= 

*TER: < é > //=COM= 
*JAE: < yyyy > //=UNC= 
*TER: mas quando a Paulinha > casar /=TOP= cê < vai ter que entrar > //=COM= 
*RUT: < vou ser obrigada > /=COM= né //=PHA= 
*TER: pois é /=CMM= uai //=CMM= então //=COM= 
*RUT: mas do jeito que a < Paulinha é > /=TOP= do jeito que a Paulinha é < capaz  

até que ela > vai querer ir só lá na igreja /=COB= ela < e o > padre /=COB= e eu 
e o pai hhh //=COM= 

53 Um  levantamento  quantitativo  específico  deverá  ser  realizado  para  confirmar  essa  observação,  até  o 
momento, impressionística.
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*TER: < igual aqui o' > //=COM= < o Anderson > +=TOP= < psiu > //=COM= hein 
//=COM= o Anderson /=TOP= vai +=EMP= os pajem /=TOP= vai ser mesmo a 
Giovana e o Tetê /=COM= né //=PHA=

Em 8.31, um grupo de senhoras conversa sobre o casamento de uma parente de 

uma delas. Ainda que a palavra “pajem” seja relacionada à temática geral da conversa (e, 

por isso, alguns podem considerar este referente como inferível a partir do contexto, ou 

acessível pelo frame do assunto), a informante TER modifica o assunto da conversa através 

da  introdução  dessa  informação  que,  até  o  momento,  não  havia  sido  mencionada  no 

discurso.

Também  no  exemplo  8.32,  há  a  introdução  de  um  referente  até  então  não 

mencionado no discurso.  Nesse caso,  é difícil avaliar se  o  referente “Antônio” é inferível 

pelo discurso. 

Exemplo 8.32 - bfamdl03 [68]-[88]:

*LUZ:  aquele  dia  a  Lilisa  tava discutindo com a Deise  /=COB= ela  já  tava  [/3]=EMP= já 
[/1]=EMP= a Deise /=SCA= já &f [/1]=SCA= tinha falado de quem que era /=PAR= eu 
achei até que ia ser do Ronan /=COB= mas /=DCT= elas tava falando que não /=COB= 
falando de um outro aí /=COM= nũ sei se é Marco Túlio /=PRL= sei lá quem /=PRL= nũ 
sei quem //=PRL= 

*LAU: ah /=CMM= Marco Paulo //=CMM= 
*LUZ: Marco Paulo //=COM= Marco < Paulo > //=COM= 
*LAU: < mas +=EMP= não > //=COM= es tavam falando /=COB= mas /=DCT= < mas eu acho 

que > +=EMP= 
*LUZ: não /=INP= es tavam falando < que é meio > certo que é dele /=COM= < assim >  

//=PHA= 
*LAU: < é > /=INP= mas pode ser que seja da +=EMP= 
*LUZ: mas tem o Ronan /=SCA= também /=COM= né /=PHA= < aqui > //=APC= 
*LAU: < não > /=PHA= tem o &Ro > +=EMP= 
*LUZ: < então /=INP= assim > /=PAR= a [/1]=EMP= essa aí < vai ser muito &di > +=EMP= 
*LAU: < tem o Ronan > /=COB= e tem a /=SCA= < Giovana > //=COM= 
*LUZ: e tem a Giovana //=COM= < então > vai ser muito disputada /=COM= essa aí //=APC= 
*LAU: é //=COM= 
*LUZ:  a  gente  até  falou com a Fabíola  pa  fazer  //=COM= a  Fabíola  /=SCA= fica  naque' 

trem //=COM= que ela nũ quer fazer /=COB= porque ela acha que nũ +=EMP= mas o 
Antônio /=TOP= &he /=TMT= cobrou muito dela isso //=COM= que ela tem que fazer 
concurso //=COM=

Seja qual for caso, é muito difícil definir com clareza o que é informação dada ou 

nova na fala espontânea, uma vez que as interações espontâneas costumam se basear no 
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princípio da cooperação entre os interlocutores, o que torna raras as ocorrências em que o 

falante emprega referências totalmente novas ou inacessíveis ao interlocutor.

Aparentemente, se o referente em relação ao qual a ilocução deve ser interpretada 

está  sendo  introduzido  pela  primeira  vez  no  discurso,  é mais  provável  que  ele  seja 

produzido  através  de  um Tópico,  de  modo  a  colocá-lo  em  relevância. Se  o  referente  é 

contextualmente acessível, parece ser necessário enunciá-lo como Tópico apenas se houver 

necessidade de identificação inequívoca da entidade sobre a qual força ilocucionária deve 

ser aplicada. Se o referente for acessível  a  partir  do discurso prévio,  ele será enunciado 

como Tópico apenas se, no discurso anterior, não tiver ocupado uma posição de relevância 

informativa e/ou se houver a ambiguidade entre mais de um referente.

8.3 OS TÓPICOS COMPLEXOS

Entende-se por Tópico complexo a ocorrência de dois ou mais Tópicos, ou de um 

Tópico complementado por uma unidade de  Apêndice  de Tópico, que estabelece relação 

com um único Comentário  ou padrão  ilocucionário.  Há  dois  casos  particulares  entre os 

Tópicos complexos, o da Lista de Tópicos e o do Tópico Subordinador, que serão tratados  

adiante.

Dos 507 enunciados  com Tópico  na  amostra,  84  apresentam Tópicos complexos 

(incluindo enunciados concluídos e interrompidos). Há, no corpus, 8 casos de enunciado 

com mais de um Tópico que não podem ser considerados como Tópicos complexos, porque,  

em tais casos, cada unidade de Tópico se refere a uma unidade de Comentário diferente.  

Essa situação é exemplificada em 8.33.

Exemplo 8.33 - bfamdl02 [158]:

 *BAL: <existem vários> /=COB= só que a maioria /=TOP= &he /=TMT= tá julgando 
improcedência  /=COB= tal  /=COB=  porque /=DCT=  &he  /=TMT=  de  certa 
forma  /=TOP=  a  bancada  evangélica  /=TOP= eles  tão  /=SCA=  muito 
contra /=COM= essa coisa /=APC= né //=PHA=

No exemplo 8.33, o primeiro Tópico “só que a maioria” está em relação funcional 

apenas  com  o  Comentário  ligado  “tá  julgando  improcedência”,  e  assim  não  pode  ser 

classificado como complexo, pois não forma um conjunto com os outros Tópicos da estrofe. 
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Por outro lado, “de certa forma” e “a bancada evangélica” estão ambos em relação com o 

Comentário “eles tão muito contra essa coisa”, e portanto  estão  em um padrão de Tópico 

complexo.

Dos 8 casos em que há esse tipo de configuração, 5 aparecem em monólogos, 1 em 

diálogo e 2 em conversações. Como esses exemplos não são de Tópicos verdadeiramente 

complexos, eles não são considerados na análise. Assim, apenas os casos em que dois ou 

mais  Tópicos  se  referem a  um mesmo Comentário  estão  sendo considerados  nos  dados 

apresentados nesta seção.

A Tabela  8.5  apresenta  todos  os  padrões de Tópicos complexos encontrados na 

amostra em enunciados e estrofes. 

Tabela 8.5 - Distribuição dos padrões de Tópicos complexos na amostra

Padrão de Tópico complexo
Total Conversação Diálogo Monólogo

Freq. % Freq. % Freq. % Freq. %

Total 74 100% 23 28,4% 11 14,9% 40 54,1%

TOP TOP COM 43 58,1% 17 23,0% 5 6,8% 21 28,4%

TOP TOP TOP COM 6 8,1% 2 2,7% 0 0,0% 4 5,4%

TOP APT COM 6 8,1% 1 1,4% 1 1,4% 4 5,4%

TOP APT TOP COM 2 2,7% 0 0,0% 1 1,4% 1 1,4%

TOP TOP APT COM 4 5,4% 1 1,4% 0 0,0% 3 4,1%

TOP TOP TOP APT COM 1 1,4% 0 0,0% 1 1,4% 0 0,0%

TOP APT APT(1) APT COM 1 1,4% 0 0,0% 0 0,0% 1 1,4%

TOP COB TOP TOP COM 2 2,7% 0 0,0% 2 2,7% 0 0,0%

TOP TOP COB TOP COM 2 2,7% 0 0,0% 0 0,0% 2 2,7%

TPL(1) TPL(2) TPL(3) COM 2 2,7% 0 0,0% 1 1,4% 1 1,4%

TPL(1) TPL(2) COM 1 1,4% 1 1,4% 0 0,0% 0 0,0%

TOP TPL(1) TPL(2) COM 2 2,7% 0 0,0% 0 0,0% 2 2,7%

TOP TPL(1) TPL(2) TPL(3) COM 2 2,7% 1 1,4% 0 0,0% 1 1,4%

Para simplificar a apresentação e também para uma melhor sistematização desses 

padrões,  foram  desconsideradas  (apagadas)  todas  as  demais  unidades  informacionais, 

restando assim apenas: Tópico (TOP), Lista de Tópico (TPL), Apêndice de Tópico (APT) e 

Comentário  (COM, CMM ou COB).  Isso significa  que,  nas  ocorrências  da  amostra,  outras 
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unidades fazem parte dessas composições informacionais além das unidades mostradas na 

Tabela 8.5.

Como  mostra  a  Tabela  8.5,  há  74  casos  de  enunciados  concluídos  com Tópicos 

complexos em diferentes padrões de Tópico. Desses, 58,1% são padrões com dois Tópicos e 

8,1% são  padrões com três  tópicos.  19% dos  padrões contém uma ou mais  unidades  de 

Apêndice de Tópico (APT) e 9,5% apresentam um padrão com uma Lista de Tópicos.

Os monólogos têm 40 enunciados com Tópicos complexos, o que equivale a mais da 

metade  dos  enunciados  com  Tópicos  complexos  da  amostra  (54,1%).  Os  diálogos 

apresentam o número mais baixo de ocorrências de Tópicos complexos (apenas 14,9%). Já as 

conversações apresentam um número intermediário de Tópicos complexos (28,4%), o que é 

explicado  pelas  características  diafásicas  dos  textos  dessa  tipologia.  Como  já  foi 

apresentado, há dois textos desviantes no que se refere à estruturação textual (apresentam 

um  número  acima  da  média  de  Tópicos) e  que  têm  um  número  maior  de  enunciados 

complexos em relação aos demais textos da tipologia das conversações.

Também se pode notar na distribuição mostrada na Tabela 8.5 que padrões mais 

complexos tendem a ocorrer menos do que padrões mais simples. O padrão mais comum é 

aquele em que há dois Tópicos para um mesmo Comentário (TOP-TOP-COM, com 58,1% das 

ocorrências).

O exemplo 8.34 apresenta um enunciado com dois Tópicos, e em 8.35 temos um 

exemplo de um Tópico integrado por uma unidade de apêndice de Tópico.

Exemplo 8.34 - bfammn01 [91]:

 *MAI:  isso  aqui  /=TOP=  em  vista  de  lá  /=TOP= é  [/1]=EMP=  é  um  cerrado 
/=COM= aqueas mata lá //=APC=

Exemplo 8.35 - bfammn06 [33]:

 *JOR: e esse caso /=TOP= que acontecia /=APT= marcava muito //=COM=

Outro caso interessante de Tópico complexo encontrado na amostra é o mostrado 

no exemplo 8.36, em que temos um Tópico integrado por três Apêndices de Tópico (APT). É 

interessante  notar  que  o  segundo  APT,  identificado  como  APT(1),  funciona  como  uma 
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integração do primeiro APT. A etiquetagem assinala que o segundo apêndice está em um 

nível hierárquico inferior com relação ao primeiro.

Exemplo 8.36 - bpubmn01 [51]:

 *SHE:  agora  /=PHA=  se  eu  for  olhar  tempo  mesmo  /=TOP= né  /=PHA=  de 
[/1]=EMP= de [/1]=EMP=  de sentar e escrever /=APT= aquilo /=APT(1)= 
pra dar aquela aula ideal /=APT= né /=PHA= quela [/1]=EMP= quela aula 
igual se dá no EDUCONLE que cê acha que é &o [/1]=SCA= é tudo de bom 
/=PAR=  né  /=PHA=  nũ  tem /=COB=  porque também eu  acho que  /=SCA= 
&he  /=TMT=  &v  [/1]=EMP=  depende  muito  dos  alunos  de  tar  preparado 
/=COB=  por  exemplo  /=INT=  cê  prepara  aquela  aula  /=COB=  maravilhosa 
/=COB= e acha que vai dar tudo certo /=COB= de repente ocê encontra lá o 
aluno  /=COB=  né  /=PHA=  que  /=INT=  &he  /=TMT=  &he  /=TMT=  nũ 
[/1]=EMP=  nũ  [/1]=EMP=  foi  pra  escola  /=COB=  nũ  almoçou  /=COB=  tá 
[/1]=EMP= tá  com fome /=COB= ou brigou com o  pai  /=COB= ou aquelas 
questões todas familiares que vão influenciar //=COM=

A hierarquia  é  codificada  prosodicamente,  como  pode ser  apreciado através  da 

oitiva  do  exemplo.  Não  foram  encontrados  outros  casos  até  o  momento  com  esta 

configuração  de  apêndice,  tanto  na  amostra  do  Português  Brasileiro  quanto  no  corpus 

LABLITA do Italiano.

8.3.1 O Apêndice de Tópico

O Apêndice de Tópico (APT) funciona como uma integração textual do conteúdo 

expresso no Tópico, através de adição de especificações para o ouvinte. Quando o falante 

julga que aquilo que foi expresso no Tópico não fornece contexto suficiente para a adequada 

interpretação do Comentário,  ele  busca integrar  novas estruturas  linguísticas  à  unidade 

precedente.  Esse  recurso  permite  a  especificação/expansão  semântica,  a  correção  ou 

reestruturação do Tópico.

