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Algumas palavras argumentam por si sós. A linguagem 

não é nem transparente em suas designações nem 

inerte em seus usos. Seus efeitos se dão em todos os 

níveis, na apresentação dos objetos, na formação dos 

juízos, na sequência das proposições. Esse poder pode 

ser distintamente apreciado. [...] A língua será então 

considerada, se não como fascista (Barthes), pelo 

menos como obtusa e, às vezes, como medíocre. 

Contudo, devemos atenuar essas conclusões. As 

orientações de um enunciado, por não serem de ordem 

linguística, são múltiplas e contraditórias... 

(PLANTIN, 2008, p. 44) 



RESUMO 

 

Os estudos prosódicos ganharam espaço no cenário linguístico nas últimas décadas e, mais 

recentemente, a prosódia dos afetos sociais tem chamado a atenção dos prosodistas. Estudar a 

prosódia de uma língua significa, em alguma medida, compreender como se dão os processos 

de organização da melodia, do ritmo e da intensidade, junto aos demais elementos linguísticos 

que também fazem parte da língua. Na Antiguidade Clássica, a associação prosódia-

discurso/demais elementos linguísticos já era sinalizada, quando, na Retórica, encontramos 

menção às questões relacionadas ao ritmo, ao volume e à harmonia, ou seja, ao que hoje 

chamamos prosódia, entendidos como elementos retóricos importantes para as construções 

discursivas. Se pensarmos em situações de debates político-eleitorais televisionados, podemos 

ver que os elementos prosódicos compõem a argumentação retórica. Partindo da hipótese de 

que parâmetros prosódicos como a F0, a duração e a intensidade são ajustados na expressão 

das atitudes, funcionando como pistas para a caracterização e o reconhecimento destas, o 

objetivo geral deste trabalho é investigar qual o papel da prosódia na expressão de atitudes de 

ataque no discurso político, sobretudo, nos momentos de ataque ao ethos e de desqualificação 

do outro. O corpus deste trabalho é composto por quatro debates político-eleitorais 

televisionados, realizados em 2014 entre os candidatos ao governo de Minas Gerais. Nesses 

debates, foram selecionados 50 enunciados, sendo 31 críticos, 7 irônicos e 12 neutros, 

validados em um teste de percepção, que contou com a participação voluntária de 22 falantes 

nativos de português brasileiro. Para atingir nosso objetivo, as 50 frases passaram por análise 

acústica, com o auxílio do software PRAAT
®
, na qual foram observadas questões 

relacionadas à F0, à duração e à intensidade. No que respeita à F0, nos ativemos a: pontos 

inicial, final, mínimo, máximo, média e tessitura do enunciado, além dos movimentos 

melódicos finais e de ênfase. Quanto à duração, observamos a velocidade de fala, por meio do 

cálculo das taxas de articulação e de elocução e a duração das pausas, quando presentes, além 

da duração média de sílabas prolongadas, da última pretônica e da última tônica do 

enunciado. Para a intensidade, observamos apenas a média por enunciado, pois não tivemos 

controle das gravações, o que possibilitaria uma análise mais detalhada desse parâmetro. Os 

resultados nos mostraram que a crítica tende a apresentar valores mais altos de F0 em todos os 

pontos do enunciado medidos. Além disso, encontramos um padrão predominantemente 

descendente para o movimento final, que acontece com registros de frequência também mais 

altos em relação ao neutro. As taxas de articulação e de elocução evidenciam que os locutores 



tendem a expressar a crítica com uma fala mais lenta, preenchida por pausas. Notamos ainda a 

presença de prolongamentos e de movimentos circunflexos em elementos enfatizados, 

mostrando como os parâmetros de F0 e de duração se complementam na expressão das 

atitudes. Outras estratégias prosódicas foram notadas na expressão da crítica, como uma 

mudança de qualidade de voz de dois locutores, o que pode funcionar como pista para a 

caracterização dessa atitude. No que tange à ironia, não encontramos um único padrão 

prosódico a ser seguido. Acreditamos, assim, que os locutores adotam estratégias individuais 

na expressão dessa atitude, além de usarem outros elementos, como o riso, para corroborar a 

construção de sentido irônico. Desse modo, evidenciamos que a prosódia é um elemento 

linguístico que faz parte da argumentação e atua de maneira bastante expressiva nos 

momentos de desqualificação do outro quando se trata, no caso deste trabalho, de discurso 

político. 
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ABSTRACT 

 

Prosodic studies have been highlighted in the linguistic field since last decades, and most 

recently, prosodists’ attention has been drawn to social affective prosody. Studying the 

prosody of a language means, to some extent, to understand how the processes of organizing 

fundamental frequency, rhythm and intensity occur, along with all the other linguistic 

elements that are also part of language. In the Ancient Greece, the association of prosody-

speech/other linguistic elements was already addressed, which can be proved when we find 

mention of issues related to the rhythm, volume and harmony in Aristotle’s Rhetoric, i.e., 

what we currently call prosody, defined as important rhetorical elements for discursive 

constructions. If we think of political-electoral televised debates-related situations, we notice 

that the prosodic elements make up the rhetorical argumentation. Assuming that prosodic 

parameters such as fundamental frequency (F0), duration and intensity are adjusted in the 

expression of attitudes, serving as clues to the characterization and recognition of these, the 

aim of this study is to investigate the role of prosody in the expression of attitudes of attack, in 

political discourse, especially when attacking the ethos and devaluing the other. The corpus of 

this work consists of four political-electoral televised debates, performed in 2014 by the 

candidates for governor of Minas Gerais state. In these debates, 50 sentences were selected, 

including 31 critical, 7 ironic and 12 neutral, validated in a perception test, which included the 

voluntary participation of 22 native speakers of Brazilian Portuguese. To achieve our goal, the 

50 sentences have undergone acoustic analysis, with the aid of PRAAT
®
 software, where 

issues related to F0, duration and intensity were observed. Regarding to F0, we focused on: 

initial, final, minimum and maximum points values, mean of F0 and pitch range of the 

sentence, as well as the final and emphasis melodic movements. Concerning the duration, we 

calculated the articulation and speech rates and the duration of pauses, when present, besides 

the average duration of extended syllables, the last pre-tonic and the last tonic of the sentence. 

For the intensity, we just observed the average per sentence because we had no control of the 

recordings, which would allow a more detailed analysis of this parameter. The results showed 

us that the criticism tends to have higher values of F0 at all of the points of the sentences 

measured. Furthermore, we find a pattern predominantly descendent to final movement, 

which occurs with frequency registers also higher compared to neutral sentences. The 

articulation and speech rates show that speakers tend to express criticism with a slower 

speech, filled with pauses. We noticed yet the presence of prolongations and circumflex 



movements in emphasized elements, showing how F0 and duration parameters complement 

each other in the expression of attitudes. Other prosodic strategies were noticed in critical 

expression, as a change of quality of the voice of two speakers, which may function as a clue 

for the characterization of this attitude. Regarding the irony, we did not find a single prosodic 

pattern to follow. We believe, therefore, that the debate participants adopt individual 

strategies in the expression of this attitude, and use other elements, such as laughter, to 

support the construction of the ironic sense. Thus, we showed that prosody is a linguistic 

element that is part of the argumentation and it acts in a very expressive way in times of 

devaluing the opponent when it comes, in this study, to political speech. 
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INTRODUÇÃO 

 

As primeiras eleições diretas para governador e vice-governador aconteceram, no 

Brasil, entre 1945 e 1965. Durante o período da ditadura, esses cargos eram delegados pelo 

Governo Federal e, em 1982, os governadores voltaram a ser eleitos pelo voto direto. Durante 

o período de campanha eleitoral, os candidatos aos cargos de governo objetivam, de algum 

modo, persuadir ou dissuadir a população, visando sua eleição ou, ainda mais recentemente, 

sua reeleição. Para tanto, utilizam-se de um jogo de linguagem, capaz de levar o eleitor a 

aderir (ou não) à sua tese. Nas diversas situações discursivas, argumentar é valer-se das 

provas retóricas, quais sejam, ethos, pathos e logos, trazidas à baila em Aristóteles (1998).  

Neste trabalho, privilegiamos as construções das imagens de si (ethos, pode-se acrescentar) 

daquele que enuncia e, sobretudo, as desconstruções da imagem do adversário, por meio de 

atitudes como a crítica e a ironia, construídas não somente via argumentação, mas também via 

prosódia. 

Conforme observa Charaudeau (2006), “o discurso político é, por excelência, o lugar 

de um jogo de máscaras” (CHARAUDEAU, 2006) e podemos dizer que é também o lugar em 

que o candidato se mostra conforme seu propósito enunciativo. No discurso político, a 

linguagem se junta à ação política, determinando como a vida social é organizada e tem em 

vista o bem comum. Além disso, é possível verificarmos como a associação entre linguagem e 

ação política exerce influência sobre as diferentes estratégias discursivas que se desenvolvem 

nesse campo. Sabemos que todo ato de linguagem liga-se, por sua vez, a essa ação, a partir de 

relações de força estabelecidas entre os sujeitos que comunicam e constroem um laço social, 

funcionando como um “agir sobre o outro” (CHARAUDEAU, 2006). 

Nesse campo, a argumentação retórica não mostra somente as faces de cada um, mas, 

também, pode colocar em xeque as imagens construídas pelo adversário, quando se trata de 

discurso político. Pontuamos, mais uma vez, que junto à argumentação retórica, presente em 

contextos de debates televisivos, por exemplo, a prosódia é um constituinte linguístico que 

também é importante para a construção do discurso oral, atuando durante os momentos de 

conflito entre os candidatos de modo bastante expressivo. Aristóteles (1998), ao falar sobre 

aspectos concernentes ao discurso, já apontava para aquele ligado à ação, no qual questões 

relacionadas à pronúncia figuravam como elemento retórico importante. O autor dizia que 

questões rítmicas, de volume e de harmonia atuam juntamente à argumentação retórica. 

Assim, podemos dizer que o que hoje denominamos prosódia desde a Antiguidade Clássica é 
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visto como um constituinte discursivo que, junto a outros aspectos, como os lexicais, 

semânticos e demais, contribui de maneira significativa para a construção de sentido. 

Pensando ainda nas situações em que os candidatos entram em conflito verbal direto, 

os debates político-eleitorais televisionados são bons ambientes para que essas construções 

das imagens de si possam emergir. Ademais, nesses tipos de interação verbal, um candidato 

ataca diretamente seus adversários também pelas suas formas de falar, tentando fazer com que 

o ethos, construído anteriormente ou no momento da interação, seja ou não comprometido. A 

desconstrução dessa imagem pode, portanto, prejudicar um candidato e, ao mesmo tempo, 

trazer à luz qualidades de outro.  

Nas últimas décadas, os estudos prosódicos ganharam espaço no cenário linguístico, e, 

mais recentemente, a prosódia dos afetos sociais ganhou foco. Atribuiu-se ao longo tempo 

diversas funções à prosódia: podemos identificar, por exemplo, modalidades frasais, a origem 

geográfica, o sexo, a idade e os estados afetivos do falante a partir de traços prosódicos 

produzidos em conjunto com os demais elementos linguísticos na enunciação. Em outras 

palavras, a prosódia é um elemento linguístico que corrobora a construção de sentido, junto à 

argumentação retórica. Quando falamos de discurso político, elementos prosódicos 

participam, por exemplo, dos momentos de desconstrução do ethos nos debates político-

eleitorais, dando forma aos processos argumentativos e à força retórica dos enunciados. Ao 

construir uma crítica ou provocar o adversário, atacando-o, é através de modulações no modo 

de falar (como mudanças de altura melódica, prolongamento ou não de sílabas enfatizadas, 

mudanças na qualidade de voz etc.) que essas atitudes serão reconhecidas pelo ouvinte.  

 Estudos recentes acerca da prosódia dos afetos sociais têm mostrado que ajustes 

locais, realizados em alguns parâmetros prosódicos, como frequência fundamental, duração e 

intensidade, são responsáveis pela caracterização e pelo reconhecimento de diversas atitudes. 

Diante disso, a questão geral que essa pesquisa pretende responder é: como esses parâmetros 

prosódicos se comportam na expressão das atitudes de ataque nos momentos de desconstrução 

do ethos adversário? Para isso, nos propusemos a investigar as seguintes questões: como o 

ethos é construído nos debates eleitorais? Como essas imagens são desconstruídas entre os 

candidatos nessa situação comunicativa? Quais estratégias retórico-argumentativas eles 

adotam ao atacar a imagem adversária? Todos os candidatos fazem uso de uma mesma atitude 

para desqualificar o outro? Como a prosódia atua nesses momentos, junto à argumentação 

retórica? 

Partindo de alguns trabalhos publicados na literatura prosódica, nossa hipótese inicial 

é que os candidatos fazem uso de mais de uma atitude na tentativa de desqualificar seu(s) 
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adversário(s), tais como a ironia e a crítica. Na expressão dessas atitudes, alguns parâmetros 

prosódicos são modificados, funcionando como nuances que dão forma aos marcadores 

retóricos, utilizados nos momentos de ataque ao adversário. Esperamos, a partir desse estudo, 

compreender melhor o papel da prosódia na construção de sentido na expressão de atitudes 

nos debates políticos aqui analisados.  

Antes de apresentarmos os objetivos, no entanto, vale ponderarmos que não 

almejamos realizar uma análise detalhada dos momentos de desconstrução do ethos e das 

diversas estratégias de desqualificação do outro. O que pretendemos neste trabalho é mostrar 

como a prosódia atua retórico-discursivamente nos momentos em que acontece a 

desqualificação adversária entre os candidatos participantes dos debates político-eleitorais 

analisados neste trabalho, na expressão das atitudes de ataque ao outro. 

 

OBJETIVOS 

 

Este trabalho tem por objetivo geral verificar qual o papel da prosódia na expressão de 

atitudes nos momentos de desqualificação dos candidatos ao governo de Minas Gerais nas 

eleições de 2014. Para que possamos atingir tal objetivo geral, podemos listar os seguintes 

objetivos específicos: 

 

 analisar como se dá a construção discursiva do candidato, no momento em que este 

enuncia, com vistas à construção de um ethos presente; 

 analisar, discursivamente, como o ethos adversário é desconstruído por seu oponente, 

nos momentos de confronto entre eles; 

 identificar, perceptivamente, as atitudes encontradas nos momentos de ataque (crítica, 

ironia e outras que possam ser identificadas); 

 confrontar a percepção das atitudes realizada previamente pelo pesquisador com a de 

um grupo de juízes formado por outros falantes de português brasileiro; 

 identificar, perceptivamente, quais marcas prosódicas podem contribuir para a 

desconstrução do ethos; 

 caracterizar, do ponto de vista acústico, a prosódia das atitudes encontradas nos 

momentos de ataque ao ethos nos debates políticos analisados; 

 verificar como tais pistas prosódicas contribuem para a desconstrução do ethos dos 

candidatos caracterizando, via prosódia, esses ataques. 
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JUSTIFICATIVA 

 

A organização de uma língua é construída ao longo do tempo e, ao descrevê-la, é 

necessário considerar os diversos aspectos que a constroem. Estudar essa organização é, em 

alguma medida, procurar compreendê-la desde suas unidades mínimas até o discurso. 

Todavia, durante muito tempo no cenário linguístico, privilegiaram-se estudos voltados 

somente a determinadas áreas, como a sintaxe, por exemplo, ficando relegadas, a segundo 

plano, áreas que também atuam de maneira expressiva na comunicação humana, como a 

prosódia.  

Apesar dos avanços nos estudos prosódicos, salientamos que muito há para ser 

descrito e discutido, principalmente se pensarmos numa interface que contemple prosódia e 

discurso. Antunes (2007) comenta que alguns trabalhos realizados nos domínios da semântica, 

da pragmática e da análise do discurso se propõem a estabelecer esse diálogo entre as áreas. 

Entretanto, apesar de reconhecerem que a prosódia é um elemento importante e que confere 

significado ao discurso, os pesquisadores dessas áreas não realizam trabalhos específicos e 

não contemplam de maneira abrangente o aspecto prosódico associado ao discurso. É o que 

acontece, por exemplo, em alguns trabalhos sobre discurso político
1
. 

Ao tomarmos o discurso político, vemos que os candidatos procuram construir uma 

imagem de si com vistas à credibilidade. Nesse sentido, eles almejam a construção de um 

ethos condizente com uma imagem de sério, de virtuoso, de competente, de comprometido, 

enfim, uma imagem capaz de garantir sua vitória nas urnas. Ao mesmo tempo, cabe ao 

adversário atacar essas construções, na tentativa de desqualificar seu contendente. Entender 

como essa imagem é construída e, ao mesmo tempo, desconstruída, parece-nos de 

fundamental importância, uma vez que isso pode ser um dos fatores que levam ao sucesso ou 

não do candidato. Acreditamos, também, que estudar como a argumentação é inserida no 

discurso e, em especial, situá-la nos momentos de ataque ao ethos adversário, significa 

considerar e contemplar todas as dimensões linguístico-discursivas, inclusive o aspecto 

prosódico.  

Este trabalho se justifica, portanto, a partir do momento em que tal estudo pode 

contribuir, principalmente, às pesquisas prosódicas que ganharam espaço nos últimos anos, 

mostrando como os elementos dessa natureza atuam na construção de sentido, especialmente 

no cenário político, nas atitudes de ataque. Assim, entendemos que a prosódia não atua 

                                                 
1
 Aqui nos referimos, especialmente, aos trabalhos de Piovezani (2011; 2013), que serão retomados na seção 

3.2.1 quando discutirmos prosódia no discurso político. 
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sozinha, mas em conjunto com a argumentação retórica no discurso político e, ao nos 

referirmos ao escopo deste trabalho, nos processos de construção e de desconstrução do ethos. 

Acreditamos, portanto, que é importante entender como a relação prosódia-outros elementos 

linguístico-discursivos acontece, pois, assim, seria possível compreendermos um pouco 

melhor o funcionamento da língua. Encontram-se aqui nossas contribuições para os estudos 

discursivos que estão sendo desenvolvidos na linha de pesquisa de Tradução e Práticas 

Discursivas, do Programa de Pós-graduação em Letras: Estudos da Linguagem, da 

Universidade Federal de Ouro Preto. Finalmente, sublinhamos e reafirmamos que nossas 

contribuições não almejam somente às pesquisas prosódicas, mas também aos estudos 

discursivos, mostrando como as imagens de si são desconstruídas durante os debates eleitorais 

e, principalmente, como a prosódia atua na expressão das atitudes de ataque nessas situações 

comunicativas. 

 

PLANO 

 

No primeiro capítulo apresentamos uma revisão sobre a Retórica de Aristóteles, 

tentando mostrar como o ethos era visto na Antiguidade Clássica. Nesse capítulo, procuramos 

discutir, também, como esse conceito é abordado numa perspectiva contemporânea, apoiados 

em teóricos da análise do discurso, tais como Amossy, Charaudeau, Maingueneau, Galinari, 

entre outros. Ainda neste primeiro capítulo apresentamos uma discussão sobre o discurso 

político, tentando mostrar como essas imagens de si emergem nesse cenário, além de uma 

breve discussão sobre as noções de polêmica e desqualificação do outro, conforme Amossy. 

No capítulo 2, passamos às discussões acerca da prosódia. Nesse capítulo, procuramos 

discutir como o conceito de prosódia tem sido abordado na literatura, à luz de autores como 

Crystal, Hirst e Di Cristo, Couper-Kuhlen, entre outros. Apresentamos, também, uma 

discussão sobre as funções da prosódia, com um enfoque especial na função atitudinal (ou 

expressiva). Para concluir o capítulo, revisitamos alguns trabalhos no português brasileiro que 

se dedicaram ao estudo dessa função e que mostraram como a prosódia é um elemento 

linguístico importante para a construção de sentido. 

Apoiados na ideia elaborada por Plantin e sustentada por autores como Amossy e 

Galinari de que toda palavra é argumentativa, entendemos que estudar a argumentação 

significa englobar todas as dimensões discursivas da língua. No entanto, alguns trabalhos que 

se propõem a fazer essa interseção entre prosódia e demais elementos linguístico-discursivos 

não o fazem de maneira a contemplar todas as possibilidades de um estudo prosódico. Assim, 
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nossa proposta no capítulo 3 é mostrar que essa interseção é possível, favorecendo uma 

melhor compreensão sobre o funcionamento da língua. 

No capítulo 4 descrevemos a metodologia adotada para coleta e análise dos dados, 

tanto para a análise perceptiva como para a acústica. Incialmente, apresentamos uma 

discussão sobre obtenção de corpus, a partir dos trabalhos de Campbell, Audibert e outros. 

Após essas discussões, apresentamos os procedimentos metodológicos referentes ao teste 

piloto e ao teste de percepção.  Em seguida, são trazidas à luz considerações metodológicas 

acerca das medidas realizadas no que respeita os parâmetros prosódicos clássicos abordados 

neste trabalho: a F0, a intensidade e a duração. 