Na amostra pesquisada,  há 16 unidades de ATP em 10 enunciados (sendo que 2 

deles  são  interrompidos).  Em PB,  o  APT cumpre  a  função de  adicionar  informação que 

permite um precisamento ou especificação do conteúdo expresso no Tópico,  ou ainda o 

completamento  da  informação  expressa  no  Tópico.  No  Quadro  8.1  seguinte,  são 

apresentados os casos de APT com seus respectivos Tópicos.
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Quadro 8.1 - Ocorrências de APT na amostra

Seq. Texto Tópico Apêndice de Tópico

1 bfamcv01 agora /=TOP= que deu pau /=APT=

2 bfamdl02 um cuidado /=TOP= que cês têm que tomar /=APT=

3 bfamdl02 < medo > de perder /=TOP= < o posto > < deles /=APT=

4 bfammn02 < o Laurinho > /=TOP= < &s > [/1]=EMP= &he /=TMT= sobrinho do João /=APT=

5 bfammn03 chega um filho dela /=TOP= perto de mim /=APT=

6 bfammn06 e esse caso /=TOP= que acontecia /=APT=

7 bfammn06
hhh no mercado de reposição /=TOP= &auto 
[/1]=SCA= 

de autopeça /=APT=

8 bfammn06 isso /=TOP= pro nosso negócio /=APT=

9 bpubcv01 então a [/1]=SCA= o Alessandro /=TOP= né /=PHA= < e > o Evaldo /=APT=

10 bpubcv02
esses caso que /=SCA= não tiver jeito /=TOP= da 
[/1]=EMP=

da gente fazer /=APT=

11 bpubmn01 como eu já tinha dito /=TOP= né /=PHA= anteriormente hhh /=APT=

12 bpubmn01 trabalhar no Estado /=TOP= com língua estrangeira /=APT=

13
14
15

bpubmn01
se eu for olhar tempo mesmo /=TOP= né /=PHA= de 
[/1]=EMP= de [/1]=EMP= 

de sentar e escrever /=APT=
aquilo /=APT(1)=
pra dar aquela aula ideal /=APT=

16 bpubmn01 é que o professor /=TOP= onde eu dava aula /=APT=

Dos 16 APT da amostra, 11 encontram-se em monólogos, apenas 2 em diálogos e 3  

em conversações. É uma unidade que agrega mais complexidade estrutural e informacional 

aos enunciados,  sendo então previsível  sua maior ocorrência em monólogos,  pois,  nesta 

tipologia  interacional,  os  enunciados  produzidos  apresentam  tipicamente  uma  maior 

elaboração textual.

Nota-se,  nos  dados  exibidos  no  Quadro  8.1  que,  em  alguns  casos,  há  aparente 

composicionalidade  sintática  entre  Tópico  e  Apêndice,  como  naqueles  em que  o  APT é 

constituído de uma oração relativa (um cuidado /=TOP= que cês tem que tomar /=APT=) ou 

um adjunto  adnominal  (no  mercado de  reposição  /=TOP=  &auto  [/1]=SCA=  de  autopeça 

/=APT=).  É importante assinalar que  tais  estruturas  são sintagmas completos, que podem 

ocorrer livremente em unidades autônomas, como o Comentário. No corpus, há diversos 

exemplos de sintagmas preposicionados ou de orações introduzidas pela conjunção “que” 

funcionando como unidades pragmaticamente autônomas. Por outro lado, não ocorrem no 

corpus APT formados por partes de sintagmas em continuidade com estruturas no Tópico e 

que  não  podem  funcionar  autonomamente.  Por  exemplo,  é  perfeitamente  possível  a 



205

ocorrência de um APT como “quando ele trouxe o presente /=TOP= pra mim /=APT=”; mas 

não ocorrem estruturas como “quando ele trouxe o presente pra /=TOP= mim /=APT=”.

8.3.2 As Listas de Tópico

Um caso  particular  de  Tópico  complexo é  o  da  Lista  de  Tópicos.  Uma  Lista  de 

Tópicos consiste em uma sequência de Tópicos melodicamente padronizada que compõe um 

único âmbito de aplicação para a força ilocucionária. Esse padrão é normalmente composto 

por dois ou três Tópicos, conforme mostrado na Tabela 8.5. Em uma Lista de Tópicos, apenas 

um dos elementos apresenta o movimento melódico característico do Tópico, enquanto os 

demais itens parecem ser melodicamente ligados a ele.

Iniciemos a análise através de exemplos. O exemplo 8.37 traz um padrão com um 

Tópico seguido por uma lista de Tópicos com dois elementos.

Exemplo 8.37 - bfammn03 [47]:

 *ALO: aí /=PHA= passou um pouquim /=TOP= o filho /=TPL(1)= achando que tava 
errado aquele negócio /=TPL(2)= voltou lá outra vez //=COM=

Em 8.37, o primeiro Tópico apresenta um referente “o filho” e o segundo Tópico é 

de  tipo  avaliativo  e  especifica  o  estado  mental  do  referente  introduzido  pelo  primeiro 

elemento da lista “achando que tava errado aquele negócio”, sendo que o padrão de lista 

funciona como o estabelecimento de um indivíduo e da perspectiva por ele adotada, que 

causou a ação descrita no Comentário “voltou lá outra vez”. Note-se que a realização do 

primeiro  Tópico  é  necessária  para  a  interpretação  adequada  do  segundo  Tópico,  que  é 

aquele que contém o foco informacional.

O exemplo 8.38 apresenta uma lista de Tópicos de três elementos, que se refere a 

um padrão ilocucionário formado por dois Comentários múltiplos (CMM).

Exemplo 8.38 - bfamdl04 [235]:

 *SIL: dez e meia /=TPL(1)= onze hora /=TPL(2)= meia-noite /=TPL(3)= desliga a 
televisão /=CMM= tudo que tiver lá dentro do seu quarto //=CMM=
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O  exemplo  8.38,  diferentemente do  exemplo  8.37,  traz  uma  Lista  de  Tópicos 

estruturada como uma sequência que apresenta um clímax, em que o último item “meia-

noite” é apresentado como o limite máximo de tempo em que deve ser executada a ordem 

expressa  em  “desliga  a  televisão”.  A  Lista  estabelece  uma  referência  de  tempo, 

determinando  um  prazo  máximo  para  o  cumprimento  do  comando  expresso  nos 

Comentários Múltiplos.

As Listas de Tópicos também são usadas para unir diversos elementos distintos em 

um único campo de aplicação para a força ilocucionária, construindo assim um conjunto, 

como mostra o exemplo 8.39.

Exemplo 8.39 - bpubcv01 [351-354]:

 *FLA: é /=CMM= então //=CMM= aí /=TOP= esses [/1]=EMP= esse sangue /=TOP= a 
gente armazena /=SCA= todos os &s [/3]=EMP= todas as três coisas //=COM= 
o  [/1]=SCA=  o  ceagaeme  /=TPL(1)=  o  plasma  /=TPL(2)=  e  a  plaqueta 
/=TPL(3)= a gente armazena até o dia seguinte //=COM= que é quando vai 
sair  o  resultado  /=SCA=  dos  exames  sorológicos  /=COM=  <esses>  exames 
//=PAR=

Os Tópicos são frequentemente utilizados para instaurar referências a situações ou 

eventos hipotéticos. Também as Listas de Tópicos podem ser usadas para referenciação de 

situações hipotéticas. No Exemplo 8.40, a Lista de Tópicos instaura cenários alternativos.

Exemplo 8.40 - bfamcv04 [188-191]:

 *BRU:  se  /=SCA=  eu  disser  [/2]=EMP=  se  eu  [/2]=EMP=  se  eu  disser  /=SCA= 
“cadeira”  /=TPL(1)=  e  for  “poltrona”  /=TPL(2)= é  similar  /=COM=  né 
//=PHA= cê pode fazer assim //=COM= que isso é <similar> //=COM=

8.3.3 Tópico Subordinador

Um  último  exemplo  que  será  apresentado  aqui  é  um  caso  que  está  fora  do 

subcorpus utilizado nessa pesquisa, mas que vale a pena ser mostrado por ser uma forma 

diferente  de  Tópico,  chamado  de  Tópico  subordinador.  O  exemplo  8.41 apresenta  o 

enunciado em que essa estrutura ocorreu no C-ORAL-BRASIL. As Figuras 8.1 e 8.2 mostram 

os detalhes da sequência de Tópicos e do Comentário no exemplo 8.41.
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Exemplo 8.41 - bpubdl10 [145]:

 *ADA:  mas  são  tantos  fatores  /  que  você  tem  que  estar  /  levando  em 
consideração  /  no  momento  de  sala  de  aula  /  que  às  vezes  a  questão 
/=TOP_s= do currículo /=TPL(1) mesmo /=APT= da sua matéria /=TPL(2) da 
[/1]=EMP=  <do>  desenvolvimento  /=TPL(3)  <da  prática>  /=TPL(4) fica  em 
segundo lugar //=COM=

Figura 8.1 - Curva melódica e sinal de áudio do enunciado bpubdl10 [145] de 0 a 4,364 s.

Figura 8.2 - Curva melódica e sinal de áudio do enunciado bpubdl10 [145] de 4,364 a 8,849 s.

Também esse  caso  tem características  prosódicas  particulares.  Aqui  temos  uma 

unidade no início da sequencia de Tópicos (TOP_s),  que não possui conteúdo semântico 

suficiente para atuar sozinho como âmbito de aplicação da força ilocucionária,  servindo 

antes para introduzir a Lista de Tópicos.  O conteúdo então é preenchido através de uma 

Lista de Tópicos hierarquicamente subordinados ao primeiro. Note-se que somente o último 

elemento da lista (“da prática”), é que possui o movimento característico de um Tópico de 

tipo 2 (os movimentos entonacionais do TOP são descritos em mais detalhes no capítulo 9).
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Em relação aos Tópicos complexos,  é importante assinalar que eles estabelecem 

uma grande complexidade informacional e textual sendo, provavelmente por esse motivo, 

mais raros do que os Tópicos simples. No caso das Listas de Tópico, essas formam um padrão 

de tipo particular, que deve ser interpretado como um único domínio de referência para a 

ilocução.



9 CORRELATOS PROSÓDICOS DO TÓPICO EM PB

Nessa seção são apresentadas as propriedades prosódicas do Tópico em PB, com 

base no conceito de forma entonacional apresentado por Firenzuoli (2003) e Firenzuoli e 

Signorini (2003). Esse conceito foi desenvolvido a partir do conceito de “perfil prosódico” 

da  fonética  perceptual  do  grupo  IPO  (HART;  COLLIER;  COHEN,  1990) A  ideia  é  que  os 

movimentos da frequência fundamental (F0) (um dos parâmetros essenciais da entonação) 

são  de duas  naturezas:  intencionais  ou  voluntários  e  não intencionais  ou  involuntários. 

Somente os movimentos produzidos de forma intencional (voluntários) são efetivamente 

percebidos  pelos  falantes,  enquanto  os  movimentos  não  intencionais  (involuntários) 

representam variações micromelódicas, associadas às propriedades intrínsecas dos fones.

A partir desse princípio, foi desenvolvido o método da estilização da curva de F0, 

através do qual os movimentos não intencionais são eliminados e o resultado é uma curva 

melódica simplificada, com menor número de movimentos que a curva natural, mas que, no 

entanto,  não  é  perceptualmente  distinguível  da  original  (close  copy).  Por  outro  lado,  se 

movimentos intencionais são eliminados da curva de F0, os falantes são capazes de perceber 

uma diferença significativa na melodia resultante em comparação com a curva natural. 

No panorama teórico adotado neste trabalho, assume-se que certas combinações 

específicas  e  sistemáticas  de  movimentos  intencionais  da  F0,  mesmo  que  representem 

padrões  melódicos  diversos,  são  percebidos  pelos  falantes  como  funcionalmente 

equivalentes. Em outras palavras, há conjuntos de movimentos prosódicos que produzem 

um efeito  acústico  distinto,  mas  que  estão  associadas  a  um mesmo  tipo  de  unidade  do 

padrão informacional (de Comentário, de Tópico etc.).  Há, em PB, Tópicos produzidos com 

quatro  configurações  prosódicas  diferentes,  no  entanto,  todos  podem  ser  reconhecidos 

como cumprindo a função de Tópico. Por essa razão, adota-se o conceito de forma prosódica 

proposto  por  Firenzuoli  (2003)  e  Firenzuoli  e  Signorini  (2003).  Esse  conceito  já  foi 

apresentado no capítulo 2 e será retomado na sequência.
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Conforme já exposto no capítulo 2, a TLA assume que a prosódia é a instância que 

organiza e estrutura a informação falada para que essa possa ser adequadamente executada 

e compreendida. Assim, há uma correspondência entre as unidades do repertório prosódico 

e  as  unidades  do  repertório  informacional.  Com base nisso,  identificou-se que a  função 

informacional  de  Tópico  é  veiculada  necessariamente  por  um  perfil  prosódico  de  tipo 

prefixo, o que significa dizer que o Tópico é melodicamente subordinado à unidade de raiz 

(Comentário) e ocorre sistematicamente antes dessa unidade.

Conforme  demonstrado  nos  estudos  experimentais  do  LABLITA  (CRESTI; 

FIRENZUOLI, 2002; FIRENZUOLI, 2003; CRESTI; GRAMIGNI, 2004; FROSALI, 2008) os perfis de 

raiz  (melodicamente  autônomos,  no  nível  informacional  correspondem  à  unidade  de 

Comentário)  e  de  prefixo  (melodicamente  subordinados  à  raiz,  no  nível  informacional 

correspondem ao Tópico) apresentam uma porção que é essencial para a identificação da 

função informacional de Comentário ou de Tópico. essa porção constitui o núcleo funcional 

e  é  associada a  uma proeminência prosódica.  É  comum que o conteúdo locutivo dessas 

unidades seja maior do que o necessário para a realização do núcleo, nesses casos, o perfil  

prosódico poderá ser composto também por uma porção de preparação (porção à esquerda 

do núcleo) e/ou uma coda tonal (porção à direita do núcleo).

Esses  estudos  verificaram  que  os  parâmetros  prosódicos  relevantes  para  a 

realização do núcleo são: tipo de movimento de F0 (ascendente, descendente), frequência 

fundamental no ataque da unidade, média e mínima, duração, intensidade e alinhamento 

silábico ao movimento de F0.  A uma combinação desses parâmetros, que realiza um certo 

perfil prosódico, dá-se o nome de forma prosódica. É possível realizar um mesmo tipo de 

perfil (raiz, prefixo,  sufixo) com formas prosódicas (ou seja, combinações dos parâmetros 

acima relacionados) distintas. Por exemplo, o perfil de raiz pode ser realizado com a forma 

prosódica tal que veicula a ilocução de pergunta, ou com outra forma prosódica, que veicula  

a ilocução de ordem etc,  porém, mesmo que uma série de parâmetros prosódicos sejam 

diferentes  entre  uma  forma  e  outra,  as  unidades  continuam  sendo  melodicamente 

autônomas, correspondendo a um mesmo perfil geral (raiz).

O perfil prosódico de prefixo, que serve à função de Tópico, pode ser realizado em 

italiano com três diferentes  formas prosódicas,  como já apresentado no capítulo 6.  Já  o  

Português,  tanto  na  variedade  mineira  quanto  na  variedade  europeia  (ROCHA,  2012), 
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apresenta quatro formas prosódicas para a unidade de tipo prefixo, descritas nas seções 

seguintes.

9.1 AS FORMAS PROSÓDICAS DO TÓPICO EM PB

As  características  das  formas  prosódicas  do  Tópico  no  PB  apresentadas  aqui 

baseiam-se em uma amostra composta por 110 Tópicos extraída do corpus, divididos entre 

55 vozes femininas e 55 vozes masculinas. essa amostra representa um terço dos Tópicos 

simples  de  cada  texto,  que  não  apresentavam  sobreposição  de  fala  ou  ruído  que  não 

permitisse a identificação dos movimentos de F0 (para um detalhamento dos procedimentos 

de coleta e análise dos dados, consultar o capítulo 7).

A formas prosódicas do Tópico em PB podem ser de quatro tipos, apresentadas aqui  

resumidamente:

I) Tipo  1:  apresenta  alongamento  nas  sílabas  do  núcleo  (última  tônica  e 

postônicas) com movimento ascendente na última sílaba tônica da unidade e 

movimento  descendente  na  última  postônica;  nas  palavras  oxítonas  há 

alongamento  maior  da  tônica  que  permite  a  realização  do  movimento 

ascendente-descentente completo. É a mais frequente em italiano, presente em 

55% dos Tópicos (FIRENZUOLI; SIGNORINI, 2003).

II) Tipo 2: apresenta alongamento silábico no núcleo (última tônica e postônicas),  

com movimento ascendente iniciado na última tônica. Em italiano é a forma de 

24% dos Tópicos.

III) Tipo 3: formada por dois seminúcleos (primeira e última sílabas da unidade) os 

quais apresentam alongamento silábico e podem ser unidos por uma porção de 

ligação. O movimento do primeiro seminúcleo é descendente e o do segundo é 

ascendente. Sua frequência na língua italiana é de 21%.

IV) Tipo 4: identificada somente no PB e PE até o momento, essa forma também 

apresenta  dois  seminúcleos  (primeira  e  última  sílabas  tônicas  da  unidade). 

Caracterizada  por  uma  F0  extra-alta  na  primeira  tônica  e  uma  F0  baixa  na 

última tônica, com presença de alongamento na última tônica e intensidade alta 

nas sílabas nucleares.



212

Na  fala  brasileira  mineira,  as  formas  de  Tópico  apresentam  a  distribuição  e 

características gerais de composição silábica mostradas na Tabela 9.1.

Tabela 9.1 - Características silábicas das formas de Tópico da amostra
Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3 Tipo 4

Ocorrências 39 (35%) 52 (47%) 6 (5%) 13 (12%)

Número de sílabas - média 5 4 11 7

Número de sílabas - moda 4 4 10 5

Número de sílabas - máximo 13 12 16 12

Número de sílabas - mínimo 1 1 7 4

Duração silábica - média (s) 0,184 0,188 0,162 0,154

Duração silábica - moda (s) 0,118 0,253 0,127 0,119

Duração silábica – máxima (s) 0,563 0,569 0,473 0,375

Duração silábica – mínima (s) 0,036 0,030 0,043 0,056

Conforme se vê na Tabela 9.1, as formas de Tipo 1 e 2 são as mais recorrentes em 

PB, apresentando algumas diferenças quanto à distribuição em comparação com o italiano. 

Em PB, o Tópico é mais frequentemente realizado em PB através da forma do Tipo 2 (47%), 

seguido da forma do Tipo 1 (35%). Nota-se ainda que as formas de Tipo 1 e 2 são as mais  

semelhantes em termos de número de sílabas e duração silábica.

As formas do Tipo 4 (12%) e do Tipo 3 (5%) são as menos frequentes, especialmente 

as  do  Tipo  3.  Essa  última  é  também  aquela  que  apresenta  os  Tópicos  mais  longos,  

apresentando um mínimo de sete sílabas em sua composição. Isso faz com que a média da 

duração silábica seja a mais baixa entre os quatro tipos. De modo geral, as sílabas desses 

Tópicos tendem a ser mais breves (moda de 0,056 s), enquanto o Tópico de Tipo 2 apresenta 

sílabas  mais  longas  (0,253  s).  Todas  as  formas  do  Tópico  apresentam  um  alongamento 

silábico  significativo  em seu  núcleo,  e  os  valores  de  duração  máximos  apresentados  na 

Tabela 9.1 representam, justamente, as sílabas tônicas em posição nuclear.

As propriedades entonacionais referentes à F0 e à intensidade são resumidas na 

Tabela  9.2.  Nessa  tabela  apresentam-se  os  valores  de  F0  observados  em  Hertz  (Hz), 

diferenciando-se vozes masculinas e femininas, e em em semitons (st1), para propiciar uma 

comparabilidade mais adequada aos dados, já que a amostra é composta por diversas vozes 

diferentes. A escala em semitons normaliza os dados e permite a comparação global dos 

movimentos de F0 de todas as vozes da amostra (HART; COLLIER, COHEN, 1990; ESTRUCH et 

al., 2007). Os valores apresentados para F0 e intensidade referem-se à média de cada sílaba 

(F0 média e intensidade média da sílaba): primeiro, a média geral obtida a a partir de todas 
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as sílabas da unidade; em seguida, mostra-se o valor da sílaba que apresentou a maior média 

(máximo das médias); depois, o valor da sílaba que apresentou a menor média (mínimo das 

médias); e, apenas para a F0, a média dos valores  de F0 obtidos apenas para as sílabas de 

ataque da unidade, a qual equivale à primeira sílaba da unidade de TOP.

Tabela 9.2 - Características de F0 e intensidade dos Tópicos da amostra

Parâmetros
Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3 Tipo 4

M F M F M F M F

Intensidade (dB) - média 70,59 66,04 68,38 65,37 64,95 66,85 63,59 63,23

Intensidade (dB) - máxima 83,53 80,29 81,03 83,38 70,42 71,74 72,02 71,41

Intensidade (dB) - mínima 52,14 44,98 50,30 45,15 51,50 54,27 54,09 48,99

F0 Hz – média geral 159 246 155 262 140 269 133 260

F0 Hz – máximo das médias 261 386 360 423 228 409 189 443

F0 Hz – mínimo das médias 76 97 89 144 105 194 89 81

F0 Hz - média da sílaba de ataque 149 250 152 243 189 345 166 269

F0 st1
* – média geral 91 90 90 93

F0 st1
* - máximo das médias 103 104 104 105

F0 st1
* - mínimo das médias 71 68 80 77

F0 st1
* - média da sílaba de ataque 91 89 94 94

* re 1Hz

A  partir  dos  dados  da  Tabela  9.2,  observa-se  que  o  Tópico  é  uma  unidade 

caracterizada por uma média de intensidade alta.  A F0 apresenta grande variação (como 

será detalhado nas próximas seções), devido ao movimento característico que marca o foco 

funcional da unidade. Em particular, o Tópico de Tipo 3 é particularmente caracterizado por 

uma F0  extra-alta na sílaba  de  ataque da unidade, necessária à realização do movimento 

descendente  de F0 no início  da  unidade que marca o  primeiro seminúcleo  dessa  forma 

prosódica.

Nas seções seguintes, cada forma prosódica é apresentada em mais detalhe.

9.1.1 Forma do Tipo 1

A  forma  do  Tipo  1  é  caracterizada  por  um  movimento  melódico  ascendente-

descendente.  O  movimento  de  subida  recai  sobre  a  última  sílaba  tônica  da  unidade  de 

Tópico, e a descida normalmente inicia-se já na tônica, e é completada na postônica. Ambas 

as sílabas apresentam  alongamento silábico. No caso de a última palavra da unidade ser 
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oxítona, ocorre um alongamento ainda maior nessa sílaba para que o movimento de subida 

e  descida seja  completo.  Na variedade linguística  em estudo,  é  frequente que as  sílabas 

postônicas sejam bastante reduzidas, ou mesmo apagadas.  É possível que, por essa razão, 

tenha-se  observado casos  em  que  o  movimento  descendente  inicia-se  ainda  na  tônica, 

diferentemente do que foi reportado para a língua Italiana, em que o movimento de descida 

só ocorre na postônica.

O Exemplo 9.1 ilustra um Tópico com forma do Tipo 1. Esse exemplo também é 

mostrado na Figura 9.1, na qual se vê o alinhamento silábico com os movimentos de F0 do 

exemplo 9.1. 

Exemplo 9.1 - bfamdl02[13]:

 *BAL: as pilhas /=TOP= eu coloquei aqui //=COM

Conforme vê-se na Figura 9.1, na forma prosódica de Tipo 1, a F0 sobe até a última 

sílaba tônica da unidade, que apresenta o valor máximo de F0. Há uma posterior descida na 

F0 na última sílaba da unidade, que pode ser a própria tônica ou uma sílaba postônica.

Figura 9.1 -  Curva entonacional e alinhamento silábico da forma de Tópico do Tipo 1

Ocorre sempre o alongamento da tônica nessa forma. Quanto às postônicas, é muito 

comum  o  apagamento  dessa  sílaba  na  variedade  linguística  representada  no  C-ORAL-

BRASIL, com a transformação de palavras paroxítonas em oxítonas. Com isso, muitas vezes o 

movimento do núcleo é realizado completamente pela tônica.

A Tabela 9.3 traz os valores dos parâmetros prosódicos relevantes para a descrição 

da Forma do Tipo 1 em PB. Para sistematizar a apresentação dos dados obtidos de Tópicos 
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com números variados de sílabas, optou-se por mostrar apenas os valores referentes às três 

últimas sílabas (pretônica, tônica e postônica), que correspondem ao núcleo funcional.

Tabela 9.3 - Parâmetros acústicos do núcleo da forma de Tópico Tipo 1

Parâmetros
Núcleo

Sílaba pretônica Sílaba tônica Sílaba postônica

Duração média (s) 0,162 0,280 0,167

F0 geral st1 média 91 92 90

média dos valores máximos 92 94 92

média dos valores mínimos 89 89 88

F0 inicial st1 média 91 91 92

máxima observada 103 100 101

mínima observada 75 75 71

F0 final st1 média 90 92 88

máxima observada 102 103 100

mínima observada 75 76 71

F0 geral Hz M F M F M F

média 161 269 168 282 155 240

média dos valores máximos 180 291 190 322 175 281

média dos valores mínimos 136 239 137 227 132 213

F0 inicial Hz M F M F M F

média 163 269 150 257 173 266

máxima observada 273 393 294 378 275 352

mínima observada 104 132 76 110 77 175

F0 final Hz M F M F M F

média 141 257 176 277 141 219

máxima observada 256 380 272 394 266 267

mínima observada 77 118 80 171 75 112

Intensidade dB M F M F M F

média 71,09 67,03 72,52 68,75 67,17 63,23

máxima observada 81,46 75,08 81,67 80,29 80,00 78,86

mínima observada 56,48 58,79 65,28 60,31 52,14 44,98

Confirma-se,  em PB,  a  presença  de  alongamento  silábico  significativo  na  sílaba 

tônica do núcleo da unidade (média de 0,280 s) em comparação com a pretônica (média de 

0,162)  e postônica (média de 0,167). Há  a presença de alongamento na postônica, porém, 

esse não é tão significativo.

Descrição dos valores de F0 em semitons: A média da tônica pode apresentar uma 

variação de cerca de 5 st entre valores máximos (94 st1) e mínimos (89 st1). No movimento 
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ascendente realizado na sílaba tônica, a F0 sobe, em média, 3 st até alcançar a F0 máxima. 

Em seguida,  inicia-se um movimento descendente, ainda na tônica, que continua na sílaba 

postônica.  A F0 desce,  em média,  -2  st na tônica e -4  st na postônica, com uma média de 

abaixamento total de – 6 st. Estimando-se a taxa de duração do movimento, a subida ocorre 

a  uma  taxa  aproximada54 de  1,1 st  a  cada  100  milésimos  de  segundo 

(3s/0,280st≈1,1st/0,100s); enquanto a descida na postônica ocorre a uma taxa de cerca de 2,4 

st a cada 100 milésimos de segundo (4st/0,167s≈2,4st/0,100s).

Descrição dos valores de F0 em Hertz: A F0 média da tônica é de 168 Hz (M) e 282 Hz 

(F), podendo apresentar uma variação de cerca de 53 Hz entre máximas (190 Hz) e mínimas 

(137 Hz)  em vozes masculinas;  e  cerca  de 95 Hz de variação entre máximas (322 Hz)  e  

mínimas (227 Hz) em vozes femininas. No movimento ascendente realizado na sílaba tônica, 

a F0 inicia-se em média com 150 Hz (M) / 257 Hz (F) e sobe cerca de 40 Hz (M) / 70 Hz (F)  

para alcançar a F0 máxima, que, em média, equivale a 190 Hz (M) / 322 Hz (F). Há então um 

movimento descendente, que se completa apenas na sílaba postônica, na qual a F0 parte de 

uma média de 173 Hz (M) / 266 Hz (F) e desce cerca de -32 Hz (M) / -47 Hz (F), chegando aos  

valores finais médios da postônica de 141 Hz (M) / 219 Hz (F).