No capítulo 5, apresentamos os resultados desse estudo, objetivando mostrar como a 

metodologia descrita no capítulo 4 foi empregada na análise do corpus. Procuramos mostrar 

como elementos de natureza prosódica atuam junto à argumentação retórica, corroborando a 

construção de sentido. Além disso, são apresentados, nesse capítulo, os resultados do teste de 

percepção e algumas considerações sobre a (des)construção do ethos nos debates analisados. 

Finalmente as conclusões de nossos estudos serão apresentadas, fechando este 

trabalho.
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1 RETÓRICA, ETHOS E DISCURSO POLÍTICO 

 

1.1 A Retórica e os meios de persuasão 

 

Os estudos acerca da argumentação remontam à Antiguidade Clássica, quando 

Aristóteles (1998) apresenta, no Livro I de sua Retórica, a definição dessa disciplina. Segundo 

o autor, a retórica, vista como ciência e arte, é a outra face da dialética. Elas não pertencem a 

nenhuma ciência específica, e fazem, tanto a retórica como a dialética, menção ao que é 

relacionado aos indivíduos em suas trocas simbólicas. Desse modo, todo homem faz uso de 

ambas para discutir e sustentar suas ideias, de maneira defensiva ou acusativa, em relação ao 

outro a quem dirige seu discurso. Cabe ponderamos que, conforme Aristóteles (1998), tanto a 

retórica como a dialética são formas de argumentação. No entanto, elas se diferenciam 

especificamente em relação ao público: enquanto a retórica diz respeito à palavra pública, isto 

é, aos usos da argumentação nos domínios judiciários, deliberativos e epidíticos, a dialética é 

reduzida à esfera privada, às conversas entre especialistas, entre pares, entre mestres e 

discípulos ou pesquisadores de uma determinada área. No campo da retórica, o auditório é 

visto de maneira passiva, respondendo em menor grau ao orador. Por sua vez, no campo da 

dialética, o interlocutor é mais responsivo e ativo, visto que não se encontra na esfera do 

público em geral. 

Aristóteles (1998) comenta que três elementos são fundamentais no discurso: o orador, 

o assunto a ser tratado e o ouvinte. Para o autor, existem três tipos de gêneros de discurso 

oratório: o deliberativo (ou político), o judiciário (ou forense) e o epidítico (ou 

demonstrativo). O discurso deliberativo diz respeito aos homens considerados cidadãos na 

Grécia e que assumiam cargos em assembleias. Assim, o orador deliberativo aconselha e 

desaconselha sobre um evento futuro, seja por meio do conselho, seja por meio da dissuasão. 

O discurso judiciário, que faz menção ao passado, tem como atitude discursiva a acusação ou 

a defesa. O discurso epidítico se ocupa do presente e encontramos, nesse gênero, tanto o 

elogio como a censura. Aqui, o espectador fala sobre o talento do orador. Esses três gêneros 

têm finalidades distintas, conforme pondera Aristóteles (1998). O autor sustenta que para os 

que elogiam ou censuram o fim é o belo ou o feio. Aos que falam em tribunal, cabe um fim 

justo ou injusto. Finalmente, o intuito do discurso deliberativo era definir o que era 

conveniente e o que era prejudicial para a pólis. 
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Há de se ressalvar que, para Aristóteles (1998), a noção de gênero não se aproxima 

daquela defendida por pesquisadores modernos da linguística textual e da análise do discurso. 

Na Retórica Clássica, a ideia de gêneros está relacionada aos tipos de situação de 

comunicação, às tomadas de palavra na esfera pública e não aos “tipos relativamente estáveis 

de enunciados” (BAKHTIN, 1997), quais sejam, os gêneros do discurso. Na Grécia Antiga, 

ainda que o gênero deliberativo fosse político, se restringia somente às assembleias públicas 

gregas, quando os cidadãos que constituíam tais assembleias tomavam a palavra 

presencialmente. Hoje, entretanto, o discurso político não é um discurso de assembleia, mas 

sim um discurso midiatizado em muitas ocasiões. Assim, é importante nos atentarmos para o 

fato de que Aristóteles já se preocupava com as condições de produção do discurso para o 

tratamento e apreensão de sentidos e efeitos do discurso, bem como para a sua adequação ao 

contexto e ao interlocutor.  

De acordo com Aristóteles (1998), a arte retórica é construída pelos meios de 

persuasão, únicos elementos capazes de dar forma a ela. O autor comenta que somente deste 

modo seria possível vermos claramente os fatos e discernirmos uma argumentação justa de 

uma argumentação não justa (ARISTÓTELES, 1998). Desse modo, não cabe à retórica 

somente alcançar a persuasão de um (ou vários) auditório(s), mas diferenciar esses meios de 

persuasão em cada caso particular. Entre esses meios, três são preenchidos pela palavra 

falada, isto é, são dependentes da arte retórica. Trata-se das chamadas provas retóricas: o 

ethos, o pathos e o logos. 

Conforme Aristóteles (1998), o logos está relacionado à persuasão por meio do 

discurso e de sua dimensão lógico-demonstrativa, quando mostramos a verdade ou algo que 

parece verdade. É possível alcançar a persuasão, também, pela disposição dos ouvintes 

quando emoções são despertadas no auditório por meio do discurso. Isso se deve ao fato de 

emitirmos juízos que podem variar, conforme o que sentimos (pathos). Em relação ao ethos, 

podemos dizer que este se associa ao caráter pessoal do orador. A persuasão ocorre, portanto, 

quando o discurso proferido traz à luz um orador digno de fé.  

Os estudos acerca das provas retóricas como visto ao longo das discussões 

apresentadas até aqui datam da Antiguidade Clássica, quando, na Retórica, os meios de 

persuasão são divididos em três categorias distintas: ethos, logos e pathos. Entendemos que os 

três elementos são, via de regra, de fundamental importância para os estudos da argumentação 

retórica, mas devido às limitações e à proposta deste trabalho, não nos ateremos ao logos e ao 
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pathos
2
. Interessa-nos aqui entender como o ethos é desconstruído nos debates político-

eleitorais televisionados analisados, levando à desqualificação dos adversários, quando se 

trata de discurso político. Assim, retomaremos com mais detalhes as discussões de Aristóteles 

no que respeita a essa prova retórica e, em seguida, veremos como o problema vem sendo 

abordado em uma perspectiva contemporânea, retomando trabalhos de autores como Amossy 

(2005) e Charaudeau (2006). 

 

1.2 O ethos 

 

A noção de ethos é consagrada por Aristóteles (1998) quando o autor, em sua 

Retórica, discorre sobre os meios de persuasão e comenta que, a partir do caráter, o orador 

pode se apresentar como digno de crédito. Como argumenta o autor, um auditório acredita de 

maneira mais rápida em pessoas honestas e, sobretudo, em coisas que não geram nenhum tipo 

de dúvida. Para o autor, essa confiança não é resultado de um saber prévio sobre o orador, 

mas sim de um momento específico do discurso, quando o orador toma a palavra. Assim, o 

caráter pode ser, em alguma medida, o principal meio de persuasão, pois, como observa o 

autor, “não se deve considerar sem importância para a persuasão a probidade do que fala” 

(ARISTÓTELES, 1998, p. 49). 

Aristóteles (1998) pontua que a prudência (phrónesis), a virtude (areté) e a 

benevolência (eunóia) são as três dimensões ethicas que tornam o orador persuasivo. São 

essas as três características que lhe conferem credibilidade. Quando um orador mente, por 

exemplo, o faz por negligenciar uma, duas ou as três dimensões juntas. Ao retomar as 

traduções dos termos phrónesis, areté e eunóia, Eggs (2005) propõe uma tradução explicativa 

um pouco mais moderna. Para o autor, um orador inspira confiança quando seus conselhos e 

argumentos são sábios e razoáveis (phrónesis), quando argumenta de maneira honesta e 

sincera (areté) e quando é solidário e amável com seu auditório (eunóia).  

As discussões acerca do ethos apresentadas por Aristóteles (1998), bem como suas 

concepções, têm sido retomadas e redefinidas por diversos estudiosos da análise do discurso 

atualmente. Adam, Eggs e Maingueneau são exemplos desses pesquisadores, cujos trabalhos 

encontram-se reunidos em Amossy (2005). A seguir, retomaremos alguns desses trabalhos, 

para que possamos discutir como o ethos tem sido tratado numa abordagem contemporânea. 

                                                 
2
 Discussões acerca dessas provas retóricas podem ser encontradas no Livro I da Retórica. 
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Antes disso, gostaríamos de apresentar as considerações feitas por Charaudeau acerca dessa 

prova retórica em seu livro sobre discurso político.  

Filiado à noção retórica, Charaudeau (2006) discute se o ethos, enquanto imagem de 

si, está relacionado à pessoa real que fala (o locutor) ou à pessoa como ser que fala (o 

enunciador)
3
. De acordo com o autor, os dois aspectos devem ser considerados, pois o ethos 

“enquanto imagem de si que se liga àquele que fala, não é uma propriedade exclusiva dele; ele 

é, antes de tudo, a imagem de que se transveste o interlocutor, a partir daquilo que diz” 

(CHARAUDEAU, 2006, p. 115). Assim, o ethos é resultado de uma construção imagética do 

sujeito que fala, embasado por dados que preexistem ao discurso (ethos pré-discursivo) e por 

dados que são trazidos pelo próprio ato de linguagem (ethos discursivo). Ele emana de uma 

visão global e se constrói, a priori, a partir de uma imagem visada por uma opinião coletiva. 

Além disso, resulta de uma encenação, através de situações sociocomunicativas, sendo 

dependente de julgamentos realizados pelos envolvidos no processo. 

Em Amossy (2005), o conceito antigo de ethos é abordado à luz de novas disciplinas. 

Assim, os artigos publicados no livro organizado por essa autora buscam discutir a noção de 

ethos como construção de uma imagem de si no discurso, com vistas ao diálogo entre 

especialistas da retórica, da filosofia analítica e da pragmática, relacionando-o, também, à 

sociologia da literatura e à narratologia. No prefácio, a autora comenta que “todo o ato de 

tomar a palavra implica a construção de uma imagem de si” (AMOSSY, 2005, p. 10). 

Segundo Barthes (1970, apud Amossy, 2005, p. 10), o ethos define-se como as características 

do orador que devem ser mostradas ao auditório, não importando sua sinceridade. O objetivo 

do orador, nesse caso, seria causar boa impressão, mostrando pelos seus modos de dizer o que 

é, e não o que não é. Entre os estudos apresentados nessa obra, revisitaremos alguns, 

objetivando identificar como o ethos vem sendo tratado numa perspectiva retórico-

argumentativa contemporânea. 

Eggs (2005), quando discute as provas retóricas, comenta que o ethos seria a mais 

importante entre elas. De acordo com o autor, quando um orador é honesto em seu discurso, 

parecerá mais digno de credibilidade perante o auditório. O autor pretende mostrar que a 

concepção advinda da retórica aristotélica, na qual a força persuasiva do ethos teria duas 

concepções (uma delas, de sentido moral, englobaria atitudes e virtudes; a segunda, de sentido 

                                                 
3
 Entre outras definições, o locutor pode ser entendido como “sujeito falante responsável pelo ato de linguagem 

e, portanto, exterior a este” (CHARAUDEAU; MAINGUENEAU, 2014, p. 311). O enunciador, por sua vez, 

define-se como sujeito que se mostra durante a enunciação, constituindo identidades diferentes, conforme seus 

propósitos enunciativos. Uma discussão detalhada a respeito dessas categorias pode ser encontrada em 

Charaudeau e Maingueneau (2014). 
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neutro, reuniria termos como o caráter), são, na verdade, complementares à atividade 

argumentativa. Segundo o autor, a realização de um ethos moral não é possível sem que se 

realize, ao mesmo tempo, um ethos neutro. Em um debate, por exemplo, o orador precisa agir 

e argumentar de maneira estratégica. Cabe a essas duas faces do ethos, a moral e a estratégica, 

permitir o convencimento pelo discurso (EGGS, 2005, p. 39). 

Maingueneau (2005; 2006) discute o ethos numa perspectiva que, segundo ele, se 

afasta em alguma medida do quadro retórico. A concepção adotada pelo autor ultrapassa 

bastante o quadro da argumentação e a incidência do ethos é estuda em textos escritos, que 

apresentem ou não alguma sequencialidade argumentativa. O autor lembra que Aristóteles 

não pretendia mostrar o que é persuasivo para um indivíduo, mas sim para tipos de indivíduo. 

Nessa perspectiva, quando se tenta provar pelo ethos, o orador é responsável pela construção 

de um discurso que cause boa impressão, atingindo o auditório de maneira mais abrangente. 

Essa “boa impressão” é o que condiciona uma apropriada imagem de si e, consequentemente, 

a adesão às teses defendidas por quem as sustenta. Ligado ao ato de enunciação, o ethos de 

um orador conduz o público a construir uma imagem desse orador antes mesmo que ele fale. 

A essa imagem preconcebida, destinou-se o termo ethos pré-discurso, expressão também 

adotada por Charaudeau (2006). Por sua vez, enquanto ser que enuncia, o orador constrói um 

ethos discursivo durante o ato de enunciação, associado à reputação, memória e estereótipos 

partilhados pelos interlocutores. Em seu trabalho de 2008, Maingueneau pontua que o ethos é 

resultado do desdobramento de um registro mostrado, e, às vezes, dito. Assim, o autor entende 

que enquanto o ethos mostrado está no domínio do não explícito, em que o orador oferece ao 

ouvinte algumas pistas no momento da enunciação, o ethos dito se manifesta a partir de 

referências diretas do enunciador. Ambas as categorias fazem parte do chamado ethos 

discursivo. 

A pragmática contemporânea, como lembrado por Amossy (2005), se interessa pelos 

dispositivos da enunciação. Nessa perspectiva, o ethos se define como um fenômeno 

discursivo que não deve ser confundido com o status social do sujeito empírico. Assim, para 

os pragmaticistas, o ethos é construído na interação verbal e é puramente interno ao discurso. 

Para os sociólogos, no entanto, ele é inscrito numa troca simbólica regrada por mecanismos 

sociais e por posições institucionais. Desse modo, se para os pragmaticistas o ethos se 

aproxima das concepções aristotélicas e é limitado à materialidade discursiva no momento de 

sua enunciação, para os sociólogos ele se estende a um saber prévio sobre o orador. Nesse 

sentido, se considerarmos a eficácia da fala nos momentos de interação, como fazem os 

pragmaticistas, o ethos não será entendido somente como uma postura que determina o 
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pertencimento ou não a um grupo dominante, mas sim uma construção do momento 

discursivo. Ao recuperar as abordagens pragmáticas e sociológicas sobre o ethos, o que 

Amossy pretende é mostrar que elas são complementares, pois a resultante ethica tem origem 

no cotejamento entre o status social do orador, como quer Bourdieu, e a construção do ethos 

na interação verbal. 

 Como foi possível notar ao longo das discussões até o momento, o ethos é entendido 

de diversas maneiras, desde Aristóteles até os analistas do discurso contemporâneos. Podemos 

dizer que, grosso modo, ele é associado ao caráter do orador, à imagem que este constrói no e 

pelo discurso. Assim, neste trabalho, entendemos que o ethos corresponde à imagem 

construída pelo orador durante o processo de enunciação. Essa imagem, ainda que não seja 

verdadeira, possivelmente é um dos elementos que condiciona a adesão das teses propostas 

por quem toma a palavra. No caso do discurso político, acreditamos que a construção de uma 

“boa imagem” é um dos fatores que levaria o candidato à vitória nas urnas. 

 

1.3 O discurso político 

 

Ao observar que o discurso político é o lugar de um jogo de máscaras, Charaudeau 

(2006) nos propõe que, no cenário político, cada candidato se mostra conforme seu propósito 

comunicativo. Nesse campo, a palavra deve ser entendida como resultado de um jogo 

estratégico, do qual o grande soberano é o ser que enuncia. Assim, a palavra deve ser tomada 

pelo que diz e também pelo que não diz e, quando inscrita em uma prática social, circulando 

em um espaço público, ela estabelece uma relação de poder entre os envolvidos. O autor 

entende que a fala, especialmente a fala política, tem um caráter social e não individual. Desse 

modo, o discurso político (ou fala política) é visto como um lugar de ação, dependente de 

espaços de discussão e persuasão. Falar, portanto, em discurso político, significa “definir uma 

forma de organização da linguagem em seu uso e em seus efeitos psicológicos e sociais, no 

interior de um determinado campo de práticas” (CHARAUDEAU, 2006, p. 32). Assim, o 

discurso tem seu sentido produzido em função da interação entre as identidades que dele 

participam.  

Conforme Charaudeau (2006) observa, o discurso é um fator que constitui a política. 

Em outras palavras, o autor reconhece que discurso e política estão inscritos em relações de 

influência social que motivam a ação pela palavra, de maneira a orientá-la e dar-lhe sentido: 
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a política depende da ação e se inscreve constitutivamente nas relações de 

influência social, e a linguagem, em virtude do fenômeno de circulação dos 

discursos, é o que permite que se constituam espaços de discussão, de 

persuasão e de sedução nos quais se elaboram o pensamento e a ação 

políticos. A ação política e o discurso político estão indissociavelmente 

ligados, o que justifica pelo mesmo raciocínio o estudo político pelo 

discurso. (CHARAUDEAU, 2006, p. 39. Grifos nossos.) 

 

 Retomando as palavras de Charaudeau, podemos dizer que a linguagem cria espaços 

de discussão, objetivando a persuasão e a sedução do auditório ou do outro, quando se fala de 

modo geral. Nesse processo, a argumentação retórica no discurso político pauta-se, entre 

outros fatores, na construção de um ethos capaz de mostrar as faces dos candidatos, ainda que 

essas não sejam verdadeiras. Junto à argumentação retórica, o orador político dispõe de 

elementos prosódicos que dão força aos marcadores retóricos, principalmente nos momentos 

de ataque entre os candidatos, quando estes expressam críticas, provocações e outros afetos 

sociais em relação aos adversários.  

 Ao longo deste trabalho, nos reportamos a alguns termos como debates políticos, 

desconstrução do ethos e desqualificação do outro e, por isso, julgamos pertinente apresentar 

alguma discussão acerca de tais expressões, como poderá ser visto a seguir. 

 

1.3.1 O debate político eleitoral, a polêmica e a desqualificação do outro 

 

Os debates têm tradição na política e na prática democrática. Os primeiros debates 

televisivos foram transmitidos em 1960, nos Estados Unidos e em 1974, na França. No Brasil, 

a primeira tentativa de realização de um debate político-eleitoral aconteceu em 1960, entre 

dois candidatos, Marechal Henrique Lott e Jânio Quadros, que disputavam a presidência do 

país. Entretanto, como um dos candidatos se recusou a participar, o debate não pode ser 

realizado. Durante o período militar, quando não havia eleições diretas para presidente, 

tampouco para outros cargos de governo, apenas três debates foram transmitidos pela TV 

brasileira. A partir de 1989, após a retomada do voto popular, os debates político-eleitorais 

voltaram à televisão brasileira, ano em que 22 candidatos disputavam a presidência 

(MACHADO, 2011), e têm, atualmente, a frequência de cada eleição. 

Machado (2011) lembra que, de acordo com a legislação eleitoral vigente, os debates 

são organizados por representantes dos candidatos e de emissoras de televisão e não existe um 

padrão a ser seguido durante sua realização. Em relação à dinâmica dos debates, podemos 

acrescentar que são, basicamente, divididos em 3 grandes momentos. Num primeiro 
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momento, geralmente formado por 1 bloco, os candidatos se apresentam e se dirigem à plateia 

quando presente e ao telespectador. Num segundo momento, os candidatos respondem a 

perguntas diversas, propostas por convidados e por eles mesmos, entre si, em um ou mais 

blocos. Finalmente, uma última parte é destinada às considerações finais, momento em que os 

candidatos comumente retomam os pontos principais de suas campanhas. 

Passando ao cenário político atual, podemos dizer que os debates são boas ferramentas 

de campanha, por meio das quais os candidatos tentam persuadir ou dissuadir o eleitorado. 

Vale observarmos que os debates político-eleitorais comportam uma síntese dos discursos 

retóricos e dos dialéticos, vistos em Aristóteles (1998), uma vez que são direcionados a um 

auditório que somente os assistem sem interferências, ao mesmo tempo em que duas ou mais 

pessoas se enfrentam com tempos regrados, tratando de temas que são, a princípio, de 

especialistas políticos: economia, saúde, educação etc. Nesses momentos de confronto, 

quando se instauram diversas discussões entre os candidatos, eles podem atacar e 

desqualificar seus adversários, legitimando os debates como polêmicas na qual se manifestam 

emoções como a raiva e a indignação (AMOSSY, 2014). Além disso, acrescentamos que, 

nesses momentos polêmicos, cada candidato pode expressar determinados afetos em relação a 

seus adversários, na tentativa de desqualificá-los. Esses afetos serão reconhecidos pelos 

ouvintes a partir das modulações nos modos de falar de cada um, junto à argumentação. 

Amossy (2014) entende que a polêmica, vista como modalidade argumentativa, se 

define como uma discussão em torno de alguma questão da atualidade, de interesse público e 

que envolve questões da sociedade, importantes para uma determinada cultura. Na atualidade, 

a primeira marca da polêmica como debate diz respeito a uma oposição de discursos. Aqui, há 

uma noção de confronto em que dois discursos são postos à apreciação por meio de 

comparações. Esse tipo de situação supõe que os envolvidos estejam face a face, permitindo 

que cada participante do discurso apresente e argumente a favor de uma tese, bem como 

refute as posições adversárias. Tais fatos constroem a fala polêmica, gerando, algumas vezes, 

certos conflitos. 

O conflito, quando entendido como uma espécie de choque em que duas forças 

antagonistas entram em contato e procuram se expulsar reciprocamente (AMOSSY, 2014, p. 

55), não está somente na polêmica. Nesse sentido, se o choque se manifesta num plano mais 

abstrato, entre forças antagonistas intelectuais e morais, a polêmica passa a ser entendida 

como um confronto de opiniões adversárias. Dito de outro modo, a autora sugere que a 

polêmica seja sempre uma manifestação discursiva em forma de choque, de um afrontamento 

e de opiniões contraditórias que circulam em um espaço público que, enquanto interação 
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verbal, aparece como um modo particular de gestão do discurso. É exatamente o que acontece 

em debates políticos: existem conflitos entre os candidatos, os quais geralmente não partilham 

de uma mesma opinião e buscam, a todo instante, anular as opiniões adversárias. A título de 

resumo, a autora argumenta que  

 

la polémique, qui traite de questions d’intérêt public, est une gestion verbale 

du conflictuel caractérisée par une tendance à la dichotomisation qui rend 

problématique la quête d’un accord. À ce stade, c’est son rapport à l’autre 

qu’il convient d’examiner de plus près – et cela d’autant plus que la nature 

dite agressive de cette relation lui est souvent reprochée. (AMOSSY, 2014, 

p. 58) 

 

Ao nos atermos à fala de Amossy sobre a polêmica, podemos observar que a autora 

assinala uma preocupação em relação ao outro. Como lembrado por ela, uma divisão de 

opiniões direciona a uma separação entre os envolvidos e, consequentemente, a uma divisão 

social. Pensar no lugar e nas relações estabelecidas no discurso polêmico, especialmente no 

discurso político dos debates eleitorais, significa, em alguma medida, considerar momentos de 

desqualificação desse outro. 

O discurso polêmico, como quer Amossy (2014), não provoca somente uma 

reorganização de grupos que se identificam, mas consolida a identidade de um determinado 

grupo ao apresentar o outro de maneira pejorativa. Nessa polarização, quando se supõe a 

existência de um inimigo comum, a estratégia de autoafirmação positiva de si se junta a uma 

estratégia de desqualificação adversária numa tentativa de depreciar o outro. Assim, o 

discurso polêmico é um discurso que desqualifica, por meio de ataques ao outro, por meio de 

procedimentos retóricos e argumentativos. Estendendo essas discussões para os debates 

político-eleitorais, vemos que os candidatos fazem uso dessas estratégias com vistas à 

construção de uma imagem de si capaz de convencer seu interlocutor e, ao mesmo tempo, à 

desqualificação de seus adversários. No entanto, acrescentamos que as críticas, as 

provocações, a ironia e outras atitudes de desqualificação adversária não são construídas e 

reconhecidas somente por meio da argumentação retórica, mas também por meio da prosódia, 

junto às demais estratégias discursivas. 

 

1.3.2 Ethos no discurso político 

 

No discurso político, no qual o sujeito que fala elabora uma maneira de ser aceito, a 

credibilidade é uma característica fundamental, conquistada quando três condições são 
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satisfeitas: a de sinceridade (diga a verdade), a de performance (aplique o que foi prometido) 

e a de eficácia (prove que é possível cumprir as promessas) (CHARAUDEAU, 2006). 

Conforme Charaudeau (2006), quando satisfeitas essas condições, o orador constrói para si 

três ethé, fundados em um discurso da razão: o de seriedade, o de virtude e o de competência. 

O ethos de seriedade se constrói com a ajuda de declarações a respeito de si mesmo; o de 

virtude se refere à honestidade do político, ao exemplo que por ele dever ser dado, enquanto 

representante do povo; por último, o ethos de competência diz respeito à eficácia da ação do 

político, bem como à demonstração de conhecimentos sobre o que move a política 

(CHARAUDEAU, 2006). É interessante notarmos que essas condições de credibilidade 

apresentadas pelo autor já figuravam como dimensões do ethos na Retórica, quando 

Aristóteles (1998) comenta que o orador é persuasivo por meio de sua prudência, virtude e 

benevolência (phrónesis, areté e eunóia, respectivamente).  

Charaudeau (2006) pontua que também existe uma categoria de ethos fundamentada 

no discurso do afeto, o ethos de identificação, cujas imagens são destinadas a tocar o maior 

número de indivíduos, ainda que esse número seja heterogêneo e vago. É possível 

reconhecermos esse ethos de identificação também na Retórica, quando Aristóteles (1998) 

defende que o orador deve mostrar-se benevolente e solidário aos anseios de seu auditório. 

Entre as imagens que caracterizam esse ethos, Charaudeau (2006) destaca os ethé de potência, 

de caráter, de inteligência, de humanidade, de liderança e de solidariedade. Procuramos 

sistematizar no quadro a seguir a construção do que ele chamou de ethos político. 

  

 

 Figura 1: Ethos no discurso político. 

 

Como pode ser visto na figura 1, a associação entre os ethé de credibilidade e de 

identificação permite a construção de um ethos político. Essa construção imagética é 

pretendida pelo orador político e pode ser um dos elementos que garantirão o sucesso de seu 
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empreendimento oratório. No entanto, vale pontuarmos que esses diversos ethé que dão forma 

ao ethos político, como proposto por Charaudeau, não são os únicos construídos pelos 

candidatos no momento do discurso. Além desses, acrescentamos que o candidato pode se 

mostrar despojado, descontraído, provocador, crítico, irônico, emocionado, comovido, 

confiante, nervoso, indignado, preocupado, confuso, ofendido, alegre entre outros. Essas 

construções emergem não apenas por escolhas lexicais, mas sim pela associação de outros 

elementos que fazem parte da língua, sendo um deles a prosódia. Novamente ponderamos que 

o candidato, ao mostrar-se no discurso, o faz a partir da interação de diversos aspectos, 

juntando à argumentação retórica elementos de natureza prosódica que dão força a esses 

marcadores discursivos.  

Ao retomarmos os trabalhos de Maingueneau (2005; 2006) e Charaudeau (2006), 

vemos que esses autores defendem a existência de um saber prévio, partilhado, sobre a 

imagem do outro, tratada por eles como ethos pré-discursivo. Amossy (2010), por sua vez, 

propõe dois tipos de ethos: o discursivo, que diz respeito à imagem construída no discurso, e o 

prévio (e não pré-discursivo), relacionado às imagens do orador que preexistem ao discurso. 

Ao nos referirmos ao discurso político, cabe pontuarmos que, apesar de haver um saber 

preexistente e partilhado sobre os candidatos, nos debates eleitorais os diversos ethé são 

construídos também no momento da interação. Nessas situações comunicativas, entendemos 

que não há somente o que Amossy (2010) chamou de ethos prévio, elaborado a partir do papel 

desenvolvido pelo orador no espaço social e na representação coletiva sobre ele, mas também 

um ethos presente, terminologia proposta por Galinari (2007; 2012), construído por cada 

candidato no momento discursivo. Portanto, ao nos referirmos ao ethos nesse trabalho, 

optamos pelos termos propostos por Amossy (2010) e Galinari (2007; 2012), quais sejam, 

ethos prévio e ethos presente. A fim de justificar essas escolhas, retomamos o esquema 

elaborado por Galinari em seu trabalho de 2012. 

 



36 

 

Figura 2: Ethos: esquema teórico.  

Fonte: GALINARI, 2012, p. 60. 

 

Galinari (2007; 2012) retoma as concepções aristotélicas, na medida em que associa o 

ethos a um resultado do ato de enunciação e argumenta que o termo pré-discursivo não seria 

adequado, pois toda imagem de si emana do uso da linguagem e não de realidades que 

preexistem ao simbólico. Assim, os discursos prévios, já ditos, seriam responsáveis por 

comportar vários ethé e sugerem que “o fato de algo preexistir a um objeto de estudo 

(discursivo, evidentemente) não significa ser ele da ordem do não discursivo” (GALINARI, 

2012, p. 61). Por sua vez, o uso da terminologia ethos presente substitui de maneira positiva a 

nomenclatura ethos discursivo, uma vez que a expressão “presente” condiciona uma dupla 

significação: o ethos estaria localizado, mostrado, no discurso a ser objeto de análise e, ao 

mesmo tempo, situado num “presente” temporal, a saber, no momento da enunciação. 

Acreditamos que nos debates político-eleitorais televisionados, ambiente em que os 

participantes entram em conflito direto quase a todo instante, há esse saber prévio sobre cada 

um (ethos prévio) e que os candidatos constroem um ethos naquele momento específico da 

interação verbal (ethos presente), como sustentado por Galinari (2007; 2012). Cabe 

pontuarmos que, assim como o autor, entendemos que tais escolhas terminológicas ressaltam 

que todo ethos é discursivo, seja ele prévio, seja ele presente.  

Ao longo deste capítulo, discutimos algumas questões relacionadas à argumentação no 

discurso político, especialmente nos momentos de (des)construção do ethos e de 

desqualificação do outro, revisitando desde a Retórica Clássica até os analistas do discurso 

modernos. No próximo capítulo, trataremos da prosódia, componente linguístico importante 

que faz parte da argumentação e corrobora a construção de sentido no discurso. 
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2 PROSÓDIA 

 

A prosódia, termo de origem grega, é um dos elementos que constituem e conferem 

significado(s) ao discurso. Grosso modo, ela pode ser entendida como um conjunto de 

aspectos suprassegmentais, tais como organização temporal, organização melódica e 

intensidade, que interagem junto a outros elementos discursivos, nos processos de construção 

de sentido. (cf. COUPER-KUHLEN, 1986; ’t HART, COLLIER & COHEN, 1990; HIRST, 

DI CRISTO, 1998).  

De acordo com Barbosa (2012), estruturalistas e funcionalistas defendiam a prosódia 

de maneira negativa num primeiro momento, associando-a ao que não está no nível 

segmental. Cagliari (1992), por sua vez, lembra que, na tradição fonética, os segmentos 

correspondem aos sons definidos por alfabetos fonéticos. O autor pontua que existem alguns 

elementos suprassegmentais que modificam os segmentos, como a palatalização e a 

nasalização, e outros que diferem dos segmentos em relação à natureza fonética e que 

caracterizam elementos maiores que os próprios segmentos. Aqueles que modificam cadeias 

segmentais são os elementos suprassegmentais propriamente ditos. No segundo caso, quando 

passamos às unidades maiores que os segmentos, falamos em elementos prosódicos. Esses 

últimos se dividem, conforme Cagliari (1992) em: elementos da melodia da fala (tom, 

entonação e tessitura), elementos da dinâmica da fala (duração, mora, pausa, tempo, acento, 

ritmo, ársis/tesis.) e elementos de qualidade de voz (volume, registro, qualidade de voz). 

Os estudos prosódicos têm ganhado foco nas últimas décadas e sabemos que suas 

contribuições para a construção de sentido são bastante expressivas. Aliás, essas contribuições 

já se faziam presentes na Antiguidade Clássica, quando Aristóteles (1998) menciona na 

Retórica que o ritmo, a harmonia e o volume são elementos que auxiliam o orador durante a 

construção discursiva. No entanto, a partir dos trabalhos citados, é possível notar que, ainda 

que a prosódia tenha recebido atenção nas últimas décadas, não há um consenso entre os 

autores acerca de suas definições e abrangência. A seguir, veremos como estudiosos tratam o 

problema. 

 

2.1 Prosódia e entonação: definindo conceitos 

 

Crystal (1969) comenta que os primeiros estudos acerca da melodia da fala do Inglês 

possivelmente surgiram em 1569, quando John Hart deu início às discussões sobre regras para 
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o uso de sinais de pontuação, especialmente os que marcam orações interrogativas e 

exclamativas. Entretanto, essas discussões foram limitadas a essas modalidades frasais e 

dificilmente outros parâmetros de entonação teriam sido considerados nesses estudos. 

Conforme o autor, as pesquisas sobre a entonação desenvolveram-se a partir do século XX.  

Como observa Crystal (1969), a prosódia pode ser definida tanto negativa como 

positivamente. Num ponto de vista negativo, o autor argumenta que há, dentro de um ato de 

fala, aspectos da estrutura linguística que estariam fora do escopo de uma análise prosódica 

formal. Assim, gramática, vocabulário e fonologia segmental estariam removidos do que se 

chama prosódia. De maneira positiva, a prosódia pode ser entendida como um conjunto de 

aspectos fonológicos suprassegmentais, definidos mutuamente, que se relacionam com as 

palavras escolhidas de forma variável. Esses aspectos seriam, portanto, opostos àqueles 

padrões segmentais (como os fonemas e o significado lexical), nos quais as relações entre as 

palavras escolhidas acontecem diretamente. Defendendo a prosódia em seu sentido amplo e 

não restrita apenas à melodia, o autor pondera que três parâmetros devem ser considerados em 

estudos da área: melodia, volume e duração. Esses parâmetros se relacionam às dimensões 

físicas de frequência fundamental, intensidade e tempo, respectivamente.  

De acordo com Liberman (1975), uma sentença pode ter seu efeito alterado pela 

maneira como ela é dita. Assim, em alguns casos, as diferentes maneiras de dizer uma mesma 

sequência de palavras irão refletir diferentes sentenças. Em outros casos, uma mesma 

sentença pode ser dita de diferentes maneiras. Essa maneira de dizer uma sequência de 

palavras pode ser traduzida como entonação. Resumidamente, a proposta do autor é que, em 

palavras populares, o termo entonação possa ser interpretado como o “jeito de dizer” uma 

determinada frase. Desse modo, junto à organização sintática, a entonação é um elemento que 

também confere significado ao discurso. 

Segundo Couper-Kuhlen (1986), aos aspectos da fala que não eram identificados na 

ortografia atribuiu-se o termo προσωδία (prosódia). Para a autora, a prosódia foi associada 

desde o início aos aspectos melódicos da linguagem falada, referindo-se, geralmente, àqueles 

que não eram expressos na sucessão segmental de vogais e consoantes, passando a denotar, 

posteriormente, distinções de acentos. Cabe ponderamos que, se na Grécia Antiga a prosódia 

relacionava-se a essas distinções de acento, hoje é de extrema importância para os estudos 

linguísticos, pois por meio dela (sozinha ou em conjunto com outros fatores linguísticos), é 

possível, por exemplo, reconhecermos as atitudes pessoais do locutor, como a crítica, a ironia, 

o sarcasmo, o desprezo, a dúvida etc.; emoções, tais como alegria, raiva, tristeza e outras 

características do falante. 
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Segundo ’t Hart, Collier e Cohen (1990), o termo entonação refere-se a um conjunto 

de variações melódicas ao longo de uma elocução, correlacionadas às mudanças de frequência 

fundamental que se relacionam à periodicidade de vibrações das cordas vocais. Conforme os 

autores, durante a produção de um enunciado, o falante não apenas controla a articulação dos 

sons, mas simultaneamente controla outros aspectos vocais, como qualidade de voz, ritmo, 

melodia, volume etc. A partir de modificações de alguns aspectos prosódicos, o falante 

corrobora a construção de sentido, complementando, via prosódia, o que é dito nos níveis 

lexical e sintático. Assim, a entonação é vista como um dos meios que o falante dispõe para 

conferir significado(s) ao discurso. 

No trabalho de Ladd (1996), a entonação é entendida como o uso de aspectos fonéticos 

suprassegmentais que conferem significados pragmáticos pós-lexicais ou no nível da sentença 

a estruturas linguisticamente estruturadas. Seguindo a tradição fonética, Ladd (1996) observa 

que os aspectos fonéticos suprassegmentais estão relacionados às questões de frequência 

fundamental, de duração e de intensidade. O autor retoma as propriedades de melodia, de 

acento e de quantidade, propostas por Lehiste (1970) como suprassegmentais, e lembra que as 

definições, embora sejam tradicionais, diferem, basicamente, no que respeita ao nível em que 

se encontram. A título de exemplo, Ladd (1996) observa que a frequência fundamental é uma 

propriedade física enquanto a melodia consiste em seu correlato psicofísico.  

Outra questão abordada por Ladd (1996) diz respeito ao significado pragmático pós-

lexical ou no nível de sentença. Segundo o autor, a entonação é responsável por expressar 

significados em uma frase ou elocução como um todo, tais como tipos de sentença e atos de 

fala. Finalmente, o autor se refere aos aspectos entonacionais como aqueles organizados em 

entidades categoricamente distintas e as relações que esses estabelecem, excluindo, aqui, os 

aspectos paralinguísticos. 

De acordo com Hirst & Di Cristo (1998), existe uma dupla ambiguidade em relação 

aos conceitos de prosódia e entonação. A primeira delas depende de como a entonação é vista: 

em um sentido mais amplo, no qual estariam incluídos acento silábico, tom e quantidade, ou 

em um sentido estreito, em que tais fatores seriam desprezados e a entonação poderia ser 

entendida como um sinônimo de melodia. No caso dessa primeira ambiguidade, o termo 

prosódia pode ser identificado àquele sentido amplo de entonação, sendo reservado ao que é 

chamado de supra-lexical, pós-lexical ou simplesmente não-lexical, ou pode englobar os 

demais fatores, se entendemos entonação em seu sentido estrito. A segunda ambiguidade 

depende da distinção a ser feita entre nível físico, no qual os parâmetros físicos podem ser 

observados e medidos, e o nível formal, um pouco mais abstrato quanto à representação da 
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entonação. Apesar de entenderem que esses níveis não são totalmente independentes, os 

autores não acreditam que não é possível afirmar uma correspondência direta entre eles. O 

seguinte esquema é proposto, a fim de ilustrar as relações entre sistemas e parâmetros 

prosódicos: 

 

 

Figura 3: Características gerais da prosódia.  

Fonte: HIRST & DI CRISTO, 1998, p. 7. 

 

O esquema sugere que a prosódia, entendida em um sentido mais amplo, envolve 

outros fatores, além da entonação. A associação entre esses fatores acontece nos níveis 

cognitivo (linguístico) e físico e a entonação aparece aqui como uma interface entre os 

sistemas e os parâmetros prosódicos.  

Como pode ser notado ao longo da revisão da literatura apresentada até aqui, não há 

um consenso entre os pesquisadores acerca do termo prosódia. Alguns autores (por exemplo, 

‘t Hart, Collier e Cohen, 1990) entendem que prosódia é um sinônimo de entonação. Por outro 

lado, autores como Crystal (1969) entendem que a prosódia não se restringe somente à 

melodia, mas também engloba outros parâmetros, tais como ritmo, duração, intensidade etc. 

Assim como Crystal (1969), defendemos, neste trabalho, a prosódia em seu sentido amplo, 

compreendendo variações de altura melódica, variações rítmicas, de intensidade e de duração, 

em que estariam incluídas as pausas. 

Azevedo (2007) lembra que um estudo prosódico pode ser realizado sob uma 

perspectiva perceptiva, ou seja, a partir do reconhecimento perceptivo de eventos prosódicos; 

sob uma perspectiva fisiológica, quando são adotados alguns procedimentos, como exames 

por imagens do fenômeno a ser estudado; sob uma perspectiva acústica, quando programas 

computadorizados auxiliam os estudos. No que tange a esses níveis de análise, Moraes (1984 

apud ANTUNES, 2000) defende a existência de uma correspondência entre eles e o nível 
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linguístico. No quadro reproduzido abaixo, o autor procurou sintetizar essas relações entre os 

parâmetros nos 4 níveis, mostrando que elas não acontecem de maneira unívoca: 

 

 

Quadro 1: Correspondência entre os parâmetros entonativos em diferentes níveis. As 

setas contínuas representam relações primárias e as pontilhadas, relações secundárias.  

Fonte: MORAES, 1984, apud ANTUNES, 2000, p. 11. 

 

A partir da leitura do quadro acima, salientamos que três parâmetros são classicamente 

adotados em estudos acústicos da prosódia: a frequência fundamental, a intensidade e a 

duração. Esses parâmetros serão descritos, ainda que brevemente, na próxima subseção. 