A  intensidade  acompanha  o  mesmo  movimento  da  F0,  com os  maiores  valores 

observados na sílaba tônica, com média de 72,52 dB (M) /68,75 dB (F), e os mais baixos na 

postônica, com média de 67,17 dB (M) / 63,23 dB (F).

Em vários exemplos de Tópicos do Tipo 1, nota-se ainda uma proeminência de F0 

em outra sílaba que não a última tônica, através de uma pequena subida na F0 e também 

alongamento silábico. Esse tipo de modulação parece ser comum no português brasileiro 

mineiro, mas essa proeminência não representa um foco funcional, ou seja, o movimento 

correspondente à primeira sílaba tônica não influencia a percepção da unidade como tendo 

a função informacional de Tópico.

Isso pode ser demonstrado através da manipulação e ressíntese da F0 da unidade, 

de  modo a  eliminar  o  movimento.  O  efeito  de  eliminar  essas  prominências  que  podem 

ocorrer  fora  do  núcleo  não  altera  a  percepção  daquela  unidade  como  um  Tópico.  Ao 

contrário, a eliminação de movimento no núcleo da unidade faz com que a forma não possa 

54 Os  valores  são  aproximados  visto  que  o  movimento  de  subida  termina  antes  do  término  da  sílaba.  
Entretanto, manipulações do sinal mostram que não ocorre alteração na percepção da função da unidade 
(TOP) se o movimento for estendido a toda a sílaba tônica.
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mais ser identificada ao perfil de prefixo, o que leva a desassociação daquela unidade com a 

função de Tópico, como demonstrado nos exemplos abaixo.

Exemplo 9.2 - bfammn01[3]:

*MAI:  no  norte  de  Minas  /=TOP= existia  um  /=SCA=  &su  [/1]=EMP=  meio 
aparentado com a minha esposa //=COM=

Figura 9.2 - Curva entonacional original do Tópico do exemplo 9.2



Figura 9.3 - Curva entonacional manipulada do Exemplo 9.2 com eliminação do movimento de F0 da sílaba  
“NOR”
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Figura 9.4 - Curva entonacional manipulada do Exemplo 9.2 com eliminação do movimento de F0 da sílaba  
“MI”



Na Figura 9.3, foi realizada a manipulação e ressíntese apenas do movimento de F0 

(sem alterar outros parâmetros, como a intensidade) da primeira sílaba tônica do exemplo 

9.2, eliminando-se o movimento. Já a Figura 9.4 apresenta a manipulação do movimento de 

F0 da sílaba do núcleo da unidade (última tônica), preservando o movimento na primeira 

sílaba tônica. Novamente, apenas o movimento da curva de F0 foi manipulado.

Como pode ser apreciado nos áudios fornecidos para as Figuras 9.2 (original) e 9.3  

(manipulado), a eliminação do movimento presente na palavra “norte” é percebida, porém 

essa  mudança não altera  a  percepção da unidade enquanto  Tópico.  Isso  significa  que o  

movimento presente nessa sílaba não faz parte do núcleo e, portanto, não é necessário para 

configurar  um  perfil  prosódico  de  prefixo.  Além  disso,  esse  movimento  pode  ou  não 

aparecer na Forma Tipo 1, portanto não é um movimento sistemático e, assim sendo, não 

faz parte das características dessa forma prosódica. Ao contrário, ao eliminar o movimento 

de F0 da sílaba nuclear (MI), cria-se uma unidade prosódica que não corresponde àquela de 

Tópico. O áudio correspondente à Figura 9.4 assemelha-se mais a uma resposta do que a um 

Tópico.

9.1.2 Forma do Tipo 2

A forma do Tipo 2 é caracterizada por um movimento de F0 ascendente, que pode 

ser precedido por uma preparação, de movimento nivelado. A subida melódica corresponde 

ao  núcleo  da  unidade,  e  é  iniciada  na  última  sílaba  tônica  do  Tópico.  Esse  movimento 

continua caso haja sílabas postônicas.
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Há um alongamento na sílaba tônica nessa unidade e, em italiano, há também um 

alongamento na postônica. É importante considerar aqui que, na variedade do português 

considerada nesse estudo, as vogais das sílabas postônicas tendem a ser reduzidas e até  

mesmo, em especial em final de palavra, apagadas. É provável que, devido a esse motivo,  

não se note um alongamento tão significativo da postônica como o observado em italiano. É 

importante considerar também que o movimento ascendente é suficiente para formar um 

Tópico  (diferentemente  do  que  ocorre na  forma do  Tipo  1,  que  realiza  um movimento 

ascendente-descendente). O exemplo 9.3 apresenta um Tópico com forma do Tipo 2.

Exemplo 9.3 - bfamcv02 [107]:

 *TER: a mãe da Fafica /=TOP= vai dar /=SCA= o fogão //=COM=

Também aqui o movimento de F0 e alinhamentos silábicos são consistentes com a 

forma prosódica do Tipo 2 descrita para o italiano. Como mostra a Figura 9.5, o movimento  

ascendente inicia-se na última sílaba tônica e prossegue na postônica. Nesse exemplo, nota-

se que ocorre o alongamento das últimas duas sílabas, tônica e postônica.

Figura 9.5 - Curva entonacional, sinal e áudio e alinhamento silábico do Tópico do exemplo 9.3

Na Tabela 9.4 são apresentados os valores de referência para a Forma prosódica do 

Tipo  2  em  PB.  Os  dados  corroboram  para  o  PB  a  presença  de  alongamento  silábico 

significativo na sílaba tônica do núcleo da unidade (média de 0,296 s) em comparação com a  

pretônica  (média  de  0,160).  Também  se  nota  a  presença  de  alongamento  na  postônica 

(média de 0,201 s), um pouco menor do que o da tônica, porém mais significativo do que o 

observado na forma do Tipo 1.
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Tabela 9.4 - Parâmetros acústicos do núcleo da forma de Tópico Tipo 2

Parâmetros
Núcleo

Sílaba pretônica Sílaba tônica Sílaba postônica

Duração média (s) 0,160 0,296 0,193

F0 geral st1 média 89 90 94

média dos valores máximos 90 92 95

média dos valores mínimos 88 88 93

F0 inicial st1 média 90 88 93

máxima observada 103 99 101

mínima observada 74 60 85

F0 final st1 média 88 93 95

máxima observada 101 103 105

mínima observada 62 74 87

F0 geral (Hz) M F M F M F

média 149 251 160 262 193 279

média dos valores máximos 163 278 196 313 200 331

média dos valores mínimos 132 234 133 214 170 252

F0 inicial (Hz) M F M F M F

média 152 259 144 219 174 259

máxima observada 288 421 282 300 228 327

mínima observada 86 192 92 101 140 157

F0 final (Hz) M F M F M F

média 139 240 178 300 215 301

máxima observada 230 342 328 382 294 459

mínima observada 77 177 113 187 155 159

Intensidade (dB) M F M F M F

média 68,93 65,31 69,57 68,01 66,96 64,45

máxima observada 79,48 79,75 80,57 83,38 81,03 76,06

mínima observada 52,30 50,36 60,41 53,10 55,92 57,85

Descrição dos valores de F0 em semitons: A média da tônica pode apresentar uma 

variação de cerca de 4 st1 entre valores máximos (92 st1) e mínimos (88 st1). No movimento 

ascendente realizado na última sílaba tônica da unidade, a F0 inicial sobe, em média, 4 st até 

alcançar a F0 máxima, cuja média equivale a (92) st1. Em seguida, na sílaba postônica (última 

sílaba) a F0 pode manter-se a mesma ou ainda subir mais, o que é mais comum, com uma 

subida média de 3 st entre a F0 final média da tônica (92 st1) e a F0 final média da postônica 

(95 st1). A subida na tônica ocorre a uma taxa de aproximadamente 1,3 st em 100 milésimos 

de segundo (4st/0,296=1,3st/0,100s). Em média, a subida total de um Tópico de tipo 2 chega 

a 7 st, enquanto a subida de um Tópico de tipo 1 encontra-se na média de apenas 3 st.

Descrição dos valores de F0 em Hertz: A F0 média da tônica é de 160 Hz (M) e 262 Hz 

(F), podendo apresentar uma variação de cerca de 63 Hz entre máximas ( 196 Hz) e mínimas 

(133 Hz) em vozes masculinas; e cerca de 99 Hz entre máximas (313 Hz) e mínimas (214 Hz) 
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em vozes femininas. No movimento ascendente realizado na sílaba tônica, a F0 inicia-se em 

média com 144 Hz (M) / 219 Hz (F) e sobe cerca de 34 Hz (M) / 81 Hz (F) para alcançar a F0 

máxima, que, em média, equivale a 178 Hz (M) / 300 Hz (F). Então, a F0 pode simplesmente 

prosseguir estável, ou continuar a subir na sílaba postônica. Na postônica, em média a F0 

parte de 174 Hz (M) / 259 Hz (F) e sobe cerca de 41 Hz (M) / 42 Hz (F), chegando aos valores 

finais médios de 215 Hz (M) / 301 Hz (F). Verifica-se com isso que a subida necessária para a 

realização do Tópico de Tipo 2 é maior do que aquela verificada no Tipo 1.

A intensidade tende a aumentar na tônica e diminuir na postônica, não seguindo 

então o mesmo movimento da F0. Os valores observados na sílaba tônica são em média 69,57 

dB (M) / 68,01 dB (F), e na postônica, 66,96 dB (M) / 64,45 dB (F).

Também na Forma de Tipo 2 pode ocorrer uma proeminência na F0 à esquerda do 

núcleo. Essa proeminência, do mesmo modo como ocorre na forma do Tipo 1, não faz parte 

do foco funcional e provavelmente está relacionada a funções semânticas, não pragmáticas.

9.1.3 Forma do Tipo 3

A forma prosódica do Tipo 3 descrita para o italiano é uma forma holística, pois seu 

núcleo é distribuído em dois seminúcleos que compõem juntos o foco funcional do Tópico. O 

primeiro seminúcleo equivale à primeira sílaba da unidade e tem um movimento melódico 

descendente. O segundo seminúcleo apresenta um movimento ascendente que recai sobre a 

última sílaba  da  unidade,  seja  tônica  ou  postônica,  que  é  alongada.  Observa-se  ainda  a 

presença de uma porção de ligação (preparação) entre os seminúcleos.

O Exemplo 9.4 e a Figura 9.5 ilustram os movimentos característicos da unidade de 

Tópico  executada  com  uma  forma  do  Tipo  3.  Na  Figura  9.5  é  possível  visualizar  o 

alinhamento silábico aos movimentos do 1º e do 2º seminúcleos.

Exemplo 9.4 - bfammn06 [11]:

 *JOR:  o  gerente  de  recursos  humanos  de  uma  multinacional  /=TOP= me 
informou que havia uma vaga na área comercial da empresa /=COB= e /=DCT= 
se eu tinha interesse //=COM=
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Figura 9.6 -  Curva entonacional, sinal e áudio e alinhamento silábico do Tópico do Exemplo 9.4

Nessa forma, ocorre um movimento descendente, geralmente iniciado na sílaba de 

ataque  da  unidade.  Em seguida,  há  uma longa porção  de  preparação  em que  há pouca  

variação na F0 e na duração silábica. Na sílaba final, é realizado o movimento de subida. 

Nessa sílaba há também um alongamento. Esse exemplo, como é frequente, apresenta uma 

longa  porção  de  preparação  realizando  a  ligação  entre  os  dois  seminúcleos.  Para  uma 

apreciação melhor da forma, na Figura 9.7 está apresentada uma edição do sinal de áudio na 

qual foram mantidas apenas as duas primeiras e as duas últimas sílabas da unidade.

Figura  9.7 -  Curva  entonacional  e  sinal  de  áudio  manipulados  do  Exemplo  9.4  com  estilização  dos  
movimentos de F0 e eliminação da porção de ligação.



Naturalmente o resultado (“ogecional”) não tem sentido do ponto de vista lexical, 

mas funciona perfeitamente do ponto de vista entonacional. A curva de F0 foi simplificada 

pelo processo de estilização, mantendo-se apenas os movimentos relevantes dessa forma: a 
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decida  inicial  e  a  subida  final.  A  prova  de  equivalência  perceptual  pode  ser  realizada 

escutando-se o áudio resultante.

Na forma do Tipo 3, o movimento ascendente final sozinho não é suficiente para 

assinalar  a  função  de  Tópico,  como  pode  ser  percebido  através  da  eliminação  desse 

movimento inicial através da manipulação da F0, mostrada na Figura 9.8 abaixo, para a qual 

também está disponível o áudio. A eliminação da F0 alta na sílaba de ataque da unidade 

resulta em uma unidade que não é perceptualmente equivalente à original.  Compare-se, 

para tanto, os áudios original do exemplo 9.4, o simplificado da Figura 9.7 e o da Figura 9.8 

abaixo. A unidade resultante é de interpretação, no mínimo, duvidosa; a impressão é de uma 

unidade de escansão ou uma unidade prosodicamente mal executada.