  

2.2 Correlatos acústicos da prosódia 

 

Trabalhos como os de Antunes (2000; 2007), Azevedo (2007), Oliveira (2011), 

Celeste e colegas (2014) e Ferreira (2015) têm se preocupado em analisar os aspectos 

acústicos e descrever a prosódia a partir dos três correlatos acústicos anteriormente citados. 

Assim como esses autores, optamos por realizar um estudo acústico neste trabalho. Cabe 

pontuarmos ainda que recentemente alguns autores defendem que a qualidade de voz 

(parcialmente apresentada no quadro como “estrutura formântica” no nível acústico, uma vez 

que o quadro não menciona as variações das configurações da laringe) seja o quarto 

parâmetro prosódico, atuando de maneira significativa junto aos demais parâmetros. Esse 

parâmetro oferece boas contribuições para os estudos prosódicos, especialmente para a 

expressão de atitudes (CAMPBELL, MOKHTARI, 2003; CHARFUELAN, SCHRÖDER, 

2011). Passemos, então, às considerações sobre esses quatro parâmetros
4
. 

 

                                                 
4
 Aqui gostaríamos de apresentar características gerais de cada parâmetro prosódico abordado na literatura. No 

capítulo intitulado Metodologia apresentaremos quais medidas podem ser realizadas em cada um deles, bem 

como aquelas tomadas nesse estudo.  
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2.2.1 Frequência Fundamental 

 

A frequência fundamental (doravante F0) consiste num “cálculo algorítmico feito 

sobre a forma de onda sonora (oscilograma) dos sons” (ANTUNES, 2000, p. 12). A partir 

desse cálculo, é possível realizarmos uma análise quantitativa da entonação, identificando 

variações melódicas importantes para os estudos da fala. Esse parâmetro é, talvez, um dos 

mais abordados nos estudos prosódicos. Mudanças significativas foram encontradas nesse 

parâmetro na expressão dos afetos sociais do falante, servindo como nuances que 

possibilitam, por exemplo, o reconhecimento de determinadas atitudes (cf. ANTUNES, 2007; 

SILVA, 2008; OLIVEIRA, 2011; FERREIRA, 2015). 

Retomando o quadro apresentado anteriormente, proposto por Moraes (1984 apud 

ANTUNES, 2000), podemos ver que a F0 se relaciona, num nível fisiológico, com a tensão 

nos músculos laríngeos. Trata-se da periodicidade de vibrações das cordas vocais, que pode 

variar, em média, entre 180 e 400 Hz para uma fala adulta feminina e entre 80 e 200 Hz em 

um adulto do sexo masculino (‘t HART; COLLIER; COHEN, 1990). Essas vibrações das 

cordas vocais serão percebidas pelo ouvinte como mais agudas (ou melodia alta) ou mais 

graves (ou melodia baixa). 

As medidas de F0 são dadas, habitualmente, em Hertz (Hz). No entanto, alguns autores 

optam pela conversão dessas unidades lineares em unidades logarítmicas, como os semitons. 

A justificativa para tal escolha consiste no fato de as unidades logarítmicas serem relativas e 

não absolutas, favorecendo uma comparação da F0 entre falantes diferentes, uma vez que 

seriam analisadas as distâncias entre as frequências, independente dos valores absolutos que 

são dados em Hz (SIMON et al., 2010; ‘t HART; COLLIER; COHEN, 1990) e também por 

estarem relacionadas à percepção. 

É importante lembrarmos aqui a ressalva feita por Antunes (2000): os instrumentos 

utilizados para realização das medições num nível acústico de análise são muito precisos, o 

que significa que podem medir pequenas alterações nesse parâmetro que não são, 

linguisticamente, importantes. Um exemplo citado pela autora são as influências ocasionadas 

por alguns segmentos (como as oclusivas surdas), que podem alterar o cálculo de F0. 

 

2.2.2 Duração  

 

De acordo com Couper-Kuhlen (1986), outro componente do som a ser analisado 

acusticamente relaciona-se ao tempo, percebido auditivamente como duração. Para Crystal 
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(1969), é importante distinguir a duração como um aspecto de sensação auditiva que varia de 

maneira independente em termos de sons, que podem ser classificados numa escala que vai do 

mais curto ao mais longo. Antunes (2000) observa que não devemos associar mecanicamente 

o que é percebido como duração e a duração das medidas dos segmentos. Nas palavras da 

autora, “um som que tenha o dobro da duração do anterior será percebido como mais longo, 

mas não necessariamente com o dobro de quantidade do primeiro” (ANTUNES, 2000, p. 14).  

Crystal (1969) pontua ainda que quando este parâmetro é aumentado, ele sinaliza uma 

ênfase, demarcando alguma característica em um enunciado. Outra função da duração seria 

marcar uma hesitação, quando a duração da última sílaba sofre um aumento e é seguida de 

uma pausa preenchida ou não. 

 

2.2.3 Intensidade 

 

Outro parâmetro também observado num estudo acústico da fala é a intensidade, que 

consiste numa sensação auditiva na qual os sons podem ser classificados numa escala que 

varia entre forte e fraco, conforme Crystal (1969). As medidas de intensidade são dadas em 

decibéis (dB).  

Retomando mais uma vez o quadro 1, no qual são mostradas as correspondência entre 

os parâmetros entonativos em diferentes níveis, podemos observar que a intensidade está 

relacionada com a pressão subglótica num nível fisiológico. Conforme Russo (1993 apud 

AZEVEDO, 2007), a intensidade resulta não somente da pressão de ar subglótica, mas 

também da quantidade de fluxo aéreo e resistência glótica. Assim, a autora pontua que quanto 

maiores forem a pressão aérea subglótica, o fluxo aéreo e a resistência glótica, mais forte será 

o som, bem como maior será sua intensidade (AZEVEDO, 2007, p. 58). 

Apesar do parâmetro de intensidade ser importante nos estudos prosódicos, é 

importante fazermos algumas ressalvas. Uma análise confiável desse parâmetro demanda 

alguns cuidados que devem ser tomados durante a obtenção dos corpora. Um exemplo é a 

posição do microfone em relação à boca do falante, pois um afastamento repentino, causado 

por algum movimento de cabeça, pode ocasionar mudanças significativas nos valores 

medidos nesse parâmetro. 
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2.2.4 Qualidade de voz 

 

Além dos três parâmetros prosódicos clássicos supracitados, acreditamos que outro 

aspecto importante a ser abordado num estudo prosódico é a qualidade de voz, termo que, 

segundo Pike (1945 apud CYSTAL, 1969), diz respeito às mudanças que são socialmente 

significantes e que afetam o sentido de algumas expressões, ainda que não estejam 

organizadas em unidades contrastantes. 

Em seu trabalho de 1969, Laver pontua que a qualidade de voz deriva de duas fontes 

principais. Para o autor, ela se relaciona à anatomia do trato vocal e às adaptações musculares 

(ou configurações do trato). Essas mudanças podem ser adquiridas de maneira idiossincrática 

ou ainda por imitação.  

De acordo com Crystal (1969), a noção de qualidade de voz está relacionada com as 

dimensões físicas do som e seus correlatos perceptivos, que correspondem a uma combinação 

de parâmetros acústicos e articulatórios, relacionados de maneira independente. O autor 

comenta que essas qualidades recebem, geralmente, rótulos impressionistas e se relacionam 

aos estados emotivos do falante. Em seu dicionário de linguística e fonética, Crystal (1985) 

exemplifica tal discussão ao dizer que um locutor, que normalmente tem uma voz normal, 

pode expressar um determinado estado afetivo, adotando um tipo de voz “zangada”. Podemos 

citar outros exemplos que tendem a essa rotulação bastante impressionista: voz rouca, voz 

áspera, voz sepulcral, voz de ouro etc.
5
.  

Keller (2004) observa que os estudos da qualidade de voz têm ganhado importância 

considerável nos estudos da fala. O autor retoma o esquema proposto por Laver e lembra que 

o trato vocal é dividido em duas partes: a supralaríngea (composta pelos lábios, língua, palato, 

véu palatino e faringe) e a laríngea (formada pela laringe e a musculatura a ela associada). Por 

esse esquema, Keller (2004) pondera que o falante tende a produzir seus discursos com tensão 

muscular equilibrada em todo o trato vocal. No nível supralaríngeo, isso significa que a 

mandíbula encontra-se numa posição neutra (nem abaixada, nem levantada), a língua não está 

nem avançada e nem retraída e os lábios não estão projetados. Ao nível da laringe, as cordas 

vocais vibram de maneira periódica, sem atrito audível. Trata-se, nesse caso, de uma 

configuração articulatória que produz um vozeamento modal ou uma voz neutra. A partir 

dessas considerações, Keller (2004) define qualidade de voz como “effect of departures from 

this habitual setting” (KELLER, 2004, p. 3).  

                                                 
5
 Tradução nossa para os termos propostos por Laver (1969): husky voice, gruff voice, sepulchral voice e golden 

voice, respectivamente.  
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O termo qualidade de voz tem sido proposto como o quarto parâmetro acústico que, 

junto à F0, intensidade e duração, traz contribuições a todas as funções da prosódia 

(CAMPBELL, MOKHTARI, 2003; CHARFUELAN, SCHRÖDER, 2011). Apesar de ser 

reconhecida a importância desse parâmetro para os estudos prosódicos, existem ainda 

algumas dificuldades de conceituação (especialmente quanto à rotulação de cada configuração 

glótica) e das medições a serem realizadas. Gobl e Ní Chasaide (2003), por exemplo, 

observam que é difícil estabelecer uma rotulação para os diferentes tipos de qualidade de voz, 

pois uma voz “áspera”, por exemplo, expressa coisas diferentes para cada pesquisador. Feita 

essa ressalva, procuraremos realizar análises perceptivas desse parâmetro e, se os dados 

permitirem, verificaremos, via análise acústica, como a qualidade de voz se comporta na 

expressão de atitudes do locutor nos debates políticos analisados. 

 

2.3 As funções da prosódia/entonação 

 

 A entonação desempenha diversas funções na língua, sinalizando, gramaticalmente, 

diferenças de significado entre orações, demarcando fronteiras sintáticas e diferenciando 

orações interrogativas de declarativas, por exemplo. Podemos, também, identificar 

características de um falante, como sexo, faixa etária, origem geográfica etc., por meio de 

modificações nos parâmetros prosódicos. Outra contribuição importante da entonação é que, 

por meio dela, é possível reconhecermos e interpretarmos as atitudes pessoais do falante, 

como pontua Crystal (1985), além das emoções. Isso mostra que esses recursos são 

importantes para a construção retórica do ethos ou imagens de si, abordada no capítulo 

anterior, e também para a construção do pathos, que diz respeito às emoções despertadas no 

auditório. 

Moraes (1984 apud ANTUNES, 2000) propõe uma organização das funções da 

prosódia em três planos: um sintático, um semântico e um pragmático. Para o autor, essa 

proposta é, em alguma medida, abstrata, pois os três níveis não são opostos, mas sim 

sobrepostos algumas/muitas vezes. 

Couper-Kuhlen (1986), por sua vez, propõe que as funções da prosódia sejam 

divididas em informacional, gramatical, ilocucionária, atitudinal e, finalmente, 

textual/discursiva. No quadro abaixo, procuramos apresentar a definição de cada uma delas, 

segundo a proposta da autora. 
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Função Descrição 

Informacional O acento melódico permite diferenciar o que é informação nova do 

que é informação dada. 

Gramatical A função gramatical, também conhecida por modal, permite 

distinguir a modalidade das frases. 

Ilocucionária A prosódia atua durante o reconhecimento das intenções enunciativas 

do falante. Assim, por meio de traços prosódicos, é possível 

distinguir, por exemplo, uma pergunta que visa algum 

esclarecimento de uma pergunta que objetiva fazer uma sugestão. 

Atitudinal A função atitudinal, ou expressiva, faz referência à expressão das 

atitudes do falante. Aqui, a partir de características prosódicas, 

podemos identificar se o falante está sendo crítico, se tem dúvida etc.  

Textual/Discursiva A entonação atua, de certo modo, como um mecanismo de coesão, 

evidenciando ou não as relações estabelecidas entre os enunciados. 

Indicial A entonação sugere pistas sobre a identificação do falante, tais como 

sexo, idade etc.  

  Quadro 2: Funções da Prosódia, segundo Couper-Kuhlen (1986). 

 

Vale pontuarmos que existe uma sobreposição entre várias das funções apresentadas 

acima, pois o mesmo material prosódico pode ser usado para quase todas elas. É o que 

acontece, por exemplo, entre as funções gramatical e expressiva (também conhecida como 

atitudinal). Essa sobreposição diz respeito aos parâmetros prosódicos que se relacionam a 

essas funções, expressando ora o atitudinal, ora o gramatical. 

Pike, em 1945, já sinalizava o caráter expressivo da entonação, ao afirmar que sua 

base é atitudinal e não gramatical: “the distinctiviness of meaning... must not be defined by 

the grammatical sentence type in which the intonations occur, but by the attitude of the 

speaker at the time the utterances are given” (PIKE, 1945 apud CRYSTAL, 1969, p. 47). 

Moraes (1984 apud ANTUNES, 2000), ao retomar as discussões acerca das funções 

da prosódia, propõe que a entonação gramatical e a entonação expressiva sejam, na verdade, 

sobrepostas, mas que não se confundam. O autor entende que elas formam sistemas que se 

distinguem, por exemplo, pela arbitrariedade da entonação gramatical em oposição ao caráter 

natural da entonação expressiva, sobretudo no que respeita às emoções.  

Couper-Kuhlen (1986) também argumenta a favor da sobreposição das duas funções. 

A autora sustenta que é difícil delimitar de maneira clara os limites entre significado 

gramatical e significado atitudinal, pois um mesmo padrão melódico pode estar relacionado 

tanto a um conteúdo atitudinal, como a um conteúdo gramatical. O trabalho de Aubergé 

(2002) também retoma a sobreposição e as relações entre a função gramatical e atitudinal
6
. 

                                                 
6
 Não é nosso objetivo nos atermos a essas questões, mas uma discussão mais detalhada sobre essas relações 

entre função gramatical e expressiva (ou atitudinal) pode ser vista em Antunes (2007).  
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A proposta de divisão das funções da prosódia feita por Couper-Kuhlen foi ampliada 

por Fónagy (2003), quando o autor apresenta uma síntese em que as funções da entonação são 

agrupadas em quinze. Conforme o autor, a função expressiva (atitudinal, para Couper-

Kuhlen) não é contestada, enquanto outras funções da prosódia podem ser alvos de discussão. 

Assim como Fónagy, outros autores reconhecem esse caráter da função expressiva. 

Wichmann (2000), por exemplo, sustenta que tal função é a mais importante das funções da 

prosódia. Reis (2005 apud OLIVEIRA, 2011) também argumenta de maneira positiva e 

reconhece essa importância, ao afirmar que é a partir da função expressiva que a prosódia age 

por excelência. 

Os trabalhos publicados na literatura prosódica apresentam diversos rótulos para 

nomear os estados afetivos do falante. Entre eles, destacam-se, conforme Scherer (2003) as 

atitudes, as emoções, o humor, a intenção, a postura em relação ao interlocutor e os traços de 

personalidade do locutor. Todavia, esses conceitos, especialmente o de atitude e o de emoção, 

não são bem definidos nos estudos prosódicos e algumas vezes são confundidos. Na subseção 

seguinte, apresentaremos algumas considerações sobre a função atitudinal da prosódia e 

discutiremos como as rotulações dos estados afetivos do falante têm sido abordadas na 

literatura da área, atendo-nos especialmente às distinções entre emoção e atitude. Além disso, 

revisaremos alguns trabalhos que tratam dessa função no português brasileiro (doravante, PB). 

 

2.4 Prosódia, função atitudinal e trabalhos no PB 

 

O modelo prosódico proposto por Aubergé (2002) considera que a prosódia é 

responsável pela realização de três tipos funções: as linguísticas (segmentação, 

hierarquização, modalização e focalização), as atitudinais (expressão das intenções do falante) 

e as emocionais (refletem os estados emocionais do locutor). O seguinte esquema é proposto 

pela autora, a fim de sistematizar tais funções: 
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Figura 4: Funções da prosódia.  

Fonte: AUBERGÉ, 2002, p. 152. 

 

Além de evidenciar as funções da prosódia, a autora nos mostra no quadro acima as 

distinções essenciais entre a função emocional e a atitudinal. Assim, é possível notarmos que 

as emoções afastam-se das funções linguísticas, em direção a um sentido menos cortical e são 

involuntariamente controladas. Por sua vez, as atitudes aproximam-se das funções linguísticas 

e são controladas pelo falante voluntariamente. 

Passando às características das atitudes e emoções, encontramos no trabalho de 

Couper-Kuhlen (1986), uma distinção entre os estados afetivos não monitorados, 

determinados de maneira psicológica e que são compartilhados por uma comunidade 

linguística, dos estados afetivos convencionais, monitorados cognitivamente e que possuem 

alguma finalidade comunicativa. No primeiro caso, quando não há um controle por parte do 

falante, encontram-se as emoções. No segundo caso, quando há uma intenção comunicativa, 

encontram-se representadas as atitudes. Assim, enquanto as emoções são expressas por 

reações fisiológicas não controladas pelo falante, as atitudes são culturalmente determinadas e 

controladas. 

Em seu trabalho de 2000, Wichmann propõe uma divisão em que apenas a emoção se 

expressa diretamente na fala, enquanto a atitude se manifesta de maneira indireta e é 

explicada por um processo de análise linguística. Ao propor uma distinção entre entonação 

expressiva e entonação atitudinal, a autora entende que aquela se refere às características 

entonativas que expressam emoções e esta a qualquer aspecto entonativo que, junto a outros 

aspectos, reflitam o comportamento do falante em uma dada situação, isto é, a atitude. Situada 

entre essas duas categorias, a autora sustenta que a atitude proposicional, afetivamente neutra, 

existe fora de um contexto discursivo, junto às emoções. Desse modo, tanto as atitudes 

proposicionais, como as emoções, existem sem a presença de um interlocutor. Por sua vez, a 
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entonação atitudinal existe somente dentro de um contexto, uma vez que sua materialização 

na fala se dá num momento de interação. 

Scherer (2003) pontua que a falta de um consenso no que respeita uma definição 

conceitual dos tipos de afetos é um dos maiores problemas encontrado nos estudos prosódicos 

dessa área. Para o autor, o problema começa com as distinções entre emoção e outros tipos de 

estados afetivos do falante, como humor, comportamento pessoal, atitudes ou traços afetivos 

de personalidade. O autor pontua, então, que esses estados afetivos têm características 

prosódicas próprias que os distinguem dos demais. Desse modo, ele sugere que enquanto as 

emoções teriam um caráter mais fisiológico, ligadas a algum evento externo, as atitudes 

estariam mais ligadas ao sistema cognitivo. 

Como lembram Aubergé e colegas (2005), a fala é responsável pela transmissão dos 

afetos do falante. Entre tais afetos, os autores pontuam que afetos automáticos, controlados de 

maneira involuntária, tais como as emoções, são expressos diretamente pela voz. Além 

desses, os autores comentam que existem afetos de controle voluntário e que são adquiridos, 

expressos por meio da fala. Trata-se, conforme os autores, de expressões prosódicas diretas 

das intenções ou atitudes do locutor. Os autores lembram ainda que os afetos são transmitidos 

por meio de um controle sofisticado de estruturas linguísticas da prosódia, como a escolha de 

ritmo, de segmentação e de foco, por exemplo. 

Para Léon (1993 apud MORAES, 2011), os estados afetivos do falante se organizam 

numa escala que vai desde as emoções puras até as modalidades gramaticais. Moraes (2011), 

ao retomar este trabalho, sugere que a essa escala pode ser esquematizada da seguinte 

maneira:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 3: Organização dos estados afetivos do falante. Quadro elaborado por Moraes (2011), a partir 

da divisão proposta por Léon (1993).  

Fonte: MORAES, 2011, p. 21. 

 

Vale pontuarmos, com base nesse esquema, que a proposta de Moraes (2011) vai além 

do que é defendido por Scherer (2003). Ao retomarmos o esquema proposto, é possível 
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notarmos que os rótulos apontados por Scherer (2003) enquadram-se nos três primeiros níveis 

da escala, quais sejam, as emoções puras, as emoções sentidas e as atitudes, enquanto Moraes 

(2011) amplia esse continuum, acrescentando modalidades que estariam fora do domínio 

expressivo, como as gramaticais. 

Moraes (2011), ao falar sobre os estados afetivos do falante, entende que existem 

estados convencionados, situados no nível glotal, e aqueles que correspondem a descargas 

espontâneas de tensões físicas, que se relacionam à laringe. Trata-se, nestes casos, das atitudes 

e das emoções, respectivamente. Sobre as atitudes, o autor pontua que o termo corresponde ao 

comportamento controlado pelo locutor. Para Moraes (2011), as manifestações acústicas 

dessas expressões relacionam-se à cultura e à língua do falante. Nesse sentido, as atitudes se 

opõem às emoções, que são menos controladas e involuntárias. O autor propõe duas 

categorias de atitudes, quais sejam, as proposicionais, nas quais as expressões atuam no 

conteúdo proposicional da sentença direcionada ao interlocutor (como a ironia, a 

incredulidade e a obviedade, por exemplo) e as sociais, que dizem respeito às relações 

interpessoais entre falante e interlocutor (polidez ou arrogância podem ser citadas como 

exemplos). 

Conforme discutido até aqui, podemos notar que não há um consenso sobre a natureza 

e as características das atitudes e emoções. Em outras palavras, os estudiosos da área 

concebem os termos de diversas maneiras e há um número expressivo de rótulos que ora são 

agrupados como atitudes, ora mesclam-se ao conceito de emoção. A multiplicidade de 

interpretações para o termo pode ser vista em trabalhos como o de Antunes (2006) e, a partir 

do conceito proposto pela autora, entendemos em nosso trabalho que atitudes são 

 

expressões controladas pelo falante (voluntárias, cognitivas, intencionais, 

motivadas, mais corticais), convencionadas (dependentes do sistema 

linguístico, e por isso adquiridas, apreendidas, e que não se expressam 

diretamente via prosódia), através das quais o falante informa seu ponto de 

vista dentro da interação verbal, dando ao ouvinte pistas para que seu 

comportamento seja percebido ou inferido. (ANTUNES, 2006, p. 122) 

 

Assim, ao tomarmos o discurso político, podemos dizer que durante os momentos de 

ataque nos debates eleitorais, o candidato expressa atitudes e oferece pistas ao ouvinte sobre 

seu comportamento em relação ao outro, com vistas à desconstrução da imagem de seu 

adversário. É importante ponderarmos, no entanto, que não estamos restringindo as 

manifestações afetivas do locutor político às atitudes, pois sabemos que outros estados 
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afetivos, como emoções, também se manifestam nos momentos de confronto entre os 

candidatos. Assim, reiteramos que o que nos interessa neste trabalho são as atitudes. 

No PB, algumas pesquisas têm ganhado espaço no que diz respeito ao papel da 

prosódia na expressão de atitudes. Assim, nos próximos parágrafos, veremos alguns desses 

trabalhos que mostram quais as contribuições da prosódia nos estudos linguísticos.  

Em 2007, Antunes procurou apresentar em sua tese uma caracterização da prosódia 

nas atitudes neutra, de interesse, de dúvida, de crítica, de incredulidade, de provocação e de 

indução, em questões extraídas de programas de entrevistas. Como parâmetros de análise 

foram observados o comportamento de F0, com medições nos pontos descritivos e nos 

movimentos que caracterizam as questões, e, também, medidas referentes à duração. Ao final 

de seu trabalho, a autora concluiu que a prosódia, principalmente no que respeita à F0, exerce 

um papel importante na expressão de atitudes em eventos locais. Como todos os enunciados 

estudados eram interrogativos, o movimento melódico que caracteriza tal modalidade frasal 

foi mantido, independente do tipo sintático (questão parcial, total ou alternativa). A autora 

observa que, para a expressão das atitudes, foram feitos ajustes locais nos valores e nos 

movimentos de F0, ora aumentando-os, ora diminuindo-os, mudando seu tempo de realização 

ou sua taxa de variação, a fim de que estes funcionem como pistas para diferenciar as atitudes 

estudadas.  

Moraes e colegas (2010) realizaram um estudo de 12 atitudes no PB, investigando 

como a F0, a intensidade e a duração silábica se comportam na expressão das atitudes sociais 

(arrogância, autoridade, desprezo, irritação, polidez e sedução), das atitudes proposicionais 

(dúvida, ironia, incredulidade, obviedade e surpresa) e, finalmente, num enunciado neutro. 

Entre os resultados encontrados, os autores destacam que as atitudes proposicionais são 

reconhecidas mais facilmente que as sociais. Os autores observam ainda que o recurso visual 

tem um papel mais importante em relação ao recurso auditivo para o reconhecimento das 

atitudes sociais, enquanto o áudio contribui mais para o reconhecimento das atitudes 

proposicionais. 

Oliveira, Azevedo e Reis (2011) investigaram, acusticamente, como os parâmetros 

prosódicos se comportam na expressão das atitudes de dúvida, de incerteza e de 

incredulidade. Segundo os autores, a variação da melodia permite que se interprete a intenção 

do falante. Assim, o nível de F0, a tessitura e a velocidade de fala são pistas acústicas 

importantes na expressão de emoções e atitudes no discurso. Como corpus, os autores 

optaram por fala atuada, pensada em uma situação específica para cada atitude, realizada por 

16 estudantes do curso de Artes Cênicas. Entre as conclusões às quais chegaram os autores, 
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podemos destacar que a dúvida caracteriza-se por um valor de F0 inicial do enunciado em um 

nível mais elevado e F0 final mais baixo em relação à incredulidade e incerteza. Além disso, a 

dúvida apresentou variação de intensidade reduzida, menor duração do enunciado e da vogal 

tônica e pretônica. 

Antunes e colegas (2014) realizaram um estudo sobre as atitudes de certeza e de 

incerteza no PB. Para a obtenção dos dados a serem analisados, as autoras propuseram um 

método de coleta no qual a fala se aproxima mais da fala espontânea. Os dados são coletados 

com o auxílio de um robô, controlado à distância pelas pesquisadoras, que realiza uma espécie 

de entrevista com os participantes. Como metodologia de análise, as autoras observaram o 

comportamento da F0 nos pontos inicial, final, máximo e mínimo, além do movimento 

melódico final. No que respeita à duração, as autoras mediram as taxas de articulação, a 

duração e o preenchimento ou não das pausas, além do tempo de latência para cada resposta 

dada. Além disso, foram observados os movimentos de sobrancelha, de olhos e de boca. Após 

as análises dos dados, as autoras concluíram que a incerteza tende a apresentar maiores 

valores nos períodos de latência, pausas preenchidas e um movimento final de F0 ascendente, 

enquanto a atitude de certeza se caracteriza por menores valores nos períodos de latência, 

ausência de pausas preenchidas e um movimento final de F0 descendente. Finalmente, quanto 

aos movimentos de sobrancelha, de olhos, de cabeça e de boca, as autoras observaram que 

eles são usados de maneiras distintas durante a expressão das atitudes por elas estudadas, 

sendo mais presentes na incerteza e na certeza de não saber que na certeza. 

Ferreira (2015) procurou mostrar como a prosódia atua na expressão da ironia no PB. 

A autora buscou descrever como os parâmetros de F0 e de duração se comportam na 

expressão desse afeto social na fala de quatro locutores em enunciados retirados de um 

programa humorístico. Além disso, ela se propôs a comparar expressões irônicas atuadas e 

expressões de ironia em fala espontânea. De maneira geral, quando confrontadas as 

expressões de um locutor consigo mesmo, observou-se que os valores de F0 foram maiores na 

ironia que no neutro ou nos enunciados lidos. Passando às análises da ironia espontânea e da 

fala atuada, a primeira apresenta valores mais elevados de F0. As medidas de duração também 

mostraram que a duração total e a duração da pretônica e da tônica do enunciado tendem a 

menor variação. A autora pontua que a ironia não prevê um único padrão entonacional, uma 

vez que os locutores adotaram estratégias prosódicas individuais para expressar esse afeto 

social. Ferreira (2015) sinaliza ainda que outros fatores linguísticos, como os gestos e o 

contexto, corroboram a construção de sentido irônico. 
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Outros estudos que têm ganhado foco nos últimos anos são aqueles relacionados à 

expressão de atitudes em patologias que afetam a fala. Azevedo (2007) procurou estudar a 

expressão de dúvida e de certeza em idosos portadores da doença de Parkinson, comparando-

os a informantes que não apresentavam a doença. O objetivo da autora era verificar quais 

parâmetros prosódicos são importantes na expressão dessas atitudes, bem como a 

interferência medicamentosa na fala de pacientes doentes. Entre os resultados, a autora 

observou que os informantes que não eram portadores da doença expressaram as atitudes de 

dúvida e certeza com um aumento de amplitude de variação melódica da sílaba átona 

pretônica. Já para os informantes com doença de Parkinson, Azevedo (2007) não encontrou 

nenhum comportamento prosódico que caracterizasse as atitudes estudadas. Todavia, a autora 

observa que a duração do enunciado foi uma variável importante, apresentando-se aumentada 

para a expressão das atitudes, tanto para os parkinsonianos como para os informantes não 

portadores da doença. 

Celeste e colegas (2014) chamam a atenção para o fato de que estudos perceptivos das 

atitudes ganharam força nos últimos anos no que respeita à percepção de falantes com e sem 

distúrbios de comunicação, como a gagueira. Apesar desses avanços, os autores salientam que 

há uma lacuna no que tange à autoavaliação de pessoas que gaguejam e, a partir dessas 

considerações, procuram observar como indivíduos que são portadores de gagueira se 

autoavaliam na expressão e na percepção de atitudes. Ao final do estudo, os autores puderam 

concluir que esses falantes se autoavaliam de maneira negativa, principalmente durante a 

percepção, na expressão da dúvida e da certeza, mesmo não havendo disfluência durante a 

emissão do enunciado. 

Além dos trabalhos acima referenciados existem muitos outros estudos que objetivam 

mostrar o papel da prosódia na expressão de atitudes (cf. SILVA, 2008; QUEIROZ, 2011). 

Assim, entendemos que a presente pesquisa pode contribuir com os estudos que já tiveram 

início, uma vez que buscaremos evidenciar como construções prosódicas atuam na expressão 

dos ataques, nos momentos de desqualificação do adversário em debates político-eleitorais 

televisionados. Além disso, gostaríamos de mostrar que a prosódia é um componente 

linguístico que corrobora à construção de sentido, junto à argumentação. No próximo 

capítulo, passaremos a tratar dessa interface entre prosódia e discurso. 
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3 POR UMA INTERFACE ENTRE PROSÓDIA, 

DISCURSO E ARGUMENTAÇÃO 
 

3.1 A argumentação 

 

Plantin (2008) consagrou um livro à argumentação em que apresenta um panorama 

sobre os estudos argumentativos. Incialmente, o autor faz referência ao Tratado da 

Argumentação, de Perelman & Olbrechts-Tyteca, publicado em 1958 e fundamentado no 

estudo das técnicas argumentativas. Como lembra Amossy (2005), o tratado concebe a 

argumentação como “um conjunto de meios verbais pelos quais um orador tenta provocar ou 

reforçar a adesão de um auditório às teses que ele submete a seu assentimento” (AMOSSY, 

2005, p. 123).  

Apoiada pela Sociologia, a Nova Retórica, termo pelo qual ficou conhecido o Tratado 

da Argumentação, adota o discurso do orador como orientado para seu público, uma vez que 

toda argumentação se desenvolve em função do auditório ao qual ela se dirige e ao qual o 

orador é obrigado a se adaptar. Desse modo, um locutor pretende agir sobre seu interlocutor 

por meio de uma troca verbal que carrega suas próprias regras. No entanto, apesar de fazer 

alguma menção às técnicas discursivas, o tratado preocupa-se pouco com a linguagem. Assim 

como fez Plantin (2008), é válido nos questionarmos em que medida o tratado seria, de fato, 

uma nova retórica, pois, ainda que faça referências aos retóricos antigos e clássicos, se afasta 

da retórica clássica, uma vez que “o gesto e a voz estão excluídos de seu campo (...) e os 

afetos não recebem tratamento específico algum” (PLANTIN, 2008, p. 47).  

 Outra corrente retomada por Plantin (2008) refere-se à visão de argumentação na 

língua, proposta por Oswald Ducrot. Desse ponto de vista, a argumentação é reconstruída em 

um plano exclusivamente linguístico, e sua maior premissa é a de que quando um indivíduo 

produz um enunciado, já é possível, baseados nesse enunciado produzido, predizermos o que 

será dito em seguida. Assim, numa perspectiva semântica “o estudo da argumentação é o 

estudo das capacidades projetivas dos enunciados, da expectativa criada por sua enunciação” 

(PLANTIN, 2008, p. 32). 

 Ao nos atermos às discussões trazidas à luz por Plantin (2008), podemos nos 

questionar: qual o lugar da argumentação nos estudos discursivos? De certa forma, também é 

possível nos questionarmos sobre o que seria e o que não seria argumentativo e, como o fez 

Galinari (2007), sobre quais gêneros teriam força retórica. Entre as questões levantadas por 

Galinari (2007), destacamos: as conversas corriqueiras, entre conhecidos e familiares, por 
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exemplo, teriam algum caráter argumentativo? A argumentação estaria restrita somente aos 

discursos mais elaborados, como os discursos políticos e religiosos etc.? 

Na tentativa de responder a essas inquietações, é interessante retomarmos Amossy 

(2011), quando a autora pontua que se a análise do discurso pretende descrever o 

funcionamento do discurso em situação, não deve se desatentar quanto a sua dimensão 

argumentativa. A autora observa que, para a argumentação, o interlocutor não é considerado 

como um objeto a manipular, mas sim como um alter ego com quem se compartilha algum 

ponto de vista. Assim, agir sobre esse interlocutor é tentar modificar as representações que lhe 

são atribuídas, destacando certos aspectos, ocultando outros etc. Trata-se, em outras palavras, 

de compreender a argumentação de maneira ampla, como uma tentativa de modificar, 

reorientar ou reforçar a visão do alocutário sobre determinadas coisas por meio dos recursos 

da linguagem (AMOSSY, 2010). Dito isto, reafirmamos que, assim como Amossy e Galinari, 

adotamos a seguinte posição sobre argumentação descrita por Plantin (1996): 

 

toute parole est nécessairement argumentative. C'est un résultat concret de 

l'énonciation en situation. Tout énoncé vise à agir sur son destinataire, sur 

autrui et à transformer son système de pensée. Tout énoncé oblige ou incite 

autrui à croire, à voir, à faire, autrement. (PLANTIN, 1996, p. 29) 

  

Amossy (2010; 2011) sustenta que argumentar não significa empregar um raciocínio 

único, mas sim uma troca de informações entre dois ou mais parceiros, visando a essa 

persuasão. Nas palavras da autora, numa concepção mais ampla, a argumentação define-se 

como uma “tentativa de modificar, reorientar, ou mais simplesmente, de reforçar, pelos 

recursos da linguagem, a visão das coisas da parte do alocutário” (AMOSSY, 2011, p. 130). 

Dessa maneira, podemos dizer que o discurso condiciona o ouvinte a compreender o mundo 

de um determinado modo, e é, também, uma tentativa de agir sobre o outro. A palavra é 

sempre uma resposta ao que o outro diz, uma reação ao que foi dito anteriormente, com vistas 

a modificá-lo ou rejeitá-lo. Nesses casos, o sentido construído no discurso não é atingido 

somente pelo que é dito, mas também pela maneira como foi dito. 

Numa perspectiva dialógica, Amossy (2010; 2011) sustenta que a argumentação está 

inserida no discurso. Conforme pondera a autora, é importante distinguir, nesta perspectiva, o 

que ela denomina, por um lado, intenção argumentativa e, por outro lado, dimensão 

argumentativa. No primeiro caso, quando o discurso manifesta uma intenção argumentativa, a 

estratégia de persuasão é programada, pois é premeditada, consciente e explícita. Podemos 

citar como exemplos os discursos publicitários, jurídicos e o discurso político, objeto de 
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estudo deste trabalho. Aqui, o discurso escolhe modalidades argumentativas que sejam 

capazes de conduzir o bom funcionamento da estratégia de persuasão. No segundo caso, o 

discurso comporta uma dimensão argumentativa, uma vez que tende a orientar os modos de 

ver do interlocutor (AMOSSY, 2011). Nesses casos, o discurso não possui explicitamente o 

objetivo de persuadir ou convencer, mas interfere nos valores dos interlocutores, orientando 

seus modos de pensar, agir e sentir. É o que acontece, por exemplo, com uma notícia de 

jornal. 

Outro ponto a ser abordado e que salta aos olhos é que os estudos acerca da 

argumentação apresentados no início deste capítulo não compreendem a prosódia como um 

constituinte discursivo. Isso fica claro, por exemplo, no Tratado da Argumentação, quando 

Plantin (2008) sinaliza, ainda que modestamente, esse problema, ao dizer que os gestos e a 

voz estariam excluídos do campo de estudos da Nova Retórica. Ressaltamos que a prosódia é 

importante nos processos discursivos, pois, é a partir variações prosódicas, junto à 

argumentação, que o locutor expressa suas intenções comunicativas. Dito isso, retomemos o 

exemplo dado quando nos reportamos às noções de intenção e dimensão argumentativa: o 

discurso político. Quando um orador político escolhe modalidades argumentativas com vistas 

à persuasão, ele também modula, prosodicamente, sua fala. A título de exemplo, ao construir 

uma crítica direcionada a um oponente político, tal atitude será percebida não somente a partir 

das escolhas lexicais, semânticas etc. do candidato, mas também pela maneira como isso é 

dito. Em outras palavras, é a partir de modulações na voz que essa atitude será reconhecida 

pelo auditório. 

A argumentação, associada ao ato de enunciar, objetiva atingir a persuasão e agir sobre 

o outro, modificando, assim, sua maneira de pensar. Como apontado por Galinari (2007), a 

argumentação não deve ser vista como um tipo de discurso, tampouco como uma modalidade 

específica de organização da língua, mas sim como um componente que se faz presente em 

qualquer enunciado social (GALINARI, 2007). Consoante Amossy (2011), entendemos que a 

argumentação se materializa nas diversas dimensões da língua, inclusive por meio de recursos 

prosódicos. No discurso político, por exemplo, os candidatos constroem sua argumentação 

não somente pela retórica. Nesse cenário, vemos que a prosódia se junta à argumentação, 

corroborando a construção de sentido.  

É importante pontuarmos que, ao longo deste trabalho, recorremos às noções 

apresentadas por Charaudeau (2006) no que tange às construções ethicas do orador político. 

Com isso, objetivávamos, de algum modo, delimitar um conceito de ethos a ser adotado aqui. 

No entanto, ainda que esse autor traga contribuições para as discussões sobre ethos e sobre 
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discurso político, nossa concepção de argumentação se afasta daquela defendida por ele, na 

qual a argumentação consiste num modo de organização do discurso. Assim como Amossy 

(2006), entendemos que a argumentação está na espessura da língua, englobando todos os 

seus componentes, inclusive o prosódico. Todavia, essa interface prosódia-discurso não tem 

sido explorada de maneira abrangente, especialmente ao nos referirmos ao discurso político, 

como veremos a seguir. 

 

3.2 Prosódia, discurso e argumentação 

 

O discurso, segundo Lacheret-Dujour (2007), é explicado tanto como um processo 

enunciativo, capaz de explorar os recursos verbais e não verbais da linguagem, objetivando 

um fim comunicativo, como um objeto acabado, que resulta, também, da enunciação. 

Consequentemente, ao propor uma interação entre prosódia e discurso, dois domínios 

emergem: um primeiro, do contexto de produção, e um segundo, relacionado aos traços 

linguísticos que o discurso produz. Pensando numa interface prosódia-discurso nos dias 

atuais, a autora comenta que duas perspectivas têm sido consideradas. A primeira delas, 

relacionada à produção, corresponde à estrutura entonodiscursiva e é baseada em um modelo 

lógico-algébrico. Por sua vez, a segunda relaciona-se à compreensão, procurando entender 

como os índices prosódicos agem durante os processos de interpretação dos enunciados. Em 

outras palavras, fica claro que, a partir dessas considerações, não é possível concebermos 

prosódia e demais elementos linguísticos como duas coisas distintas, mas sim como elementos 

que atuam em conjunto na oralidade, durante os processos de construção de sentido e que, 

portanto, os estudos acerca dessa interdisciplinaridade precisam ser mais explorados. 

A associação entre prosódia e discurso já havia sido mostrada, ainda que de maneira 

modesta, em Aristóteles (1998). No Livro III, o autor examina os elementos a partir dos quais 

a persuasão seria obtida. O autor nos mostra como tons, ritmo, volume e harmonia são 

dispostos no discurso do orador. Assim, o que hoje entendemos como prosódia já figurava 

como um elemento discursivo que corrobora a construção de sentido desde a antiguidade 

clássica: 

a pronunciação assenta na voz, ou seja, na forma como é necessário 

empregá-la de acordo com cada emoção (por vezes forte, por vezes débil ou 

média) e como devem ser empregues os tons, ora agudos, ora graves ou 

médios, e também quais os ritmos de acordo com cada circunstância. São, 

por conseguinte, três os aspectos a observar: são eles volume, harmonia e 

ritmo. Aqueles que, entre os competidores, empregam estes três aspectos 

arrebatam quase todos os prêmios; e tal como os actores têm agora mais 

influência nas competições poéticas do que os autores, o mesmo se passa nos 
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debates deliberativos devido à degradação das instituições políticas. 