Figura 9.8 - Curva entonacional e sinal e áudio manipulados do Exemplo 9.4 com estilização dos movimentos 
de F0 e eliminação do movimento descendente da primeira sílaba



Na sequência, são apresentados os valores de referência para os dois seminúcleos 

da Forma prosódica de Tipo 3. Contudo, é preciso mais cautela na análise de tais dados, visto 

que  na  amostra  de  110  Tópicos  extraída  para  a  análise  das  formas  prosódicas  foram 

identificadas  apenas  6  ocorrências  de  Tópico  de  Tipo  3  (sendo  3  falantes  homens  e  3  

mulheres).  Note-se  que  há  apenas  uma  ocorrência  de  Tópico  de  Tipo  3  com  palavra 

paroxítona em posição de núcleo. Sendo assim, a análise global será realizada considerando-

se  a  tônica  como  a  última  posição  (de  todo  o  modo,  repare-se  que  a  F0  da  postônica 

apresenta o movimento de subida característico da unidade em tais casos).
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Tabela 9.5 - Parâmetros acústicos do núcleo da forma de Tópico Tipo 3

Parâmetros

1º seminúcleo 2º seminúcleo

Sílaba de 
ataque

2º sílaba 3ª sílaba Pretônica Tônica Postônica*

Duração média (s) 0,160 0,146 0,169 0,169 0,271 0,145

F0 geral st1 média 94 93 92 89 91 101

méd. val. máx. 95 94 93 90 93 105

méd. val. mín. 94 92 91 88 89 98

F0 inicial st1 média 94 93 93 89 90 98

máxima observ. 100 100 104 95 96 98

mínima observ. 87 85 85 83 82 98

F0 final st1 média 95 93 91 89 93 105

máxima observ. 105 102 104 97 101 105

mínima observ. 86 85 83 82 87 105

F0 geral (Hz) M F M F M F M F M F M F

média 189 345 159 306 147 296 143 232 142 269 - 331

méd. val. máx. 224 371 169 375 161 315 167 246 165 313 - 435

méd. val. máx. 161 308 136 280 127 283 123 212 133 241 - 265

F0 inicial (Hz) M F M F M F M F M F M F

média 210 317 159 317 140 314 136 214 134 255 - 270

máxima observ. 261 332 173 331 150 408 183 218 145 271 - -

mínima observ. 171 289 138 298 131 246 106 211 119 240 - -

F0 final (Hz) M F M F M F M F M F M F

média 194 350 147 309 144 286 135 243 158 304 - 425

máxima observ. 179 397 156 405 164 409 146 271 169 343 - -

mínima observ. 141 324 137 250 125 222 118 216 147 258 - -

Intensidade (dB) M F M F M F M F M F M F

média 63,39 70,06 65,78 66,11 69,90 67,14 60,12 62,84 69,05 67,57 - 66,55

máxima observ. 66,47 71,71 67,90 71,14 70,30 71,26 64,56 67,46 70,42 67,84 - -

mínima observ. 57,35 68,26 63,83 60,99 69,52 63,74 51,50 54,27 67,82 67,20 - -

* Apenas uma ocorrência da amostra de Tópicos de forma do Tipo 3 apresenta sílaba postônica, produzida por  
falante do sexo feminino.

Quanto à duração, nota-se um alongamento silábico importante na última sílaba da 

unidade, sendo considerada aqui sempre a sílaba tônica, por falta de dados em relação à 

postônica, com uma média de 0,265 s de duração. Não há alongamento na sílaba de ataque, 

que forma o primeiro seminúcleo, com duração semelhante às demais sílabas que precedem 

o núcleo (0,164 s). Na porção de preparação, localizada entre os dois seminúcleos, não há 

proeminência de F0 significativa, ou outras prominências, como alongamento silábico ou 

aumento de intensidade.
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Descrição  dos  valores  de  F0  em  semitons:  No primeiro  seminúcleo,  a  média  da 

sílaba  de  ataque pode  apresentar  uma  variação  de  cerca  de  1 st entre  valores  médios 

máximos (95 st1)  e mínimos (94 st1).  O movimento descendente característico do primeiro 

seminúcleo pode ser realizado completamente na sílaba de ataque, ou, mais comumente, 

ocorrer entre a segunda e terceira sílaba da unidade, com uma queda média de -2 st ao final  

da segunda sílaba e de outros – 2 st ao final da terceira sílaba, realizando um movimento 

descendente total de -4 st. Essa descida ocorre a uma taxa aproximada de 1,3 st por 100 

milésimos de segundo (4st/0,315s≈1,3st/0,100s). O segundo seminúcleo é realizado na última 

sílaba da unidade, seja tônica ou postônica. Entretanto, na amostra ocorre apenas um caso 

de Tópico de Tipo 3 que termina em sílaba postônica (Exemplo 9.5, Figura 9.9), por isso será 

considerado  aqui  a  sílaba  tônica  como  a  sílaba  final  da  unidade).  A  F0  no  segundo 

seminúcleo sobe, em média, 1st1 entre a penúltima (pretônica) e a última sílaba (tônica). Na 

última sílaba (na amostra, sempre tônica), ocorre uma subida média de 3 st até alcançar a F0 

máxima. A subida na última sílaba ocorre a uma taxa média de 1,1 st por 100 milésimos de 

segundo (3st/0,271s=1,1st/0,100s).  Comparando-se com os Tópicos de tipos 1 e 2, nota-se 

que a subida final da forma de tipo 3 é de, em média, 3 st (ou 4 st, se considerar-se a subida  

na pretônica), semelhante à forma de tipo 1. Na forma de tipo 2, a subida total chega, em 

média, a 7 st.

Descrição dos valores de F0 em Herzt: No primeiro seminúcleo, a F0 inicial média da 

sílaba de ataque é de 210 Hz (M) / 317 Hz (F), com valores globais médios de 189 Hz (M) e 345 

Hz (F). O movimento descendente pode se ser completado já na primeira sílaba, ou então 

ocorrer mais gradualmente da primeira sílaba para as sílabas seguintes. Em média, a F0 vai 

de 194 Hz (M) / 350 Hz (F) no final da sílaba de ataque para 159 Hz (M) / 317 Hz (F) no início 

da segunda sílaba e então cai para 147 Hz (M) / 309 Hz (F), totalizando uma descida média na 

F0 de -47 Hz (M) / -41 Hz (F)  entre a sílaba de ataque e  a  sílaba seguinte.  No segundo  

seminúcleo, a F0 média da tônica é de 142 Hz (M) e 269 Hz (F). No movimento ascendente  

realizado na última sílaba (tônica), a F0 inicia-se em média com 134 Hz (M) / 255 Hz (F) e  

sobe cerca de 24 Hz (M) / 49 Hz (F) para alcançar a F0 máxima ao final da unidade, que, em  

média, equivale a 158 Hz (M) / 304 Hz (F). Verifica-se com isso que a subida final de F0 da  

Forma de Tipo 3 é muito baixa para poder configurar uma subida característica de Tópico do 

Tipo 2, que apresenta valores máximos ao final da unidade de, em média, 200 Hz (M) e 331 

(Hz). O Tópico com forma de Tipo 3 a média de duração silábica é também inferior. Assim,  
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apenas com a realização dos dois movimentos, o de descida inicial e o de subida no final, é  

que temos a percepção de um Tópico.

Exemplo 9.5 - bpubcv01 [356]:

 *FLA:  se  /=SCA=  tá  liberado  no  sistema  /=TOP= a  gente  libera  pra  /=SCA= 
distribuir /=SCA= pros hospitais //=COM=

Figura 9.9 - Curva entonacional de Tópico do Tipo 3 com última sílaba postônica do exemplo 9.5

A  intensidade  parece  variar  pouco  ao  longo  de  toda  a  unidade,  sem 

necessariamente acompanhar o mesmo movimento da F0. Os valores observados na sílaba 

de ataque são em média 63,39 dB (M) / 70,06 dB (F), e na última sílaba, 69,05 dB (M) / 67,57  

dB (F).

9.1.4 Forma do Tipo 4

Nos dados do C-ORAL-BRASIL foi identificada uma forma prosódica que não existe 

em italiano e que, segundo avaliação perceptual de falantes nativos, seria agramatical nessa 

língua.  Essa  forma é  caracterizada  por  apresentar  uma F0  extra-alta  na  primeira  sílaba 

tônica da unidade, que pode ou não ser a primeira sílaba do Tópico. A intensidade nessa 

primeira tônica também é alta, e a sílaba apresenta ainda um alongamento. O movimento de 

F0 característico de toda a unidade é descendente, ocorrendo sempre antes da última sílaba 

tônica,  que  apresenta  o  alongamento  mais  significativo,  com  um  aumento  também  na 

intensidade.
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A direção do movimento da porção final do Tópico de Tipo 4 (movimento de F0 na 

última sílaba tônica e eventuais postônicas) pode ser tanto ascendente quanto descendente. 

Qualquer  que  seja  o  traçado  do  movimento  de  F0,  esse  sozinho  não  é  suficiente  para 

caracterizar o foco funcional que permita à unidade ser interpretada como Tópico, se não 

houver alongamento silábico.  Em outras palavras,  é  a  combinação de movimento de F0, 

alongamento silábico e intensidade que caracteriza o segundo seminúcleo. Esse apresenta 

valores de F0 sempre mais baixos em comparação com os do primeiro seminúcleo.

Um enunciado com Tópico com a Forma do Tipo 4 é apresentado no Exemplo 9.6. O 

alinhamento da frequência fundamental com as sílabas da unidade é mostrado na Figura 

9.10. Os parâmetros mais relevantes para descrever essa forma parecem ser a F0 máxima da 

primeira sílaba tônica, juntamente com os valores de F0 e o alongamento da última tônica.

Exemplo 9.6 - bfamdl02 [53]:

 *BEL:  pra  mim  sempre  que  cê  ligava  errado  /=TOP=  dava  algum  problema 
<muito> <cabuloso> //=COM=

Figura 9.10 - Curva entonacional da Forma de Tipo 4

A Figura 9.11 apresenta a manipulação da curva de F0 do Exemplo 9.6, de modo a 

eliminar a F0 extra-alta e o movimento de F0 do primeiro seminúcleo e preservar apenas a  

proeminência do segundo seminúcleo. 
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Figura 9.11 - Curva entonacional manipulada do exemplo 9.5 com abaixamento da F0 na sílaba de ataque e 
eliminação do movimento da primeira sílaba tônica



Conforme pode ser aferido pelo confronto entre o áudio original e o resultante da 

manipulação da F0, a segunda proeminência, a do alongamento silábico, não é suficiente 

para que se tenha a interpretação de que essa unidade é um Tópico.

Com relação aos valores de F0 no início da unidade, a observação dos dados do PB 

corrobora a mesma observação realizada por Rocha (2012) para o PE. Do mesmo modo que 

em PE,  na amostra de PB analisada verificou-se que nem sempre o valor máximo da F0  

coincide com a sílaba de ataque do Tópico, sendo frequente que a F0 realize um movimento  

ascendente do início da unidade até a primeira sílaba tônica. de F0. Essa porção inicial não 

faz parte do núcleo; ela possui as características de uma porção de preparação.

A exemplo de Rocha (2012),  foi  realizada manipulação desse movimento inicial, 

com  o  propósito  de  avaliar  se  esse  é  importante  para  a  interpretação  da  função 

informacional  de  Tópico.  O  movimento  ascendente  de  F0  foi  transformado  em  um 

movimento nivelado, de modo que a F0 da unidade já se iniciasse com os mesmo valores da 

sílaba  tônica.  O  resultado  foi  que  a  transformação  do  movimento  ascendente  em  um 

movimento  nivelado  mantendo  os  mesmos  valores  de  frequência  da  F0  máxima  não 

interfere na interpretação da função informacional, nem tampouco da forma prosódica.

Veja-se, para tanto, a Figura 9.12, que apresenta a manipulação do movimento de 

F0 do mesmo exemplo 9.6, e compare-se o áudio original ao áudio resultante da ressíntese.
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Figura  9.12 - Curva entonacional manipulada do exemplo 9.5 com aumento da F0 nas sílabas iniciais da  
unidade



Também com relação ao segundo seminúcleo PB e PE apresentam comportamentos 

semelhantes.  O Tópico de Tipo 4 pode apresentar variações de movimentos no segundo 

seminúcleo. Conforme os resultados obtidos por Rocha (2012), e que também se verificam 

para o PB, “a manipulação do movimento sempre causa diferenças de percepção em relação 

ao  áudio  original  e  pode  fazer,  em  muitos  casos,  que  a  unidade  tonal  não  seja  mais 

interpretada como um Tópico” (ROCHA, 2012, p. 173).

A  Tabela  9.6  apresenta  a  síntese  dos  parâmetros  de  duração,  F0  e  intensidade 

coletados para os dois seminúcleos dos Tópicos com Forma de Tipo 4. Na amostra de 110 

Tópicos analisados, os de Tipo 4 somam 13 ocorrências, sendo 10 pronunciados por falantes 

do  sexo  feminino  e  apenas  3  por  falantes  do  sexo  masculino.  Sendo  assim,  os  dados 

referentes  a  essa  forma,  especialmente  quanto  aos  valores  de  referências  para  vozes 

masculinas, devem ser considerados com cautela.

Em relação à duração, há um alongamento da primeira sílaba tônica55 (primeiro 

seminúcleo),  que  apresenta  duração  média  de 0,201  s.  Também verifica-se  alongamento 

relevante da última tônica (segundo seminúcleo), com duração média de 0,248 s. Eventuais 

postônicas também parecem ser ligeiramente alongadas (média de 0,185), porém há poucos 

dados para afirmar que esse alongamento tem relevância informacional.

55 A primeira sílaba tônica da unidade não coincide necessariamente com a tônica lexical.
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Tabela 9.6 - Parâmetros acústicos do núcleo da forma de Tópico Tipo 4

Parâmetros

1º seminúcleo 2º seminúcleo

Sílaba de 
ataque

1ª Tônica Postônica Pretônica Tônica Postônica

Duração média (s) 0,117 0,190 0,124 0,141 0,239 0,185

F0 geral st1 média 93 97 98 90 89 89

méd. val. máx. 94 98 100 91 91 90

méd. val. mín. 93 96 97 89 88 89

F0 inicial st1 média 93 96 99 91 89 89

máxima observ. 100 103 106 103 98 96

mínima observ. 82 82 86 80 76 77

F0 final st1 média 93 97 97 89 90 89

máxima observ. 104 106 104 98 100 96

mínima observ. 77 83 84 81 78 77

F0 geral (Hz) M F M F M F M F M F M* F

média 166 269 155 346 137 364 125 222 115 210 89 186

méd. dos val máx. 273 281 166 387 159 408 133 245 128 250 92 212

méd. dos val mín. 123 256 137 287 114 330 117 196 105 184 84 163

F0 inicial (Hz) M F M F M F M F M F M F

média 145 269 151 293 117 375 132 238 117 214 91 182

máxima 180 358 180 392 138 465 144 405 123 265 - 227

mínima 127 229 120 229 82 303 109 87 112 84 - 123

F0 final (Hz) M F M F M F M F M F M F

média 258 270 148 371 129 349 120 201 116 216 88 183

máxima 487 377 162 484 135 473 127 273 138 332 - 255

mínima 126 231 140 270 125 293 114 81 94 123 - 75

Intensidade (dB) M F M F M F M F M F M F

média 66,30 64,21 69,22 66,92 60,27 65,04 64,06 61,17 65,64 65,13 65,94 57,34

máxima 72,02 70,96 72,02 71,41 66,92 71,04 66,99 70,50 69,81 70,70 - 66,52

mínima 60,55 53,54 67,53 55,80 56,60 57,99 61,44 48,99 59,98 59,42 - 53,26

*  Apenas  uma  ocorrência  produzida  por  falante  do  sexo  masculino  da  amostra  dos  Tópicos  de  Tipo  4 
apresentou sílaba postônica.

Descrição em semitons: No primeiro seminúcleo, a F0 inicial da sílaba de ataque 

apresenta variação média de 1 st. Na primeira tônica da unidade, a variação média é de 2 st, 

com  uma  média  geral  de  F0  4  st  acima  da  registrada  na  sílaba  ataque  da  unidade.  Na 

postônica  que  segue,  normalmente  mantém-se  os  valores  altos  da  F0  (em  especial  em 

Tópicos com maior número de sílabas entre os dois seminúcleos;naqueles em que há poucas 

sílabas  nessa  porção  de  ligação,  o  movimento  de  descida  inicia-se  imediatamente).  Na 

última tônica, equivalente ao segundo seminúcleo, a F0 apresenta, em média, uma descida 
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de -8 st em relação à primeira sílaba tônica da unidade. Nessa sílaba, pode haver movimento 

ascendente, nivelado ou descendente, como mostram as diferenças entre a F0 inicial e final 

para  as  máximas  e  mínimas  observadas.  Quando  há  sílabas  postônicas,  há  ainda  a 

possibilidade  de  ocorrer  um  movimento  ascendente-descendente,  que  tem  o  primeiro 

movimento (subida)  realizado na tônica e  o segundo (descida)  na postônica.  Quando há 

sílabas  postônicas,  há  ainda  a  possibilidade  de  ocorrer  um  movimento  ascendente-

descendente,  que  tem  o  primeiro  movimento  (subida)  realizado  na  tônica  e  o  segundo 

(descida) na postônica, porém esse movimento não se mostra relevante ao observarmos as 

variações da F0 em semitons na postônica.

Descrição em Hertz:  No primeiro seminúcleo, a F0 inicial da sílaba de ataque é de 

145 Hz (M) / 269 Hz (F), com valores médios de 166 Hz (M) e 269 Hz (F). Na primeira tônica, 

os valores médios de F0 são de 155 Hz (M) / 346 Hz (F), podendo apresentar máximas de 166 

Hz em vozes masculinas e de 387 Hz em vozes femininas. Na postônica que segue, é comum 

a manutenção de valores altos da F0 em Tópicos com maior número de sílabas entre os dois 

seminúcleos,  enquanto  naqueles  em  que  há  poucas  sílabas  nessa  porção  de  ligação,  o 

movimento de descida inicia-se imediatamente. Na última tônica, equivalente ao segundo 

seminúcleo, a F0 é, em média, -40 Hz (M) / -136 Hz (F) mais baixa do que a da primeira 

tônica, com valores médios de 115 Hz (M) / 210 Hz (F). Nessa sílaba, pode haver movimento 

ascendente, nivelado ou descendente, como mostram as diferenças entre a F0 inicial e final 

para as máximas e mínimas observadas.

Os picos  de  intensidade correspondem ao primeiro seminúcleo,  com valores  de 

intensidade  médios  na  primeira  tônica  de  69,22  dB  (M)  e  66,92  dB  (F).  No  segundo 

seminúcleo também verifica-se aumento de intensidade, com médias de 65,64 dB (M) e 65,13 

dB (F).

9.2 UMA COMPARAÇÃO ENTRE AS FORMAS DE TÓPICO EM PB, ITALIANO E PE

Nessa seção é realizada uma comparação entre os correlatos prosódicos do Tópico 

em PB  (fala  mineira),  em italiano,  primeira  língua  em  que  uma  análise  semelhante  foi 

realizada, e em PE.

Para  a  análise  das  características  prosódicas  realizada  na  língua  italiana,  foi 

coletada uma amostra de 150 Tópicos (75 de vozes masculinas e 75 de vozes femininas) do  
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corpus  LABLITA  (FIRENZUOLI;  SIGNORINI,  2003).  Já  para  averiguar  a  frequência  de 

distribuição do Tópico no corpus, foi formada uma amostra de 105 enunciados (foi extraído 

um  a  cada  dez  enunciados  do  corpus  para  essa  amostra).  Essa  amostra  incluiu  tanto 

gravações de situações informais quanto formais. De modo diverso, o mini corpus do qual 

foi extraída a amostra do PB conta apenas com gravações informais (os dados da amostra do 

PB foram extraídos utilizando um gerador de números aleatórios).

Também apresentamos  uma comparação  com o  PE,  a  partir  dos  resultados  dos 

correlatos prosódicos do Tópico em PE levantados no estudo de Rocha (2012) no corpus 

português  do  C-ORAL-ROM56,  no  qual  7357 Tópicos  foram  analisados.  A  amostra  do  PE 

compreendeu gravações  tanto  formais  quanto  informais,  mas  não foi  extraída de  modo 

aleatório, pois o trabalho de Rocha (2012) objetivava uma investigação mais detalhada da 

forma do Tipo 4. Sobre a distribuição e frequência das formas prosódicas nessa língua, até o 

momento é possível apenas afirmar que a forma de Tipo 4 parece bastante frequente e a de  

Tipo 1 parece ser pouco frequente. As frequências reportadas não refletem necessariamente 

a totalidade de dados do corpus de PE.

Quanto à frequência, o PB apresenta uma tendência contrária ao italiano quanto à 

distribuição das formas de Tipos 1 e 2. Em italiano o Tópico de Tipo 1 é o mais recorrente,  

com 55% de frequência, já no PB essa forma apresenta 35% de frequência. Na amostra de PE,  

essa diferença parece ser ainda mais expressiva, pois foi encontrada apenas uma ocorrência 

de Tópico do Tipo 1 na variedade europeia nas 5 gravações analisadas. O Tópico de Tipo 2 é 

o segundo mais frequente em italiano (24%) e o primeiro mais frequente em PB (47%). Já em 

PE foram identificadas apenas 3 ocorrências de Tópicos de Tipo 2. Os Tópicos de Tipo 3 são 

os menos frequentes em italiano (21%) e muito menos frequentes em PB (apenas 5%, com 

apenas 6 ocorrências encontradas). Em PE, foram identificadas 4 ocorrências de Tópico de 

Tipo 3. A forma de Tipo 4 é a menos frequente em PB, e não existe em italiano, porém 

parece  ser  a  principal  forma  de  realizar  o  Tópico  em  PE,  com  39  ocorrências  nos  73  

exemplos  analisados,  provenientes  de  apenas  5  gravações  (ROCHA,  2012).  Essa  forma 

56 Conforme já apresentado no capítulo 2, o corpus italiano do C-ORAL-ROM é derivado do corpus LABLITA.  
Assim, todas as amostras consideradas nessa comparação são representativas da fala espontânea e foram 
coletadas com base nos mesmos princípios gerais. Rocha (2012) apresenta uma análise mais detalhada sobre 
as limitações da comparabilidade entre os corpora de português brasileiro e europeu.

57 O  corpus  de  PE  não  apresenta  anotação  do  nível  informacional,  motivo  pelo  qual  o  estudo  do  PE 
compreendeu um número reduzido de exemplares.
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também parece apresentar uma grande variabilidade em termos de tamanho (quantidade de 

sílabas), presença ou ausência de preparação e movimentos de F0 no segundo seminúcleo.

Com  base  nesses  dados,  pode-se  afirmar  que  cada  língua  apresenta  tendências 

particulares  quanto  à  realização  do  Tópico  nas  suas  diferentes  formas  prosódicas.  Um 

exemplo mais claro disso é verificado na forma de Tipo 4. Essa forma em PB tem sua origem 

na  variedade  europeia,  não  sendo uma  característica  particular  da  variedade  brasileira.  

Entretanto quais seriam as motivações que levaram o PB a se assemelhar mais ao italiano 

quanto à recorrência das formas de Tipos 1 e 2? Que fatores determinam a realização do 

Tópico em uma forma e não em outra? É possível que a forma de Tipo 3 tenha perdido a 

produtividade em PB e que, através de contato, as formas 1 e 2 tenham se tornado mais  

produtivas. Seria também de muita utilidade investigar as demais línguas românicas para 

identificar as semelhanças e diferenças em relação à variação e distribuição dos correlatos 

prosódicos.

Comparando-se a forma Tipo 3, os casos analisados em PE apresentam o segundo 

seminúcleo  com  alongamento  da  tônica  e  das  eventuais  postônicas,  e  o  movimento 

ascendente com início na última sílaba tônica, estendendo-se pelas postônicas. Em PB, foi 

encontrada apenas uma ocorrência de Tópico de Tipo 3 que apresenta sílaba postônica no 

núcleo. Nessa ocorrência, a F0 na tônica tem uma variação de 4 Hz, enquanto na postônica  a 

variação é de 155 Hz. Ao mesmo tempo, a duração da tônica (0,206 s) é maior do que a da 

postônica  (0,178  s).  Tomando-se  esse  único  caso  como  parâmetro,  o  PB  apresentaria  a 

mesma tendência do italiano quanto ao parâmetro da F0, mas seria mais semelhante ao PE 

no  que  se  refere  ao  parâmetro  da  duração.  Esses  dados  são  insuficientes  para  fazer  

generalizações sobre o PB e o PE, mas servem como ponto de partida para investigações 

mais precisas e aprofundadas.

Este  capítulo  cumpriu  com  o  objetivo  proposto  para  este  trabalho,  qual  seja, 

identificar e descrever as características prosódicas e as formas entonacionais do Tópico na 

variedade em estudo. Foram apresentadas as quatro formas prosódicas do Tópico em PB, 

assim como um conjunto detalhado de valores dos parâmetros prosódicos relevantes para a 

descrição  da  unidade,  quais  sejam:  duração  silábica,  frequência  fundamental  (F0), 

intensidade.  Também  foi  apresentado  o  alinhamento  silábico  aos  movimentos  de  F0 

característico de cada forma. Esses valores de referência para PB permitem a realização de 

estudos posteriores mais detalhados, em que se pode aprimorar os métodos empregados e 
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realizar  ainda  tesses  de  percepção  com  grupos  de  falantes  da  língua  em  situações 

controladas. Tais estudos permitirão validar as análises realizadas até o momento.

Uma  questão  que  permanece  em  aberto  e  que  ainda  não  foi  investigada  em 

nenhuma língua refere-se às possíveis diferenças funcionais para o uso de cada uma das  

formas entonacionais de Tópico. Uma vez que há a possibilidade de realizar o Tópico através 

de  diferentes  configurações  prosódicas,  o  que  isso  acarreta  para  a  interpretação  do 

enunciado? Há distinções realmente tipológicas, ou seriam as formas simples “alomorfes 

entonacionais” (SIGNORINI, 2005)? Pode-se considerar que a motivação para a realização do 

Tópico  em  uma  determinada  forma  prosódica  seja  encontrada  no  próprio  contexto 

prosódico no entorno da unidade. O falante realizaria a forma que melhor se adapta ao 

contexto prosódico do enunciado. Contudo, as diferenças entre as formas são globais e não 

pontuais, além disso, nas unidades de tipo raiz há uma clara diferença de efeito pragmático 

na realização de formas prosódicas diferentes. Assim, parece provável que, uma vez que 

perfis  de prefixo podem ser  realizados com formas diferentes,  haja  diferenças no efeito 

causado por cada uma para a interpretação do enunciado. Os dados e resultados levantados 

por este trabalho serão fundamentais para encontrar as respostas para essa questão.



10 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao  longo  deste  trabalho,  procurou-se  evidenciar  a  necessidade  de  empregar 

metodologias e abordagens teóricas que considerem o fenômeno linguístico falado em seu 

contexto de produção.  Porém, mais do que isso,  ressaltou-se  que  teoria e métodos devem 

levar em conta as características próprias da diamesia falada na proposição de categoriais 

de análise e no tratamento dos dados. 

Primeiramente,  argumentou-se a favor da consideração do dado acústico para a 

análise  de  outros  níveis  de  organização  da  linguagem  que  não  somente  o  fonético  e 

fonológico.  Demonstrou-se, através  de  exemplos,  que  o  domínio  de organização  da 

informação na fala só pode ser verdadeiramente apreciado se o dado acústico for levado em 

efetiva consideração pelo pesquisador. Junto disso, apresentou-se um panorama teórico, a 

Teoria  da  Língua  em  Ato,  que  fornece  ferramentas de  análise  próprias  para  a  fala 

espontânea. Essa teoria se  fundamenta  no  princípio  de  que  há  parâmetros  codificados 

através  da  voz  que  permitem  aos  falantes/ouvintes  de  uma  língua  interpretarem  os 

enunciados não somente no plano locutivo, mas também no nível ilocutivo e da estrutura da 

informação.

Depois, apresentou-se um corpus de pesquisa construído de modo a representar a 

fala  espontânea  informal,  o  corpus  C-ORAL-BRASIL.  Esse  corpus  representa  um  avanço 

dentro do panorama da Linguística de Corpus no Brasil por suas características ímpares: o 

registro  da  fala  em  situações  naturais  e  não  programadas;  o  sistema  de  transcrição 

transparente, mas que, ao mesmo tempo, permite a recuperação de inúmeros fenômenos 

pertinentes à fala; o alinhamento do som com a transcrição, o que permite a exploração dos  

dados da fala de modo a considerar o dado acústico em conjunto com outros elementos na 

análise.