(ARISTÓTELES, 1998, p. 176) 

 

De certo modo, o autor sugere que elementos de natureza prosódica atuam de maneira 

significativa em diversas situações comunicativas. O sucesso ou não sucesso da atividade 

argumentativa está condicionado ao “bom uso” de volume, harmonia e ritmo, que se 

enquadram no que hoje chamamos prosódia. Aristóteles (1998) entende que o discurso precisa 

ter, por exemplo, um ritmo conveniente e não ser desprovido deste para ser bem sucedido. Em 

suma, reafirmamos que modulações no modo de falar (como mudanças de altura melódica, 

prolongamento ou não de sílabas etc.), junto a outros fatores, dão forma aos processos 

argumentativos e à força retórica dos enunciados e isso vem sendo evidenciado desde a 

Antiguidade Clássica. 

Passando à argumentação na contemporaneidade, Amossy (2011), na continuidade da 

retórica clássica, entende que uma análise argumentativa pode servir aos demais campos de 

estudo, como de literatura e comunicação, atuando ora como um quadro, ora fornecendo 

instrumentos de trabalho, o que nos sugere, novamente, uma interdisciplinaridade. O discurso 

argumentativo, que se desenvolve em uma situação de comunicação, engloba diversos 

recursos linguísticos, como escolhas lexicais, semânticas e prosódicas. O comentário da 

autora é o seguinte:  

 

O discurso argumentativo não se desenrola no espaço abstrato da lógica 

pura, mas numa situação de comunicação em que o locutor apresenta seu 

ponto de vista na língua natural com todos os seus recursos, que 

compreendem tanto o uso de conectores ou de dêiticos, quanto a 

pressuposição e o implícito, as marcas de estereotipia, a ambiguidade, a 

polissemia, a metáfora, a repetição, o ritmo. (AMOSSY, 2011, p. 132-133. 

Grifos nossos) 

 

Desse modo, a autora comenta que o discurso argumentativo se desenvolve numa 

situação de comunicação em que são apresentados pontos de vista na língua natural de quem 

os enuncia, compreendendo todos os recursos da língua, inclusive o ritmo. Ampliando as 

discussões da autora, acreditamos que entre esses recursos da língua incluem-se outros 

aspectos prosódicos, além do ritmo. A intenção do falante, expressa via prosódia, é um fator 

importante a ser englobado aqui. Ao argumentar, o orador constrói seu discurso e age sobre o 

outro também pelo seu modo de falar e não somente pela ação, dando pistas ao ouvinte sobre 

seu comportamento em relação a ele. 

Galinari (2011) também discute o lugar da argumentação nos estudos discursivos, 

retomando três abordagens que a compreendem de maneiras distintas. Segundo o autor, a 



59 

Teoria da Argumentação na Língua vê a argumentação como uma “semântica ideal da frase”, 

gerando conclusões a partir dos enunciados. Por sua vez, a Linguística Textual entende que a 

argumentação consiste numa sequência ou tipo textual, cujas relações lógicas são 

estabelecidas, em uma sequência argumentativa, por conectores textuais do tipo mas, portanto 

etc. Charaudeau, em sua Teoria Semiolinguística, associa a argumentação a um tipo 

específico de organização do discurso. Contrariamente a essas abordagens e ancorado na 

tradição retórica, Galinari (2011) propõe que a argumentação consiste em uma  

 

dimensão profunda dos enunciados sociais, que ora pode ser depreendida do 

seu componente lógico, ora de seu componente narrativo, descritivo, 

enunciativo e, mais provavelmente, na inter-relação entre tais “ferramentas 

simbólicas”, incluindo ainda, nesse turbilhão de recursos os elementos 

citados no parágrafo anterior [as configurações sintáticas, a seleção lexical, 

os valores e representações reportadas, a estrutura prosódica, o componente 

temático, entre outros] . (GALINARI, 2011, p. 100) 

 

Na verdade, a proposta do autor é que a argumentação não seja compreendida como 

um modo de organização discursiva, como querem Charaudeau e outros analistas do discurso, 

tampouco como um tipo textual, tal qual Adam e outros pesquisadores da Linguística Textual. 

Trata-se, para Galinari (2011), de compreender a argumentação como uma propriedade da 

linguagem. Nesse sentido, o logos passa a ser entendido como uma estrutura linguístico-

discursiva, carregado de múltiplas dimensões. Além de englobar o discurso, como 

tradicionalmente definido, o logos passa, nessa perspectiva, a compreender todos os 

componentes linguísticos do discurso. Entre as diversas modalidades de logoi possíveis, 

destacamos a que o autor chamou de logos-prosódico. Aqui, estariam incluídas questões 

relacionadas a variações de tempo, altura melódica e de acento. Novamente, vemos a 

relevância de serem estudados elementos que corroboram a construção de sentido, como 

questões relacionadas à entonação e duração, constituintes do logos-prosódico. 

Outro trabalho em que encontramos alguma referência à prosódia nos estudos 

discursivos é o de Dascal (2005). Como lembrado pelo autor, a pragmática reconhece que 

informações contextuais obtidas por meios não discursivos também são importantes para a 

interpretação dos enunciados. Nas palavras do autor,  

 

há tempos que os pragmaticistas não consideram mais “para-linguísticas” as 

informações que provêm dos gestos, da orientação do olhar, da expressão 

facial, do tom de voz etc. Elas são de fato consideradas fazendo parte da 

atividade discursiva que, sem elas, seria incompleta e insuficiente. 

(DASCAL, 2005, p. 63. Grifos nossos) 
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O autor sinaliza de maneira evidente que outros constituintes atuam junto à 

argumentação na construção de sentido e, consequentemente, na interpretação do enunciado. 

Novamente, vemos que elementos prosódicos (o tom de voz e, também, a prosódia gestual, ao 

citar expressões faciais, orientação do olhar e gestos) desempenham um papel importante nos 

processos discursivos. Tal importância é reconhecida pelo autor ao afirmar que esses 

elementos fazem parte da atividade discursiva, a qual seria incompleta e insuficiente sozinha.  

As discussões apresentadas neste capítulo mostram que a prosódia é importante para a 

construção de sentido. É interessante notarmos que desde a Antiguidade os aspectos dessa 

natureza já eram tratados como elementos que fazem parte da argumentação retórica. Numa 

perspectiva atual, diversos autores como Galinari e Amossy fazem menção a esse componente 

linguístico. Touati (1993), por exemplo, abordou a prosódia retórica em diferentes discursos 

de políticos franceses, antes e após as eleições. Nossa discussão vem ao encontro desses 

estudos, na tentativa de mostrar que a prosódia é um elemento linguístico que atua junto ao 

discurso, corroborando a construção de sentido. Em outras palavras, o que vimos até aqui é 

que não há discurso (oral) sem prosódia, assim como a prosódia não se realiza fora do 

discurso. 

 

3.2.1 A prosódia no discurso político no PB 

 

Encontramos no PB alguns trabalhos em que a prosódia é associada ao discurso. 

Contudo, é mister que esses estudos sejam ampliados e ressaltamos que, numa interface 

prosódia-discurso, especialmente quando se trata do discurso político, poucos trabalhos são 

encontrados. Pensando especialmente nessas situações discursivas, em situação de debate 

eleitoral, a prosódia desempenha um papel importante na construção de sentido, pois ela é um 

dos elementos que condiciona o sucesso ou não dos atos de fala, por exemplo, de candidatos 

aos cargos de governo. É por meio dela, junto a outros fatores, que percebemos uma crítica ou 

ironia entre os candidatos e reconhecemos esses momentos de ataque. 

Piovezani (2011), ao apresentar estudo sobre os usos e sentidos da voz no discurso 

político, tenta fazer uma abordagem prosódica, sem, no entanto, se ater às funções que esta 

desempenha. Para este trabalho, o autor analisou sequências discursivas retiradas do Horário 

Gratuito de Propaganda Eleitoral das eleições presidenciais de 2002 dos candidatos Lula e 

José Serra. Piovezani (2011) buscou descrever e interpretar certos usos e efeitos dos 

segmentos e de elementos prosódicos. O autor reconhece que as modulações da voz, além de 

contribuírem para a construção e manutenção das imagens dos interlocutores (ou ethos, pode-
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se acrescentar), podem expressar emoções e que as funções a serem desempenhadas por 

elementos prosódicos dependem do sentido que o discurso visa a produzir. Outro ponto a ser 

destacado é que, como lembrado pelo autor, a entonação é responsável, entre outras coisas, 

por marcar o foco no discurso e estruturar pressupostos argumentativos.  

Em trabalho posterior, Piovezani (2013) se propôs a analisar os elementos prosódicos 

de um pronunciamento eleitoral de Dilma Rousseff. Em relação à entonação, o autor nos diz 

que ela é contínua, com pausas, às vezes mal colocadas entre verbo e seu objeto. O autor 

pondera que há, em algumas ênfases de sílabas tônicas, determinadas oscilações de volume. 

Questões relacionadas ao tempo constroem, finalmente, uma fala um tanto quanto hesitante, 

mas ainda tranquila e amena (PIOVEZANI, 2013). A proposta do autor, na verdade, é mostrar 

como a imagem do sujeito Dilma Rousseff (então candidata à presidência da República) se 

constrói, atribuindo às questões enfáticas ou rítmicas ou, ainda, às questões entonacionais, um 

papel de constituinte nessa formação imagética da candidata. A título de curiosidade, é 

possível notarmos que a fala hesitante da candidata ainda chama a atenção da mídia. 

Exemplos recentes podem ser encontrados nas últimas eleições, quando Dilma Rousseff foi 

reeleita, em que os meios midiáticos questionavam sua oratória. 

Entendemos que os dois trabalhos de Piovezani (2011; 2013) trazem contribuições aos 

estudos linguísticos, especialmente no que respeita a uma interface prosódia-discurso. Em 

ambos os trabalhos, o autor atribui a questões de natureza prosódica alguma contribuição nos 

processos de construção da imagem dos candidatos. Entretanto, os trabalhos são bastante 

fechados ao redor das questões discursivas, sem explorar as possiblidades maiores que podem 

ser contempladas num estudo prosódico, como um estudo das atitudes que são trazidas ao 

discurso não somente por meio da argumentação retórica, mas por modulações na voz, ou 

seja, pela maneira como cada candidato as constrói. 

Além dos trabalhos aqui revisados, outras pesquisas também discutem as relações 

entre prosódia e discurso, ainda que de maneira modesta. Entendemos, no entanto, que os 

estudos nessa área precisam ser ampliados, o que nos levaria a um conhecimento mais 

detalhado sobre a função atitudinal da prosódia no PB, associado aos processos de construção 

de sentido. Assim, ao tentar mostrar como a prosódia se junta à argumentação retórica nos 

momentos de desconstrução do ethos e de desqualificação do outro em debates eleitorais, 

objetivamos corroborar esses estudos que já foram iniciados. 
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4 METODOLOGIA 

 

Para que possamos alcançar nosso objetivo e determinar qual o papel da prosódia na 

expressão das atitudes de ataque no discurso político, adotamos como corpus, neste trabalho, 

enunciados extraídos de quatro debates transmitidos por redes de TV abertas, durante as 

eleições ao governo de Minas Gerais em 2014. Os debates analisados foram transmitidos pela 

Band Minas, em 07 de agosto; pela Rede TV!, em 21 de setembro; pela TV Alterosa, em 23 

de setembro e, finalmente, pela Globo Minas, em 30 de setembro
7
. Nossa opção por esses 

debates políticos justifica-se por estes serem situações comunicativas nas quais o ethos de 

cada candidato é construído, além de trazerem situações discursivas que permitem ou 

propiciam que um candidato desqualifique seu adversário, por meio da desconstrução da 

imagem deste. 

 

4.1 Apresentação do Corpus 

 

Os métodos de obtenção de dados em estudos de natureza fonética são frequentemente 

divididos em dois grandes grupos. A recolha dos dados a serem analisados pode acontecer in 

vivo, isto é, registra-se uma fala rotulada como espontânea, em situações naturais de 

comunicação, ou in vitro, que corresponde ao registro de gravações controladas em 

laboratório (AUDIBERT, 2008). Entretanto, é necessário pontuarmos que o termo fala 

espontânea não está, necessariamente, vinculado a conversas livres, pois, como observa 

Barbosa (2012), outros tipos de conversa são também espontâneos se acontecerem em 

situações naturais de comunicação. É o caso, por exemplo, de ditados, leituras ou narrativas 

para crianças. Do mesmo modo, a fala obtida em laboratório nem sempre resulta de leituras de 

frases isoladas preparadas pelo pesquisador. Outros exemplos de fala de laboratório são dados 

pelo autor: fala eliciada por figuras ou a partir de temas fornecidos pelo pesquisador, uma 

                                                 
7
 Os debates analisados neste trabalho encontram-se disponíveis em:  

Band Minas: <https://www.youtube.com/watch?v=qbyp8qfHG1Y>. Acesso em: 04 de outubro de 2014.  

TV Alterosa: <http://www.alterosa.com.br/app/belo-horizonte/noticia/jornalismo/ja---1ed/2014/09/24/noticia-ja-

1edicao,121057/veja-na-integra-o-debate-entre-os-candidatos-ao-governo-de-minas.shtml>. Acesso em: 30 de 

setembro de 2014.  

Rede TV!: Bloco 1: <https://www.youtube.com/watch?v=I-sf1WZH5SU>. Acesso em 29 de setembro de 2014; 

Bloco 2: <https://www.youtube.com/watch?v=G_gy23oiTrU>. Acesso em: 29 de setembro de 2014. Bloco 3: 

<https://www.youtube.com/watch?v=7nV91-NtylY>. Acesso em: 29 de setembro de 2014. Bloco 4: 

<https://www.youtube.com/watch?v=C3PKpy0AXIY>. Acesso em: 29 de setembro de 2014. Bloco 5: 

<https://www.youtube.com/watch?v=18B4QJzDaxY>. Acesso em: 29 de setembro de 2014.  

Globo Minas: <http://globotv.globo.com/rede-globo/g1-eleicoes-2014-mg/t/veja-tambem/v/debate-entre-os-

candidatos-ao-governo-de-mg/3665183/>. Acesso em 22 de março de 2015. 
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narração solicitada após a leitura de um texto ou entrevista guiada (BARBOSA, 2012). Cabe 

observarmos que nesses últimos casos, apesar de serem falas de laboratório, encontramos um 

certo grau de espontaneidade. 

Em 2000, Campbell publicou um artigo propondo uma discussão bastante detalhada 

acerca dos dados recolhidos para estudo da fala no que respeita à expressão de emoções. O 

autor traz à luz questões relacionadas aos métodos de gravação que objetivam produzir corpus 

para que seja estudada a representação das emoções na fala. Deste modo, ele enumera quatro 

metodologias diferentes para que se obtenham tais gravações: fala atuada, fala produzida por 

estimulação, fala produzida por elicitação e, por último, fala previamente existente.  

Segundo Campbell (2000), a fala atuada tem sido amplamente utilizada por 

pesquisadores da área e consiste na atuação, por parte de atores (e mais recentemente por 

pessoas que não são atores profissionais, mas que são convidadas a atuarem determinados 

enunciados), que interpretam as emoções a serem estudadas. Todavia, como lembrado pelo 

autor, questões relacionadas à legitimidade quanto aos dados problematizam as características 

dessa metodologia. O ator pode representar e atuar produzindo, por exemplo, uma fala na qual 

expressa tristeza sem que, no entanto, sinta a referida emoção. Assim, não é possível 

determinar até que ponto a expressão representada é fiel à emoção quando verdadeiramente 

sentida. 

No tange à fala atuada, Aubergé e colegas (2005), observam que há evidências 

neurocientíficas que apontam para o fato de algumas emoções serem simuladas no cérebro. 

Essa simulação é frequentemente usada, pois podemos, por exemplo, aparentar raiva quando, 

na verdade, estamos contentes. Assim, ainda que atores atinjam similaridade com a fala 

espontânea durante a expressão de uma emoção não é possível avaliar o que o ator imita. Em 

outras palavras, não há total segurança de que o ator, ao imitar, aproxime-se da fala não 

atuada. Ferreira (2015) mostrou que a ironia atuada usa recursos prosódicos diferentes da 

ironia espontânea e Antunes e Aubergé (no prelo) evidenciam características distintas para 

certeza e incerteza em fala espontânea e atuada  

Uma alternativa à fala atuada seria, de acordo com Campbell (2000), a produção da 

fala por estimulação. Assim, ao invés de atuado, opta-se por um sentimento estimulado. Para 

isso, os pesquisadores oferecem textos que possam despertar o sentimento a ser estudado (por 

exemplo, a tristeza, a raiva e a alegria) aos falantes. O passo seguinte é a apresentação das 

gravações aos ouvintes para que sejam identificadas as emoções. Como lembrado por 

Campbell (2000), entretanto, pode haver traços semânticos que facilitariam a identificação das 
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emoções, como verbos, o que poderia fazer com que não somente a prosódia fosse capaz de 

auxiliar tal reconhecimento. 

O terceiro método que pode ser adotado no que respeita à obtenção dos corpora é o 

que o autor chamou de elicitação e, neste caso, a fala não seria estimulada, tampouco atuada, 

mas sim provocada, através de controles rigorosos de gravação. Esses dados podem ser 

obtidos, por exemplo, em situações encontradas em programas como talk-show.  

Finalmente, o autor comenta sobre a fala previamente existente, não destinada a 

experimentos científicos. Assim, dados previamente gravados, como programas de TV, rádio 

etc. podem ser usados para pesquisas prosódicas, uma vez que, geralmente, encontramos uma 

boa qualidade das gravações e podemos escolher o corpus que convenha ao estudo que 

estamos desenvolvendo em determinado momento. 

Conforme Audibert (2008), os estudos de fenômenos prosódicos optam, geralmente, 

pela fabricação dos corpora in vitro. Por este método, o informante recebe algumas 

orientações sobre qual tipo de afeto deverá expressar antes que produza o enunciado. 

Entretanto, é importante questionar se essas representações se assemelham ao que seria 

“natural”, isto é, a uma fala espontânea. 

A partir dessas discussões, entendemos que os debates político-eleitorais 

televisionados, que constituem o corpus deste trabalho, inserem-se na modalidade de fala 

previamente gravada, o que nos leva a acreditar que os dados a serem obtidos nestas situações 

de comunicação aproximam-se, de certo modo, de uma fala semiespontânea do ponto de vista 

da expressão atitudinal. Apesar de um tanto quanto monitorada para outros aspectos, é 

possível haver um envolvimento por parte dos locutores ao expressarem seus afetos sociais 

frente ao seu adversário político, o que faria essa aproximação do atitudinalmente espontâneo. 

Além disso, como lembra Barbosa (2012), não há nenhum controle, por parte do pesquisador, 

nesses dados, o que garante não haver influência ou manipulação do que é estudado no que é 

produzido. Outra característica dos debates é que são situações reais de comunicação e, 

portanto, os dados são in vivo. Nas subseções seguintes, apresentaremos, de maneira geral, 

como os debates analisados neste trabalho foram estruturados em cada emissora e algumas 

considerações sobre cada candidato. 
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4.1.1 Os debates eleitorais analisados 

 

O primeiro debate entre os candidatos ao governo de Minas Gerais foi realizado pela 

Band Minas, no dia 07 de agosto de 2014. Nesse debate, estiveram presentes os candidatos 

Fernando Pimentel, Fidélis Alcântara, Pimenta da Veiga e Tarcísio Delgado. 

O debate promovido pela Band Minas foi organizado em 6 blocos. No primeiro, os 

candidatos tiveram 2 minutos para responder a questões sobre economia, educação, saúde e 

segurança, propostas por leitores do jornal Metro e do portal Band Minas. Na segunda parte, 

um mediador foi incumbido de sortear um candidato, que questionava um de seus adversários 

de maneira direta. No terceiro bloco, as perguntas foram feitas pelos jornalistas do grupo 

Bandeirantes, que sorteavam quem responderia e escolhiam o candidato que comentaria a 

resposta de seu adversário. Assim como na segunda parte do debate, na quarta os candidatos 

se questionavam entre si, mas, dessa vez, sem temáticas definidas. No penúltimo bloco, os 

jornalistas retornaram ao debate para questionar os políticos. No entanto, diferentemente do 

que ocorreu no terceiro bloco, puderam escolher a quem perguntar. Finalmente, os candidatos 

tiveram 3 minutos para apresentar suas considerações finais no último bloco. 