A elaboração desta obra contribuiu ainda com o C-ORAL-BRASIL com uma etapa 

muito  importante  para  assegurar  a  utilização  do  corpus  por  parte  de  pesquisadores  de 
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diversas áreas: a validação do seu conteúdo. Conforme discutido no corpo do trabalho, a 

validação é de importância crucial para que se saiba até que ponto o corpus é confiável para 

cada  tipo  de  pesquisa.  Cada  vez  mais,  no  cenário  internacional  e  brasileiro,  busca-se 

assegurar  a  qualidade  dos  recursos  linguísticos  disponíveis  para  pesquisa  e 

desenvolvimento  tecnológico.  Com  relação  a  esse  ponto,  este  trabalho  forneceu  uma 

contribuição significativa para o projeto C-ORAL-BRASIL em particular, através da testagem 

do  acordo  entre  os  transcritores  responsáveis  pela  segmentação  prosódica  do  corpus. 

Adicionalmente, os métodos, procedimentos, análises e considerações apresentadas neste 

trabalho acerca da validação qualitativa de um corpus de fala certamente serão de serventia 

para aqueles que desejarem implementar e aprimorar tais técnicas em outros corpora.

Uma vez estabelecida a base teórica e definida a amostra de pesquisa, passou-se 

então à caracterização da fala espontânea por meio de métodos de análise quantitativos e 

qualitativos. Os primeiros permitiram reduzir os eventos de fala a medidas que expressam 

suas características estruturais, com isso possibilitando mensurar as diferenças existentes 

entre produções orais de tipo dialógico (diálogos e conversações) e monológico. Quanto aos 

segundos,  possibilitaram  precisar  e  explicar  quais  são  as  circunstâncias  que  geram  as 

diferenças observadas nas medidas quantitativas. Através da combinação dos dois métodos, 

pode-se compreender em melhor medida quais são os fatores ligados à situação que estão 

relacionados ao uso de estruturas mais ou menos  complexas no nível informacional, o que, 

certamente, influenciará as escolhas em outros níveis, como o lexical e o morfossintático.

A compreensão mais geral sobre a complexidade dos enunciados do ponto de vista 

informacional é o ponto de partida para chegar ao estudo da unidade de Tópico. Partindo de 

uma breve revisão sobre os teóricos que mais influenciaram o campo de estudos sobre o 

tema, optou-se por uma abordagem teórica mais recente, a da Teoria da Língua em Ato. 

Nessa abordagem, corpus driven por natureza, as categorias de análise são estabelecidas com 

base  em  três  critérios  relevantes  (função,  distribuição  e  características  entonacionais), 

oferecendo  um  modelo  robusto  e  verificável.  A  partir  dessa  perspectiva,  há  um 

deslocamento na definição de Tópico, que deixa de ser de natureza semântica (em sentido 

estrito) e passa a ser de natureza pragmática.

Com  a  teoria  aqui  adotada,  foi  necessário  expandir  o  conceito  de  Tópico,  em 

especial  com  relação  ao  tipo  de  expressão  linguística  que  pode  ser  utilizada  com  essa 

função. Nesse sentido, a adoção do critério entonacional mostrou-se um ponto chave, sem o 
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qual não seria possível distinguir aquilo que é ilocução daquilo que cumpre uma função 

diversa,  servindo  de  apoio  para  a  ilocução.  Através  de  exemplos  diversos,  procurou-se 

demonstrar que mesmo unidades morfossintaticamente muito distintas, se executadas com 

o perfil prosódico específico, resultarão na expressão de uma mesma função. Isso significa 

que a função, a nível informacional, não é definida pela seleção lexical ou pelas relações  

sintáticas entre os constituintes. A função informacional relaciona-se a um nível cognitivo 

mais  básico,  relacionado  à  programação  linguística  e  ao  qual  os  demais  níveis  estão 

subordinados.

10.1 PRINCIPAIS RESULTADOS ALCANÇADOS

Para este trabalho, foram propostos dois objetivos gerais. O primeiro consistia na 

contribuição com a formação do corpus C-ORAL-BRASIL informal em todas as suas fases,  

desde a compilação até a sua publicação. O segundo referia-se à contribuição para o estudo 

da estrutura informacional  do  PB,  através  da  investigação da unidade informacional  de 

Tópico em uma amostra do C-ORAL-BRASIL.

Ainda que possa parecer óbvio, é importante ressaltar que o segundo objetivo não 

seria cumprido sem o primeiro. A razão para dar relevo a este fato é que a constituição de  

um corpus, normalmente, é tratada como mera parte dos procedimentos metodológicos de 

um projeto de  pesquisa,  sendo raramente  tomada como um fim em si  mesma.  Um dos 

problemas em encarar a compilação de corpora desse modo é que o resultado, geralmente, 

acaba sendo uma coletânea de textos que peca tanto na quantidade quanto na qualidade, 

comprometendo o grau de abrangência da pesquisa. Além disso, o corpus criado para aquela 

pesquisa específica, na maioria das vezes, não se torna acessível à comunidade científica, 

não sendo possível a verificação e validação dos resultados alcançados.

Aqui, ao contrário, defende-se que a compilação de um corpus é um trabalho que 

implica decisões e discussões de fundo teórico bastante complexas, que não se limitam às 

questões  da  forma,  mas  referem-se  sobretudo  às  questões  do  conteúdo.  Toda 

implementação  metodológica  nasce  de  pressuposições  teóricas  acerca  da  natureza  do 

fenômeno estudado.  Assim,  participar  do  processo de  construção  de  um corpus com os 

pressupostos do C-ORAL-BRASIL representou uma etapa de grande amadurecimento, tanto 
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do ponto de vista das habilidades e técnicas adquiridas a nível metodológico quanto das 

reflexões teóricas que propiciou.

Quanto aos objetivos relacionados ao estudo da fala informal, o primeiro consistia 

do levantamento das medidas relativas ao número de turnos, de enunciados, de unidades 

tonais, de enunciados simples e complexos, bem como as médias de enunciados por turno, 

de unidades tonais por enunciado, de palavras por enunciado. Essas medidas permitiram 

identificar as semelhanças e particularidades dos textos orais produzidos em cada uma das 

tipologias interacionais: diálogos, conversações e monólogos. Evidenciou-se que a situação 

comunicativa,  ou  seja,  a  atividade  global  da  qual  os  falantes  estão  participando  (e  não 

somente  o  número  de  participantes  que  constroem  o  texto) é  determinante  da 

complexidade dos textos falados. Nas situações em que a interação entre os participantes 

tem pouca relação com o contexto imediato de produção, os enunciados tendem ser mais  

complexos. Esse dado é relevante para orientar as pesquisas e a modelagem de corpora de 

língua falada.

Os resultados apresentados neste trabalho demonstram que a realização da unidade 

informacional de Tópico é, em sua maior parte, consistente com a descrição da unidade 

realizada a partir de dados da língua Italiana. Verificou-se a frequência de ocorrência dessa 

unidade  informacional  no  minicorpus,  como  também  investigou-se  as  diferenças  entre 

textos  dialógicos  e  monológicos  em relação à  presença da unidade de Tópico.  Os  dados 

permitem concluir que o Tópico é a principal estratégia de padronização da informação na 

língua falada, sendo a unidade de tipo textual mais frequente, especialmente nas interações 

de tipo monológico pois, como visto, nessa tipologia há a maior necessidade de instanciar 

linguisticamente o domínio de referência para as ilocuções.

Quanto à ocorrência de padrões com Tópicos complexos, verificamos que tópicos 

recursivos  são  bastantes  comuns  na  língua  falada,  especialmente  os  padrões  com  duas 

unidades de Tópico para um mesmo enunciado. A recursividade da unidade de Tópico pode 

ser  um  indicador  importante  a  respeito  do  modo  como  a  informação  é  programada  e 

padronizada  cognitivamente,  o  que  merece  uma  investigação  mais  específica.  A 

investigação do Português do Brasil contribuiu com a descoberta de novos tipos de Tópico 

complexo, mais tarde verificados também em  Italiano:  as  Listas de  Tópicos e os  Tópicos 

Subordinadores.
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O  levantamento  das  características  morfossintáticas  mostrou  que  não  apenas 

sintagmas  nominais,  mas  que  também  sintagmas  verbais  são  estruturas  comumente 

utilizadas para estabelecer o âmbito de aplicação para a força ilocucionária. O âmbito de 

aplicação  pode  ser  referencial,  e  nesse  caso  há  predomínio  da  especificação  relativa  ao 

tempo e aos indivíduos relevantes para a ilocução, mas também pode ser avaliativo, em que 

o falante procura levar o seu interlocutor a partilhar dos seus julgamentos subjetivos acerca 

do conteúdo ilocucionário.

Quanto  à  análise  prosódica,  foi  realizado  o  levantamento  das  propriedades 

acústicas para uma amostra dos Tópicos do minicorpus. Esse levantamento confirmou para 

o  PB  a  presença  de  uma forma de  Tópico  presente  também no PE,  mas  inexistente  no 

Italiano.  A  distribuição  das  formas  em  PB  é  diferente  daquela  observada  nas  línguas 

estudadas até o momento, o que indica que a realização prosódica é um fenômeno passível à 

variação possivelmente relacionada a fenômenos de contato linguístico.

10.2 PERSPECTIVAS FUTURAS 

O trabalho realizado até o momento representou diversos avanços em relação ao 

estudo  da  fala  espontânea  e  ao  Tópico  no  PB.  Naturalmente,  há  questões  que  ainda 

permanecem em aberto e outras que foram suscitadas pela própria pesquisa.

Com relação ao corpus C-ORAL-BRASIL, resta em aberto a realização da validação 

da etiquetagem informacional, para a qual este trabalho reportou resultados relativos a uma 

metodologia, até o momento em que foram coletados os dados, em fase de teste. Será de 

grande utilidade aumentar o número de textos etiquetados informacionalmente, para o que 

deverá ser necessária a formação de um novo time de anotadores e a validação qualitativa 

do resultado. As análises de acordo da etiquetagem realizadas neste trabalho servirão de 

base  para  entender  quais  são  os  pontos  de  maior  possibilidade  de  erro  por  parte  de 

anotadores, seja do nível da segmentação prosódica, seja no da etiquetagem informacional. 

Para isso, ainda é necessário analisar com mais detalhe alguns dos dados levantados acerca 

da relação entre anotação prosódica e etiquetagem informacional, o que os limites de tempo 

e o grande volume de dados impossibilitaram  realizar no presente trabalho.

Com relação ao Tópico,  vários  estudos podem ser  efetivados a partir  dos  dados 

levantados neste trabalho. Um ponto de interesse seria compreender melhor a progressão 



240

textual  no  discurso  da  informação  nova  versus  dada.  Esta  investigação  requer  o 

estabelecimento de uma metodologia própria de prospecção e análise de dados.

Esclarecer melhor a natureza dos Tópicos avaliativos é um ponto que pode revelar 

aspectos interessantes acerca da composição dos padrões informacionais, especialmente se 

realizado  comparando-se  com  a  unidade  informacional  de  Parentético,  que  apresenta 

função  semelhante.  Além  disso,  será  interessante  realizar  uma  análise  mais  detalhada 

quanto aos Tópicos complexos, tanto os recursivos como as Listas de Tópico. Esse estudo 

específico poderia enfocar de que modo as unidades de Tópico se articulam prosodicamente  

e semanticamente em um padrão complexo.

Um outra  questão  de  interesse  seria  o  que  torna  a  proeminência  prosódica  do 

Tópico diferente de uma proeminência de tipo ilocucionário. Este estudo deve ser realizado 

através  de  métodos  experimentais,  o  que  foge  do  escopo  deste  trabalho.  A  ideia  seria  

averiguar quais propriedades prosódicas a prominência da unidade de Tópico apresenta que 

a torna funcionalmente diferente da unidade de Comentário. A medição dos parâmetros 

acústicos  para  o  núcleo  funcional  do  Tópico  apresentada  aqui  representa  um ponto  de 

partida para tal pesquisa.

Por fim, destacamos o interesse em compreender qual é a natureza funcional de 

cada uma das quatro diferentes formas prosódicas do Tópico identificadas em PB. Tomando 

como base o fato de que, na língua, a alomorfia não motivada é um fenômeno raro, será 

interessante identificar a motivação para a realização do Tópico com formas prosódicas 

diferentes.

Com  tudo  o  que  foi  exposto  no  presente  trabalho,  acredito  ter oferecido  uma 

contribuição relevante no panorama dos estudos linguísticos do Brasil  para o estudo da 

língua espontânea falada e ter lançado um novo olhar sobre a unidade de Tópico no PB.
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MONEGLIA, M.; CRESTI, E. L éintonazione e i criteri di trascrizione del parlato adulto e 
infantile. In: U. BORTOLINI; E. PIZZUTO (Eds.); Il Progetto CHILDES Italia. Pisa: Del Cerro,  
1997, p. 57–90.

MONEGLIA, M.; CRESTI, E. The value of prosody in the transition to complex utterances. In. 
ALMGREN, M.;  BARREÑA, A.; EZEIZABARRENA, M.-J.; IDIAZABAL, I. ; MACWHINNEY, B. 
(Eds.) Proceedings of the 8th Conference of the International Association for the Study 
of Child Language. Chicago: Cascadilla, 2001, p. 850-872.



246

MONEGLIA, M.; RASO, T.; MITTMANN, M. M.; MELLO, H. R. Challenging the Perceptual 
Relevance of Prosodic Breaks in Multilingual Spontaneous Speech Corpora: C-ORAL-
BRASIL / C-ORAL-ROM. Prosodic Prominence Perceptual and Automatic Identification - 
Speech Prosody 2010 Satellite Workshop. 2010. Chicago: Université de Neuchâtel. 
Disponível em: <http://speechprosody2010.illinois.edu/papers/102010.pdf >.