O debate promovido pela Rede TV! aconteceu em 21 de setembro de 2014. Estiveram 

presentes os candidatos Fidélis Alcântara, Pimenta da Veiga e Tarcísio Delgado. Na ocasião, 

Fernando Pimentel cancelou sua participação, alegando um problema de saúde. Esse debate 

foi organizado em 5 blocos, divididos da seguinte maneira: nos blocos 1 e 3, os candidatos 

entraram em confronto direto, e cada um escolhia a quem perguntar; nos blocos 2 e 4, os 

participantes responderam a questões propostas por 3 jornalistas da Rede TV!, do portal iG e 

do Jornal O tempo. Cada jornalista pode escolher a quem perguntar e quem deveria comentar 

a resposta. Já no bloco 5, foi feito um sorteio que definiu a ordem de fala dos candidatos, e 

eles tiveram 1 minuto e 30 segundos para as considerações finais. 

No dia 21 de setembro de 2014 foi a vez da TV Alterosa colocar frente a frente os 

candidatos ao governo de Minas Gerais. Assim como aconteceu no debate promovido pela 

Rede TV!, Fernando Pimentel não compareceu, alegando problemas de saúde. Assim, 

estiveram presentes Fidélis Alcântara, Pimenta da Veiga e Tarcísio Delgado. Esse debate foi 

organizado em 5 blocos: na primeira parte, cada candidato fez uma apresentação de si; no 

bloco 2, os políticos responderam a questões propostas por representantes de órgãos e 

entidades da sociedade mineira; no terceiro, os candidatos foram questionados por jornalistas 

do grupo “Diários Associados”; na quarta parte, os participantes entraram em confrontos 

diretos entre si e, finalmente, o bloco 5 foram feitas as considerações finais. 
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No debate promovido pela Globo Minas, em 30 de setembro de 2014, estiveram 

presentes Fernando Pimentel, Fidélis Alcântara, Pimenta da Veiga e Tarcísio Delgado. Esse 

debate foi organizado em 3 blocos. Nos dois primeiros, divididos em duas rodadas de 

perguntas, os candidatos discutiram, entre si, sobre temas livres na primeira etapa e sobre 

temas definidos por sorteios, durante a segunda etapa. No terceiro bloco do debate, os 

candidatos finalizaram as discussões e apresentaram suas considerações finais. 

 

4.1.2 Os candidatos/locutores 

 

Nas últimas eleições, sete candidatos disputaram o cargo de governador do estado de 

Minas Gerais: Fernando Pimentel, Pimenta da Veiga, Tarcísio Delgado, Fidélis Alcântara, 

Professor Túlio Lopes, Eduardo Ferreira e Cleide Donária. Entre eles, os candidatos que têm 

representatividade na Câmara dos Deputados são, geralmente, convocados para participarem 

de debates político-eleitorais transmitidos pela TV. Assim, os quatro primeiros dos sete 

listados anteriormente foram convidados a apresentar e discutir suas propostas de campanha 

em debates realizados por diversas emissoras de televisão, entre elas, pela Band Minas, pela 

TV Alterosa, pela Rede TV! e pela Globo Minas.  

Fernando Damata Pimentel (doravante FP) nasceu em Belo Horizonte, em 31 de 

março de 1951, e foi candidato ao governo pelo Partido dos Trabalhadores (PT). Em 1970 deu 

início à sua vida política, participando de movimentos estudantis. Seu primeiro cargo político 

foi em 1993, quando foi Secretário da Fazenda na capital mineira. Entre os cargos políticos 

por ele exercidos, destacam-se o de Secretário de Governo, Planejamento e Coordenação 

Geral, nomeado em 1996, durante o primeiro mandato de Célio de Castro na prefeitura de 

Belo Horizonte; o de vice-prefeito de Belo Horizonte no ano 2000; o de prefeito de Belo 

Horizonte, em 2003, devido à aposentadoria do então prefeito Célio de Castro; o de prefeito 

de Belo Horizonte, eleito em 2004; o de Ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio 

Exterior, nomeado em 2011.  

Fidélis Oliveira Alcântara (doravante FA) nasceu, em 29 de novembro de 1973, em 

Coluna, a 332 km da capital mineira, e foi candidato pelo Partido Socialismo e Liberdade 

(PSOL). Ele se envolveu com causas estudantis na década de 1990 e, atualmente, participa de 

movimentos sociais voltados à defesa da população de rua e ao direito à moradia. Entre esses 

movimentos, destacam-se o movimento Fora Lacerda, Comitê Popular dos Atingidos pela 

Copa e Grupo de Monitoramento de Ações Higienistas. Como candidato ao governo de Minas 

Gerais, foi a primeira vez que concorreu a um cargo público. 
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João Pimenta da Veiga Filho (doravante PV) nasceu em Belo Horizonte, em 02 de 

julho de 1947. Concorreu ao governo de Minas Gerais pelo Partido da Social Democracia do 

Brasil (PSDB). Sua carreira política teve início quando ocupou o cargo de Deputado Federal 

por Minas Gerais no final da década de 1970. Foi prefeito de Belo Horizonte em 1988 e 

exerceu seu último cargo político de 1999 a 2003, quando foi Deputado Federal pelo PSDB-

MG.  

Raimundo Tarcísio Delgado (doravante TD), candidato do Partido Socialista 

Brasileiro (PSB), nasceu no munícipio de Torreões, a 296 km de Belo Horizonte, em 04 de 

outubro de 1935. Em 1966, foi eleito vereador na cidade de Juiz de Fora. Quatro anos depois, 

Tarcísio Delgado foi eleito Deputado Estadual de Minas Gerais. Em 1974, elegeu-se de 

Deputado Federal por Minas Gerais e foi reeleito mais duas vezes, em 1978 e em 1990. Em 

1982, elegeu-se prefeito da cidade de Juiz de Fora, ocupando o cargo por mais dois 

mandatos
8
. 

 

4.2 Análise discursiva e perceptiva 

 

Na primeira etapa de trabalho, procuramos observar como cada candidato desconstrói, 

discursivamente, o ethos de seus adversários, desqualificando-os ao longo da interação verbal. 

Desse modo, procuramos observar quais foram as estratégias discursivas adotadas por cada 

um nesses momentos de ataque. Além disso, foram feitas observações no que respeita a 

construção do ethos dos candidatos, nos momentos em que eles atacam seus adversários. A 

fim de caracterizar essas construções, partimos do pressuposto de que o orador, além de 

apoiar seus argumentos no saber partilhado pelo público, constrói seu ethos, também, no 

momento em que o discurso está acontecendo. Assim, ele assume valores positivos e se 

adequa às circunstâncias discursivas, elaborando seu discurso com base na percepção do 

auditório e trabalha para confirmar, reelaborar ou transformar a imagem prévia que lhe é 

destinada (AMOSSY, 2008).  

Apoiados nos trabalhos de Amossy (2005) e de Oliveira (2012), procuramos descrever 

como se dá o processo de elaboração discursiva durante a construção do ethos presente (e 

também do ethos prévio) de cada candidato em alguns momentos dos debates aqui analisados. 

Em seguida, nos ativemos aos momentos em que um candidato tenta descontruir a imagem do 

outro, desqualificando seus adversários.  

                                                 
8
 As informações dos candidatos estão disponíveis em: http://www.eleicoes2014.com.br/candidatos-governador-

minas-gerais/. Último acesso em: 20 de dezembro de 2015. 
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Realizamos uma primeira análise discursiva, a partir da reprodução dos vídeos, para 

que pudéssemos conhecer melhor a dinâmica de cada debate, bem como os principais 

candidatos. Em seguida, com o auxílio do programa Free Video to MP3 Converter
9
 extraímos 

dos vídeos dos debates, baixados da internet, apenas seus áudios, e realizamos uma nova 

análise, desta vez somente com o recurso auditivo. Nessa segunda análise, optamos por 

utilizar o software PRAAT
10

, uma vez que este oferece espaços que possibilitam a anotação 

de textos junto aos arquivos de áudio, sincronizando áudio e anotações. Em tais espaços de 

anotação, as chamadas grades de textos, foram registradas as características gerais das 

construções ou desconstruções dos ethé de cada candidato. 

Com o objetivo de ilustrar nossas análises discursivas, que serão apresentadas no 

próximo capítulo dessa dissertação, alguns desses momentos foram transcritos. Essas 

transcrições foram realizadas a partir do modelo de análise da conversação, seguindo as 

convenções preconizadas por Marcuschi (2003). Como pondera o autor, “não existe a melhor 

transcrição. Todas são mais ou menos boas. O essencial é que o analista saiba quais os seus 

objetivos e não deixe de assinalar o que lhe convém” (MARCHUSCHI, 2003, p. 9). Assim, 

consideramos que essa forma de transcrição seria adequada, pois, além dos elementos 

discursivos, ela possibilita a marcação de elementos prosódicos que também são importantes 

para a construção de sentido, tais como prolongamentos silábicos e mudanças melódicas. Os 

sinais utilizados nessas transcrições estão reunidos no quadro abaixo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
9
 O programa, de licença livre, é disponibilizado gratuitamente para download em: 

http://www.dvdvideosoft.com/products/dvd/Free-Video-to-MP3-Converter.htm 
10

 O software foi desenvolvido por Paul Boersma e David Weenink e é disponibilizado, gratuitamente, em: 

www.praat.org 
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Ainda durante a etapa de descrição da desconstrução do ethos, procuramos identificar 

de quais maneiras os candidatos expressavam seus afetos diante do seu oponente. Desse 

modo, realizamos análises perceptivas, a fim de observar quais atitudes eram expressas por 

cada candidato no momento de ataque aos seus adversários. Durante essas análises, definimos 

uma categoria maior de atitudes, intitulada “atitudes de ataque” na qual foram identificadas, 

sobretudo, as atitudes de crítica e de ironia. Os rótulos foram atribuídos pelo pesquisador da 

seguinte maneira: 

- Crítica: quando o locutor emitiu uma opinião e fez um julgamento desfavorável 

sobre o assunto ou sobre seu interlocutor (ANTUNES, 2007); 

- Ironia: quando o locutor enunciava exatamente o oposto do que pretendia dizer ou 

ainda dizia literalmente o que era pretendido com uma modalização diferente, quebrando a 

expectativa do ouvinte. Em outras palavras, o rótulo ironia foi atribuído quando o significado 

pretendido diferiu ou se opôs ao que seria usual (CHEANG; PEEL, 2007; FERREIRA, 2015). 

- Neutro: trata-se do trecho em que nenhuma atitude está presente, isto é, o locutor 

objetiva dar ou receber alguma informação, a partir do que enuncia sem expressar uma 

determinada atitude. 

 

Após assistir aos 4 debates político-eleitorais que compõem o corpus deste estudo, o 

pesquisador escolheu 53 trechos, sendo 32 críticos, 7 irônicos e 14 neutros. Os trechos foram 

escolhidos com base nos momentos em que mudanças prosódicas foram notadas 

Sinais Significado 

(+) Pausas e silêncios durante a fala. Para cada 0,5 

segundo, usa-se um sinal “+” entre parênteses.  

Sublinhado Ênfase ou acento mais fraco.  

MAIÚSCULA Ênfase ou acento mais forte. 

 

: (dois pontos) 

Alongamento da vogal em alguma sílaba. Os dois 

pontos podem ser repetidos, conforme a duração do 

alongamento.  

’ ou ”(aspas simples ou aspas 

duplas) 

Movimento melódico ascendente. 

((  )) Comentários do analista. 

- - - (silabação) Palavras pronunciadas silabadamente são separadas 

por hífen. 

= Engatamento. 

/…/ Transcrição parcial ou eliminação. 
 

 
 

Quadro 4: Principais sinais de transcrição utilizados e significados.  

Adaptado de: MARCUSCHI, 2003. 
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perceptivamente pelo pesquisador. Essas mudanças estavam associadas a um contexto 

semântico-discursivo, além da informação lexical, no momento em que acontecia um 

confronto entre dois candidatos, levando à desqualificação mútua. Na tabela seguinte, 

mostramos como os trechos foram distribuídos entre os candidatos. 

 

Tabela 1: distribuição das atitudes, entre os candidatos, por trechos julgados 

no teste piloto. Na tabela, n corresponde ao número total de dados. 

                 Atitude 

Candidato 

Crítica Ironia Neutro 

Fernando Pimentel 

(n = 13) 

6 2 5 

Fidélis Alcântara 

(n = 15) 

6 5 4 

Pimenta da Veiga 

(n = 15) 

13 0 2 

Tarcísio Delgado 

(n = 10) 

7 0 3 

 

Como pode ser visto na tabela 1, não foi possível normalizarmos o número de dados 

de cada locutor, uma vez que não tínhamos controle sobre o que era dito em cada debate. 

Encontramos, ao longo das análises perceptivas, 2 momentos de expressão irônica na fala de 

Fernando Pimentel, por exemplo, e nenhum caso nas falas de Pimenta da Veiga e Tarcísio 

Delgado. Mesmo assim, optamos por submetê-los ao teste de percepção, pois acreditamos que 

essas expressões irônicas são momentos importantes em que o candidato desconstrói o ethos 

de seus adversários, servindo como estratégias de desqualificação do outro.  

Após a seleção dos dados, submetemos às frases a um teste de percepção. 

Posteriormente, as frases passaram por uma análise acústica, na qual observamos o 

comportamento dos três parâmetros clássicos abordados nos estudos prosódicos. Ainda no 

nível da percepção, procuramos observar quais as contribuições da qualidade de voz na 

expressão das atitudes, uma vez que ela tem sido proposta como o quarto parâmetro prosódico 

e também contribui no reconhecimento das atitudes (CAMPBELL, MOKHTARI, 2003; 

CHARFUELAN, SCHRÖDER, 2011). Inicialmente nossa pretensão era apresentar uma 

análise qualitativa dos dados e, se o número de ocorrências permitisse ao longo das análises, 

realizaríamos abordagens quantitativas, na busca de padrões prosódicos usados na expressão 

das atitudes estudadas. Devido às dificuldades de análise desse parâmetro, como pode ser 

visto no primeiro capítulo, ele foi descrito apenas perceptivamente. 
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A seguir procederemos às considerações metodológicas do teste piloto e do teste de 

percepção e, em seguida, trataremos da metodologia adotada nas análises acústicas. 

 

4.2.1 Teste piloto 

 

Como previsto em nossos objetivos, uma das etapas metodológicas deste trabalho 

consistiu na aplicação de um teste perceptivo, com vistas a confrontar a percepção do 

pesquisador e de outros falantes de PB no que respeita à rotulação das atitudes feitas 

previamente. Entretanto, para que pudéssemos proceder ao teste de percepção, realizamos um 

teste piloto, a fim de verificar, por exemplo, se o número de repetições de cada trecho seria 

suficiente e se o tempo de resposta para o reconhecimento de cada atitude ouvida seria 

adequado
11

. 

O teste piloto foi realizado em uma das salas de aula do Instituto de Ciências Humanas 

e Sociais da UFOP. Para esse teste, contamos com a participação voluntária de quatro alunos 

do mestrado em Letras: Estudos da Linguagem e dois alunos do curso de Letras, todos 

estudantes da UFOP. Conforme orientações éticas para a pesquisa
12

, os voluntários tiveram 

esclarecimento do que seria feito, os riscos em participar do teste, as contribuições para os 

estudos prosódicos etc. e concordaram em participar, assinando o Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (ver a seção Apêndices). 

Durante o teste, foram reproduzidos os áudios dos 53 trechos escolhidos pelo 

pesquisador em que os locutores expressavam, conforme a rotulação incialmente atribuída, 

neutralidade, ironia ou crítica. Além desses três rótulos, acrescentamos as opções de 

admiração, interesse e autoridade ao conjunto de possíveis respostas, totalizando seis 

atitudes. Essas opções foram acrescentadas a fim de não enfatizar desde o início do teste 

aquilo que estava sendo pesquisado. A tarefa dos juízes consistia em assinalar, nesse conjunto 

de respostas fechadas, qual(is) atitude(s) melhor descreveria(m) o que tinha sido ouvido. Os 

trechos foram reproduzidos 3 vezes com intervalos de 30 segundos para que os participantes 

marcassem a resposta. Esses trechos foram transcritos ortograficamente pelo pesquisador e 

um exemplo dessa transcrição pode ser visto a seguir, junto com um conjunto de respostas. 

 

                                                 
11

 Essas e outras questões foram propostas no exame de qualificação, bem como a sugestão para realização desse 

teste piloto. Agradecemos à professora Dra. Adriana Silvia Marusso pelas contribuições. 
12

 O projeto foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Ouro Preto (CEP-UFOP) 

e aprovado pelo Comitê em 26 de abril de 2015, sob o número de parecer consubstanciado 1.035.679. (Ver a 

seção Anexos) 
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Candidato, especializado tem que ser o estado. Saúde não é mercadoria. Não dá pra 

nós ficarmos terceirizando através das parcerias público-privadas. 

(  ) interesse  (  ) ironia   (  ) crítica 

(  ) admiração   (  ) neutro   (  ) autoridade 

 

Antes que os trechos fossem reproduzidos, o pesquisador apresentou as definições de 

cada atitude presente no teste de múltipla escolha por meio de leitura. Essas definições foram 

elaboradas a partir do que é apresentado na literatura da área sobre cada atitude e em 

dicionários de língua portuguesa. As definições apresentadas pelo pesquisador foram as 

seguintes:  

- Interesse: além de apresentar uma opinião, o locutor demonstra um maior desejo em 

obter alguma informação. Conforme o dicionário Houaiss (2009), o interesse diz 

respeito ao que é importante, que é útil ou vantajoso. 

- Ironia: diz respeito ao momento em que o locutor enuncia exatamente o oposto do 

que pretende ou ainda diz literalmente o que é pretendido com uma modalização 

diferente, quebrando a expectativa do ouvinte. Em outras palavras, o significado 

pretendido difere ou se opõe ao que seria usual (CHEANG; PEEL, 2007; FERREIRA, 

2015). 

- Crítica: o locutor emite uma opinião e faz um julgamento (desfavorável na maioria 

das vezes) sobre o assunto ou sobre o interlocutor (ANTUNES, 2007). No dicionário, 

a crítica é definida como ação ou efeito de depreciar, censurar ou condenar.  

- Neutro: trata-se do trecho em que nenhuma atitude está presente, isto é, o locutor 

objetiva dar ou receber alguma informação, a partir do que enuncia sem expressar 

determinada atitude (ANTUNES, 2007). 

- Admiração: no dicionário, a admiração é definida como um forte sentimento de 

prazer diante de alguém ou de algo considerado extraordinário; sentimento que traduz 

respeito, consideração ou veneração por uma pessoa (HOUAISS, 2009). 

- Autoridade: transmite uma mensagem de ordem sem dar razão ou algum argumento 

de justificação (SOUZA, 2007). No dicionário, a autoridade é definida como direito 

ou poder de ordenar, de decidir, de atuar, de se fazer obedecer. 

 

Os resultados do teste piloto nos mostraram algumas lacunas no que respeita à 

metodologia que vinha sendo adotada. Em 96,22% dos trechos apresentados foram 

reconhecidas mais de uma atitude e, com base nesse resultado, verificamos que em trechos 

muito longos muitas atitudes poderiam ser encontradas. A partir desse resultado, optamos por 
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permitir que os participantes marcassem apenas uma opção no conjunto de respostas durante o 

reconhecimento das atitudes no segundo teste, que seria realizado futuramente. Pensando 

ainda no segundo teste de percepção, outras ações foram realizadas, tais como a redução de 

alguns trechos, a marcação da frase alvo, ou seja, da frase a ser submetida à análise acústica, e 

a repetição, na transcrição, de trechos em que havia mais de uma frase alvo. 

Ao final, pedimos que os participantes registrassem, na última parte do questionário, 

suas impressões acerca dos procedimentos do teste de percepção, julgando, por exemplo, se o 

número de repetições de cada trecho e se o tempo dado para as repostas foram suficientes. 

Entre as sugestões dadas, os juízes sinalizaram que não seriam necessários 30 segundos para 

marcar as respostas nos questionários e, então, optamos por reduzir no segundo teste o tempo 

de resposta. Acreditamos que essa mudança foi importante, pois o tempo de duração total do 

experimento também foi reduzido, mantendo os juízes atentos por mais tempo. 

Outra contribuição importante apresentada pelos estudantes que participaram do teste 

piloto foi que, nessas anotações, eles sinalizaram que em alguns momentos poderia haver uma 

rotulação diferente daquela proposta pelo pesquisador, tais como acusação, ofensa e 

provocação em trechos rotulados previamente como críticos. Em trechos em que o 

pesquisador atribuiu o rótulo de ironia, os juízes reconheceram outras atitudes, como 

sarcasmo. Acreditamos que essas atitudes são bastante próximas, o que talvez justifique as 

rotulações atribuídas por outros falantes nativos de PB e, por isso, optamos por agrupá-las em 

seus respectivos rótulos. 

Após as alterações metodológicas mencionadas acima, realizamos o teste de percepção 

dessa vez com um novo grupo de juízes. Na subseção seguinte, passaremos às considerações 

desse teste. 