NENCIONI, G. Parlato-parlato, parlato-scritto, parlato-recitato. In: NENCIONI, G. (Ed.). Di 
scritto e di parlato. Bologna: Zanichell, 1983, p. 126-179. 

OLIVEIRA, C. J. Apêndice de Comentário e Comentários Ligados: uma distinção à luz da 
Teoria da Língua em Ato. Letra Magna, v. 13, n. ano 6, 2010. Disponível em: 
<http://www.letramagna.com/artigo01_13.pdf>. Acesso em: 27 jul. 2010.

OLIVEIRA, C. J. F. O apêndice de comentário no português do brasil: uma análise 
baseada em corpus, 2012. Tese (Doutorado em Linguística) – Faculdade de Letras, 
Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2012.

OLIVEIRA, M. R. (ED.). Corpus Discurso e Gramática. Disponível em: 
<http://www.discursoegramatica.letras.ufrj.br/>. Acesso em: 30 jul. 2011. 

PANUNZI, A.; GREGORI, L. DB-IPIC: AN XML DATABASE FOR THE REPRESENTATION OF 
INFORMATION STRUCTURE IN SPOKEN LANGUAGE. In: H. R. Mello; A. Panunzi; T. Raso 
(Eds.); Pragmatics and Prosody: Illocution, Modality, Attitude, Information Patterning 
and Speech Annotation. Firenze: Firenze University Press. 2011, p.133–150.

PERINI, M. A. Gramática do português brasileiro. São Paulo: Parábola, 2010.

PONTES, E. O tópico no português do Brasil. Campinas: Pontes, 1987.

R DEVELOPMENT CORE TEAM. R: A Language and Environment for Statistical Computing. 
2010. Vienna, Austria: R Foundation for Statistical Computing.

RASO, T.; GOULART, L. L. As unidades informacionais de alocutivo em italiano e português 
do Brasil. Fragmentos, v. 9, p. 84–96, 2009.

RASO, T.; LEITE, F. Estudo contrastivo do uso de Alocutivos em italiano, português e 
espanhol europeus e português brasileiro. Domínios de Lingu@gem, n. 1, 2010. Disponível 
em: <http://www.dominiosdelinguagem.org.br/pdf/dl7/DL7-10.pdf>. Acesso em: 27 jun. 
2011.

RASO, T.; MELLO, H. (Eds.). C-ORAL-BRASIL I: Corpus de referência do português 
brasileiro falado informal. Belo Horizonte: UFMG, 2012. 

RASO, T.; MELLO, H. R. As especificidades da unidade de tópico em PB e possíveis efeitos do 
contato linguístico. In: J. Marinho; E. Saraiva (Eds.); Estudos da língua em uso: da 
gramática ao texto. p. 289–311, 2010. Belo Horizonte: Universidade Federal de Minas 
Gerais.



247

RASO, T.; MELLO, H. R. Parâmetros de compilação de um corpus oral: o caso do C-ORAL-
BRASIL. Veredas, v. 13, n. 2, p. 20–35, 2009. Disponível em: 
<http://www.ufjf.br/revistaveredas/files/2009/11/ARTIGO-Tommaso-Raso-e-Heliana-
Mello.pdf>.

RASO, T.; MELLO, H. R. The C-ORAL-BRASIL corpus. In: M. Moneglia; A. Panunzi (Eds.); 
Bootstrapping Information from Corpora in a Cross Linguistic Perspective. p.193–213., 
2010. Firenze: Firenze University Press.

RASO, T.; MELLO, H. R.; ALVES DE DEUS, L.; ULISSES, A. J. Uma aplicação da Teoria da Língua 
em Ato ao PB. Revista de Estudos da Linguagem, p. 147–166, 2007.

RASO, T.; MITTMANN, M. M. As principais medidas da fala. In: RASO, T.; MELLO, H. R. (Eds.). 
C-ORAL-BRASIL I: Corpus de referência do português brasileiro falado informal. Belo 
Horizonte: UFMG, 2012. p. 177-221. 

RASO, T.; MITTMANN, M. M. La Teoria della Lingua in Atto applicata ai testi del corpus C-
ORAL-BRASIL. In: LABLITA International Workshop in Corpus Linguistics, 7, 2011, Firenze. 
(em preparação).

RASO, T.; ULISSES, A. J. Tópico e Apêndice no português do Brasil: algumas considerações. 
Revista de Estudos da Linguagem, v. 16, n. n. 1, p. 247–262, 2008. Disponível em: 
<http://relin.letras.ufmg.br/revista/upload/11-Tommaso_Raso.pdf>. 

ROCHA, B. M. A Unidade Informacional de Introdutor Locutivo no Português 
Brasileiro: uma análise baseada em corpus., 2011. Dissertação (Mestrado) Faculdade de 
Letras da Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG, Belo Horizonte, 2011. Disponível em: 
<http://www.bibliotecadigital.ufmg.br/dspace/handle/1843/DAJR-8ELJXZ>.

ROCHA, B. N. R. DE M. Características prosódicas do Tópico em PE e o uso do pronome 
lembrete, 2012. Universidade Federal de Minas Gerais.

SARDINHA, T. B. Linguística de corpus. Barueri: Manole, 2004. p. 410

SARDINHA, T. B.; MOREIRA FILHO, J. L.; ALAMBER, E. (Eds.). Corpus Brasileiro. Disponível 
em: <http://corpusbrasileiro.pucsp.br>. Acesso em: 30 jul. 2011. 

SCARANO, A. A The prosodic annotation of C-ORAL-ROM and the structure of information in 
spoken language. In: L. Mereu (Ed.); Information structures and its interfaces. p.51–74, 
2009. Berlin: Mouton de Gruyter. 

SIGNORINI, S. Il Topic: criteri di identificazione e correlati morfosintattici in un corpus di 
italiano parlato. In: F. Albano Leoni; F. Cutugno; M. Pettorino; R. (a c. di) Savy (Eds.); Atti del 
convegno nazionale Il parlato italiano (Napoli, 13-15 febbraio 2003), CD-ROM. ". Atti... 
Firenze: Franco Cesati. 2003, p. 227–238. Disponível em: 
<http://lablita.dit.unifi.it/preprint/preprint-03coll05.pdf>. Acesso em: 6 jul. 2007.



248

SIGNORINI, S. Topic e soggetto in corpora di italiano parlato spontaneo, 2005. Phd. 
Thesis, Dottorato di Ricerca in linguistica Italiana, Università degli Studi di Firenze, 
Departamento di Linguistica, Firenze. 

SINCLAIR, J. Corpus and Text - Basic Principles. In: M. Wynne (Ed.); Developing Linguistic 
Corpora: a Guide to Good Practice. p.1–16, 2005. Oxford: Oxford Books. Disponível em: 
<http://ahds.ac.uk/linguistic-corpora/>.

SOARES, M. E.; ARAGÃO, M. DO S. S. DE (Eds.). Variação e processamento da fala e do 
discurso: análises e aplicações. Disponível em: <http://www.profala.ufc.br>. 

SORNICOLA, R. Topic and Comment (E-book). Encyclopedia of Language and Linguistics. 
Elsevier, 2006, p. 766–772.

SQUIRE, L. R.; KANDEL, E. R. Memória: da mente às moléculas. Porto Alegre: Artmed, 2003. 
p. 251 

STRAWSON, P. F. Identifying reference and truth-values. Theoria, v. 30, n. 2, Blackwell 
Publishing Ltd, p. 96–118, 1964.

TOGNINI-BONELLI, E. Corpus Linguistics at Work. Amsterdam-Philadelphia: John 
Benjamins, 2001.

ULISSES, A. J. A unidade de Apêndice no português do Brasil., 2008. Dissertação 
(Mestrado em Linguística) – Faculdade de Letras, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo 
Horizonte, UFMG, 2008.

VALE, H. P. A unidade informacional de parentético no português do Brasil: uma 
análise baseada em corpus, 2010. Dissertação (Mestrado em linguística)- Faculdade de 
Letras, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, UFMG, 2010. 

WEIL, H. L’ordre des mots dans les langues anciennes comparées aux langues 
modernes. Paris: Joubert.1844.


	1 INTRODUÇÃO
	1.1 CORPORA ORAIS E O ESTUDO DA FALA ESPONTÂNEA NO BRASIL
	1.2 A relevância da oralidade para o estudo da fala
	1.3 OBJETIVOS DA PESQUISA
	1.4 ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO

	2 TEORIA DA LÍNGUA EM ATO
	2.1 ENUNCIADO: DELIMITAÇÃO E TIPOS
	2.2 O ESTUDO PERCEPTUAL DA ENTONAÇÃO
	2.3 AS UNIDADES DO PADRÃO INFORMACIONAL
	2.3.1 Comentário
	2.3.2 Tópico
	2.3.3 Apêndice de Comentário
	2.3.4 Apêndice de Tópico
	2.3.5 Parentético
	2.3.6 Introdutor Locutivo
	2.3.7 Incipitário
	2.3.8 Conativo
	2.3.9 Fático
	2.3.10 Alocutivo
	2.3.11 Expressivo
	2.3.12 Conector discursivo

	2.4 ENFRAQUECIMENTO DO PRINCÍPIO ILOCUTIVO
	2.4.1 Unidade de Escansão
	2.4.2 Comentários Múltiplos
	2.4.3 Estrofe e Comentários Ligados

	2.5 ASPECTOS PRINCIPAIS DA TEORIA DA LÍNGUA EM ATO

	3 CONSTRUÇÃO DO CORPUS C-ORAL-BRASIL INFORMAL
	3.1 O C-ORAL-BRASIL
	3.1.1 Características do C-ORAL-BRASIL

	3.2 A construção do corpus
	3.2.1 Gravação
	3.2.2 Transcrição
	3.2.3 Revisão da transcrição
	3.2.4 O alinhamento texto-som
	3.2.5 Revisão dos elementos segmentais
	3.2.6 Etiquetagem morfossintática
	3.2.7 Etiquetagem informacional


	4 ANÁLISE QUALITATIVA DA ANOTAÇÃO PROSÓDICA E INFORMACIONAL
	4.1 A VALIDAÇÃO DA ANOTAÇÃO DA SEGMENTAÇÃO PROSÓDICA
	4.1.1 Metodologia aplicada na validação da segmentação
	4.1.1.1 Os grupos de anotadores
	4.1.1.2 Descrição da tarefa
	4.1.1.3 Tratamento dos dados

	4.1.2 Resultados da validação da segmentação
	4.1.3 Considerações sobre a validação da segmentação prosódica

	4.2 ANOTAÇÃO PROSÓDICA VS ANOTAÇÃO INFORMACIONAL
	4.2.1 Procedimentos
	4.2.2 Resultados
	4.2.3 Anotação prosódica e identificação de função informacional

	4.3 ACORDO ENTRE ANOTADORES NA ETIQUETAGEM INFORMACIONAL
	4.3.1 Materiais e métodos
	4.3.2 Resultados


	5 CARACTERÍSTICAS DA FALA ESPONTÂNEA
	5.1 DISTRIBUIÇÃO DAS UNIDADES DE REFERÊNCIA NA FALA ESPONTÂNEA
	5.2 ESTRUTURAÇÃO DOS ENUNCIADOS
	5.3 SÍNTESE DA ANÁLISE DA FALA ESPONTÂNEA

	6 O TÓPICO
	6.1 PANORAMA TEÓRICO
	6.1.1 A visão tradicional
	6.1.2 A contribuição de Halliday
	6.1.3 A abordagem cognitiva de Chafe
	6.1.4 A proposta tipológica de Li e Thompson
	6.1.5 O relevo pragmático de Lambrecht

	6.2 ALGUMAS INVESTIGAÇÕES SOBRE O TÓPICO NO PORTUGUÊS DO BRASIL
	6.2.1 O trabalho de Eunice Pontes
	6.2.2 O Tópico e a segmentação entonacional segundo Ilari
	6.2.3 O Tópico discursivo de Perini

	6.3 O TÓPICO NA TEORIA DA LÍNGUA EM ATO
	6.3.1 Tópico e sujeito na Teoria da Língua em Ato
	6.3.2 Características do Tópico na Teoria da Língua em Ato
	6.3.3 As formas entonacionais do Tópico
	6.3.4 Tópicos simples e complexos
	6.3.5 Correlatos morfossintáticos da unidade de Tópico

	6.4 DISCUSSÃO DA LITERATURA

	7 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
	7.1 O minicorpus
	7.2 PROSPECÇÃO E TABULAÇÃO DOS DADOS
	7.3 FERRAMENTAS DE ANÁLISE
	7.4 ESTATÍSTICA
	7.5 Procedimentos para análise das propriedades prosódicas do tópico

	8 O TÓPICO NA FALA ESPONTÂNEA DO PB
	8.1 DISTRIBUIÇÃO DO TÓPICO NA AMOSTRA
	8.2 CARACTERÍSTICAS MORFOSSINTÁTICAS E SEMÂNTICAS DO TÓPICO EM PB
	8.2.1 Preenchimentos morfossintáticos
	8.2.1.1 Tópicos nominais
	8.2.1.2 Tópicos verbais
	8.2.1.3 Tópicos preposicionais, adverbiais e adjetivais

	8.2.2 Propriedades semânticas do Tópico

	8.3 OS TÓPICOS COMPLEXOS
	8.3.1 O Apêndice de Tópico
	8.3.2 As Listas de Tópico
	8.3.3 Tópico Subordinador


	9 CORRELATOS PROSÓDICOS DO TÓPICO EM PB
	9.1 AS FORMAS PROSÓDICAS DO TÓPICO EM PB
	9.1.1 Forma do Tipo 1
	9.1.2 Forma do Tipo 2
	9.1.3 Forma do Tipo 3
	9.1.4 Forma do Tipo 4

	9.2 UMA COMPARAÇÃO ENTRE As formas de TÓPICO EM PB, ITALIANO E PE

	10 CONSIDERAÇÕES FINAIS
	10.1 principais resultados alcançados
	10.2 Perspectivas futuras