 

4.2.2 Teste de Percepção 

 

Antes de passarmos aos procedimentos metodológicos do teste de percepção, é 

importante ponderamos que, na primeira seleção de trechos realizada, percebemos que alguns 

enunciados foram extraídos de momentos dos debates em que os candidatos não se dirigiam 

diretamente ao outro. A título de exemplo, encontramos a expressão de crítica no primeiro 

bloco do debate transmitido pela TV Alterosa, quando, na verdade, acreditávamos que esse 

bloco seria um pouco mais neutro, uma vez que este visava à apresentação individual de cada 

participante. Além disso, em alguns momentos os candidatos falavam bastante de si e não se 

dirigiam diretamente ao outro. Optamos, então, por buscar momentos em que os candidatos 
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estivessem em confrontos diretos, reduzindo trechos muito longos em que, por exemplo, eles 

falavam mais de si e não do outro. Após essa etapa, mantivemos o número de 53 enunciados 

(31 críticos, 7 irônicos e 15 neutros), nos quais os candidatos expressavam as atitudes de 

crítica, de ironia e a neutralidade, conforme a percepção do pesquisador, e, em sua maioria, 

se dirigiam diretamente aos demais candidatos presentes nos debates. Esses 53 trechos foram 

distribuídos conforme tabela abaixo. 
 

Tabela 2: distribuição, entre os candidatos, das atitudes que estavam 

presentes nos 53 trechos julgados durante o teste de percepção. Na tabela, 

n corresponde ao número total de dados. 

                 Atitude 

Candidato 

Crítica Ironia Neutro 

Fernando Pimentel 

(n = 12) 

6 2 4 

Fidélis Alcântara 

(n = 14) 

5 5 4 

Pimenta da Veiga 

(n = 15) 

12 0 3 

Tarcísio Delgado 

(n = 12) 

8 0 4 

 

Para o segundo teste de percepção, procuramos segmentar novamente os trechos 

visando à análise acústica. Inicialmente optamos por uma segmentação a partir dos breath 

groups
13

, pois, conforme pontuam Wang e outros (2010), esses grupos de fôlego podem servir 

como unidade funcional para delimitar aspectos prosódicos, tais como duração e frequência 

fundamental, que são importantes para a análise da fala. Outro aspecto positivo é a 

possibilidade de encontrar nos breath groups pistas prosódicas e segmentais, utilizadas pelo 

ouvinte, a fim de compreender o discurso. Apesar dos aspectos positivos, essa metodologia 

não nos pareceu adequada, pois é difícil separar as pausas relacionadas aos momentos de 

respiração das pausas intencionais, o que dificultaria a segmentação das frases em grupos de 

fôlego. Optamos, então, por uma segmentação baseada nos movimentos descendentes finais 

de F0, geralmente seguidos de pausas, que marcariam o final do turno na fala de cada locutor. 

Junto a esse movimento, observamos também outros fatores linguísticos, como a organização 

sintática do enunciado e a presença de pelo menos um verbo na oração, possibilitando a 

construção de sentido.  

A metodologia adotada no segundo teste foi bastante similar àquela do primeiro. Os 

trechos a serem reproduzidos foram transcritos ortograficamente e optamos por destacar cada 

                                                 
13

 Grupos de fôlego.  
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frase alvo a ser julgada nos trechos transcritos, sublinhando-a, na tentativa de fazer com que 

os juízes se ativessem principalmente às frases que seriam analisadas acusticamente. Na 

transcrição, os trechos que continham mais de uma frase alvo foram duplicados. Além disso, 

optamos pela utilização de duas barras laterais na marcação das pausas, em vez dos sinais de 

pontuação, para minimizar as influências destes no julgamento das atitudes por parte dos 

participantes do teste. A seguir, apresentamos um exemplo dessas transcrições.  

 

Eu sei que vossa excelência sabe // Tá omitindo // é pior ainda // Educação 

Fundamental // Pimenta // é dos municípios // O estado só atua subsidiariamente // Ao 

estado cabe a educação de ensino médio que é a pior que existe no Brasil // 
 

(   ) autoridade   (   ) ironia  (   ) crítica    

(   ) admiração   (   ) neutro  (   ) Outro ___________________ 

 

Outra modificação realizada no segundo teste foi a substituição do rótulo interesse, 

presente no teste piloto, pelo item outros, permitindo aos juízes a identificação de outras 

atitudes que não estivessem presentes no conjunto de respostas.  

O pesquisador apresentou aos participantes do teste, através de leitura, o seguinte 

conceito de atitude: “são expressões controladas pelo falante e por isso elas são voluntárias. 

Por meio das atitudes, os falantes informam seu ponto de vista dentro de uma situação de 

comunicação, dando pistas ao ouvinte sobre seu comportamento. Assim, as atitudes do falante 

são responsáveis por mostrar ao ouvinte quais são as intenções daquele que fala, o que ele 

pretende e qual é o sentido que ele quer dar à sua fala em relação ao outro”
14

. 

Junto a esse conceito, foi entregue aos participantes do teste uma definição de cada 

atitude e essas definições também foram lidas pelo pesquisador antes do início do 

experimento. Cabe pontuarmos que os conceitos de crítica, de ironia e de autoridade foram 

reformulados, levando em consideração os retornos obtidos no teste piloto e apresentados na 

seção anterior: 

- Crítica: o locutor emite uma opinião e faz um julgamento, desfavorável na maioria 

das vezes, sobre o assunto ou sobre o interlocutor. No dicionário, a crítica é definida 

como ação ou efeito de depreciar, censurar ou condenar. Outras atitudes que podem 

ser englobadas na crítica: provocação, acusação, ofensa etc. 

- Ironia: diz respeito ao momento em que o locutor enunciou exatamente o oposto do 

que pretendia ou ainda disse literalmente o que era pretendido com uma modalização 

                                                 
14

 Esse conceito foi adaptado com base nos trabalhos de Couper-Kuhlen (1986), Antunes (2006) e Antunes 

(2007). 
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diferente, quebrando a expectativa do ouvinte. Em outras palavras, o significado 

pretendido foi diferente daquele que seria usual. Podem sem englobados aqui também: 

sarcasmo, deboche etc. 

- Autoridade: diz respeito ao enunciado em que o locutor transmite uma mensagem de 

ordem sem dar razão ou algum argumento que justifique essa ordem. Não se trata de 

falar com autoridade sobre um assunto, mas sim “mandar” em alguém. 

 

Acreditamos que outras atitudes surgidas no teste piloto, como a provocação, a 

acusação e a ofensa, podem estar inseridas num rótulo maior, qual seja, a crítica, e, por isso, 

foram acrescentadas essas rotulações na nova definição. Do mesmo modo, entendemos que o 

sarcasmo e o deboche podem servir como expressões irônicas. À definição de autoridade foi 

acrescentada a informação de que não se trata de falar com autoridade, mas sim de “mandar” 

em alguém, pois, no teste piloto, o conceito apresentado mostrou-se bastante vago para os 

participantes.  

O teste foi realizado em uma sala de aula do Instituto de Ciências Humanas e Sociais 

da UFOP e contou com a participação voluntária de 22 estudantes, homens e mulheres, 

cursando a disciplina de Fonologia, do 3º período do curso de Letras da UFOP, todos falantes 

nativos de PB. Assim como no teste piloto, os estudantes foram esclarecidos quanto à sua 

participação no teste, bem como riscos etc. e concordaram em participar do experimento, 

assinando o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, conforme exigência do CEP-

UFOP. Esse grupo de juízes ouviu os 53 enunciados, 2 vezes cada, e tiveram 20 segundos 

para julgar o significado apreendido, identificando-o no conjunto de respostas. 

Os resultados desse teste serão apresentados no capítulo seguinte e serviram de base 

para fecharmos o conjunto de enunciados a serem analisados acusticamente a fim de delimitar 

o papel da prosódia na expressão de atitudes nos momentos de ataque ao ethos nos debates 

analisados neste trabalho. Antes disso, na seção seguinte passaremos aos procedimentos 

metodológicos no que tange à análise acústica. 

 

4.3 Análise Acústica 

 

Após a realização dos testes de percepção, procedemos às análises acústicas. Essas 

análises foram realizadas com o auxílio do software PRAAT
®
. Nesta seção, descreveremos os 

procedimentos metodológicos adotados nessas análises. 

Como tem sido descrito na literatura, diversos parâmetros prosódicos podem servir 
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como pistas de expressão dos diferentes estados afetivos do falante. Goldman e outros (2007) 

pontuam que parâmetros como frequência fundamental, duração e intensidade são aspectos 

importantes a serem contemplados num estudo prosódico. No quadro abaixo, podemos vê-los 

sintetizados, conforme Antunes (2007):  

 

 
Quadro 5: Parâmetros prosódicos para a expressão de atitudes.  

Fonte: ANTUNES, 2007, p. 110. 

 

A partir da proposta apresentada no quadro acima, optamos por analisar e descrever o 

comportamento da curva de frequência fundamental, da duração, da intensidade e, ainda que 

apenas perceptivamente, da qualidade de voz na expressão das atitudes aqui estudadas. 

Nossas análises seguiram os procedimentos metodológicos adotados em alguns dos estudos 

citados ao longo deste trabalho (ANTUNES, 2007; AZEVEDO, 2007; OLVIEIRA, 2011; 

ANTUNES, AUBERGÉ, SASA, 2014; FERREIRA, 2015). 

Um dos aspectos mais explorados num estudo prosódico diz respeito às variações de 

frequência fundamental, uma vez que mudanças significativas foram encontradas nos valores 

medidos nesse parâmetro na expressão de atitudes no PB e em outras línguas. Nesse sentido, 

acreditamos que este é um parâmetro importante a ser descrito, ao caracterizarmos as atitudes 

presentes nos momentos de ataque e de desqualificação dos adversários políticos nos debates 

político-eleitorais televisionados analisados. Assim, observamos o comportamento da F0 no 

que respeita: 

- aos pontos descritivos da curva: inicial, final, mínimo e máximo; 

- à média de F0; 

- à tessitura do enunciado, obtida a partir da diferença entre o valor máximo e o valor 

mínimo da F0.  

Em relação aos movimentos melódicos, foram realizadas medições nos pontos inicial e 

final do movimento final de cada frase, alinhado à última sílaba tônica do enunciado. Além do 

movimento final, outros movimentos que se mostraram relevantes para a caracterização das 
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atitudes estudadas foram tomados, tais como os de ênfase, que geralmente são movimentos 

complexos (ascendente-descendente ou descendente-ascendente). Nesses movimentos, foram 

medidos os valores inicial, médio e final. Além disso, consideramos as taxas de variação 

melódica dos movimentos finais (TVM), calculadas pela amplitude de variação melódica 

dividida pela duração total do movimento, como feito por Antunes (2007). Todas essas 

medidas, bem como as médias dos pontos de F0, foram extraídas manualmente do software 

PRAAT
®

 e serão apresentadas em semitons/100 Hz (st/100Hz), uma vez que essas unidades 

são relativas e favorecem a comparação da F0 entre os locutores e também por estarem 

relacionadas à percepção. 

Após as medições, os dados passaram por tratamento estatístico descritivo, no qual 

foram calculadas as médias de cada item, além do desvio padrão. Na figura 5, podemos ver 

um exemplo de como as medições de F0 foram realizadas no PRAAT. 

 

 
Figura 5: Onda sonora, espectrograma, curva de F0 e tiras da grade de textos com a rotulação da atitude, 

a transcrição ortográfica, a segmentação silábica e a transcrição fonética das sílabas, a marcação das 

tônicas, os valores de F0, os movimentos melódicos finais e os de ênfases, os valores e a duração dos 

movimentos   do enunciado “O candidato do PT está sonegando fatos”, dito por Pimenta da Veiga, no 

debate transmitido pela TV Alterosa, em 23 de setembro de 2014. 

 

Na figura 5, há sete tiras da grade de textos, nas quais foram inseridas anotações 

durante as análises acústicas. Na primeira delas, encontramos a rotulação da atitude a ser 

estudada; na segunda caixa, encontramos a frase dita pelo locutor, transcrita ortograficamente; 

na terceira, apresentamos a divisão silábica do enunciado e as sílabas transcritas 

foneticamente; na quarta linha, marcamos as sílabas tônicas; na linha de número 5, 

encontram-se os valores inicial, final, mínimo e máximo de F0; na sexta linha, marcamos os 

movimentos melódicos finais e os de ênfases, indicados pelas setas; nas duas últimas linhas 

encontram-se, respectivamente, os valores inicial e final e a duração de cada movimento. 
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O segundo parâmetro prosódico observado neste trabalho foi a duração, que também 

tem sido descrita como importante para a expressão de atitudes nos trabalhos revisitados. No 

que respeita às medidas realizadas, foram calculadas as taxas de articulação (TA), que 

consiste na divisão das sílabas enunciadas pelo tempo total da enunciação, desconsiderando as 

pausas, as taxas de elocução (TE), calculadas a partir da divisão das sílabas pelo tempo total 

de enunciação, incluindo o tempo das pausas. Essas medidas foram dadas em sílabas por 

segundo (síl/s). Foi observada também a duração das sílabas proeminentes, procurando 

estabelecer alguma relação entre essas sílabas enfatizadas e a expressão das atitudes. Além 

disso, observamos a presença de prolongamentos silábicos e de pausas que pudessem 

caracterizar as atitudes estudadas, bem como a duração desses elementos. Essas medidas 

foram dadas em milissegundos (ms). Após as medições, obtivemos a média dos valores 

obtidos com o auxílio do programa Excel e também o desvio padrão. 

Outro aspecto prosódico que também contribui na expressão das atitudes é a 

intensidade. Como mencionamos no primeiro capítulo, a análise desse parâmetro requer 

alguns cuidados que muitas vezes não dependem do pesquisador em dados já produzidos em 

situação natural, como aqueles que usamos para este trabalho. Alguns ruídos que podem ser 

captados pelo microfone durante as gravações dos dados, por exemplo, podem interferir na 

qualidade do sinal acústico, modificando os valores médios desse parâmetro. Como os dados 

aqui analisados foram obtidos de debates político-eleitorais previamente gravados, não foi 

possível controlar essas questões. Desse modo, realizamos observações mais gerais no que 

respeita à intensidade, apresentando os valores médios desse parâmetro por enunciado, 

obtidos também com o auxílio do PRAAT
®
. Essas medidas foram dadas em decibéis (dB). 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Neste capítulo, apresentaremos e discutiremos os resultados encontrados a partir das 

análises dos dados. Na primeira seção, trataremos dos resultados do teste de percepção. Na 

segunda seção do capítulo, passaremos às análises discursivas e acústicas, no que respeita à 

desconstrução do ethos em alguns momentos dos debates analisados, quando encontramos a 

expressão das atitudes de ataque (crítica e ironia). Do ponto de vista acústico, as expressões 

atitudinais serão comparadas a enunciados neutros, cujas médias serão apresentadas junto aos 

resultados obtidos para as atitudes. Além disso, apresentamos, ao longo das discussões, 

algumas considerações gerais sobre as construções ethicas dos candidatos nesses momentos. 

Salientamos que essas observações sobre as construções do ethos de cada candidato presente 

nos debates não é, sobremaneira, um estudo exaustivo acerca do leque de opções de imagens 

que podem ser construídas ao longo dos debates analisados, mas sim observações gerais 

apresentadas a fim de compor o entendimento das análises posteriores. 

 

5.1 Teste de Percepção: a escolha das frases 

 

O teste de percepção contou com a participação voluntária de um grupo de juízes 

formado por 22 estudantes que cursavam a disciplina de Fonologia, do curso de Letras, da 

UFOP. Como descrito no capítulo de Metodologia, a tarefa dos participantes do teste consistiu 

em marcar num conjunto de respostas qual atitude melhor descrevia o sentido apreendido a 

partir do trecho que tinha sido ouvido por eles. Nosso objetivo, ao realizar esse teste, era 

confrontar a impressão perceptiva do pesquisador com a de outros falantes de PB, a fim de 

confirmar a percepção do pesquisador. Na tabela 3, apresentamos os resultados obtidos após a 

realização desse teste.  

 

Tabela 3: julgamento do pesquisador versus somatório de julgamento dos juízes para os 

enunciados críticos, irônicos e neutros (entre parênteses, os valores estão em porcentagem). 

               Juízes 

Pesquisador 
Crítica Ironia Neutro Autoridade Admiração Outro 

Crítica 
465 

(63,26) 

131 

(17,82) 

53 

(7,21) 

9 

(1,22) 

76 

(10,34) 

1 

(0,13) 

Ironia 
40 

(20,40) 
139 

(70,91) 

5 

(2,55) 

5 

(2,55) 

7 

(3,57) 

0 

Neutro 
41 

(12,46) 

21 

(6,38) 
163 

(49,54) 

56 

(17,02) 

39 

(11,85) 

9 

(2,73) 
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Analisando a tabela, vemos que as atitudes de crítica e de ironia, bem como a 

neutralidade, foram bem reconhecidas pelos juízes que participaram do teste de percepção. No 

que respeita à crítica, os valores de reconhecimento foram de 63,26%. Para a ironia, houve um 

maior reconhecimento por parte dos juízes, em relação à crítica, pois os participantes 

identificaram 70,91% dos trechos irônicos. Os valores para os trechos neutros, no entanto, 

foram um pouco mais baixos em relação aos enunciados mais atitudinais: 49,54%. Apesar 

disso, esse resultado nos pareceu bastante satisfatório, uma vez que essa média está acima do 

acaso, calculado em 16,67%. 

A tabela nos mostra que em 17,02% dos enunciados neutros os juízes identificaram a 

atitude de autoridade. Entendemos que esse resultado esteja ligado ao fato de que, apesar de 

termos definido a autoridade com expressões do tipo “mandar em alguém”, os juízes podem 

ter associado tal atitude ao “falar com autoridade” sobre um determinado assunto, o que os 

candidatos fazem em alguns momentos do discurso. Alguns exemplos: 

i) “A questão do professor não é apenas o salário.” 

ii) “A cultura é fundamental em qualquer povo.” 

iii) “As publicações estão aí todos os dias.” 

iv) “Nós temos que discutir uma reforma política no país.” 

v) “A nossa gente foi pra campo, trabalhou (...) e ganhamos as eleições. Eu estou certo 

que vai ser assim.” 

Acreditamos que nos exemplos apresentados não haja nenhum item lexical específico 

que favoreça a interpretação desses enunciados como autoritários, mas o conteúdo 

proposicional do enunciado em sua totalidade poderia ser interpretado como algo de que se 

tem certeza, de que se fala com autoridade. Além disso, não nos pareceu que, prosodicamente, 

ocorressem mudanças melódicas ou rítmicas que se associassem a expressão de autoridade. 

Parece-nos, antes de tudo, que esses enunciados remetem a uma fala de alguém que tem um 

conhecimento aprofundado sobre o assunto abordado, ou seja, autoridade sobre o que está 

sendo dito. 

Entre os 53 trechos escolhidos para o teste de percepção, alguns continham mais de 

uma frase alvo. Assim, totalizávamos, no momento de realização do teste, 69 frases a serem 

julgadas e que, posteriormente, seriam analisadas acusticamente. Como dispúnhamos de três 

atitudes possíveis (crítica, ironia e neutro), validamos as frases que tiveram mais de 33% de 

concordância entre o rótulo atribuído pelo pesquisador e o rótulo atribuído pelos juízes. No 

entanto, apesar de outros falantes de PB terem reconhecido de maneira satisfatória a crítica e a 

ironia e de os valores estarem acima do acaso, nos mostrando que a prosódia corrobora a 
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construção de sentido, encontramos algumas respostas bastante confusas nos questionários. 

Vejamos os exemplos a seguir, nos quais as frases a serem julgadas estão sublinhadas: 

 

i) Fomos premiados várias vezes // Muitas vezes // Pimenta chega aqui e nega tudo // 

Nega // Pimenta // Continue negando // Mas cê tá negando os fatos que existem e que estão aí 

e que você não tem condição de negar // 

 

ii) E tirar o estado // e diminuir o estado // e reduzir o estado // Nós temos a posição 

muito mais equilibrada // Nós somos a favor da iniciativa privada sobre controle estatal // 

 

 

As rotulações atribuídas incialmente pelo pesquisador às atitudes expressas nas frases 

destacadas foram crítica e neutro, respectivamente. No exemplo (i), 40,9% dos juízes 

reconheceram a crítica, mas outros 40,9% marcaram ironia e 18,2% identificaram a frase 

como neutra. Em (ii), houve um reconhecimento de 38,1% para o neutro, mas também de 

28,9% para a admiração e 19,1% para a autoridade, além de terem sido reconhecidas a ironia, 

a crítica e outros, todos com 4,8%. Nesses casos, optamos por retirar essas frases de nosso 

corpus final, junto àquelas nas quais observamos resultados mais dispersos.  

Assim, após a exclusão de 12 trechos (totalizando 19 enunciados), obtivemos um total 

de 50 frases, distribuídas entres os locutores da seguinte maneira: 

 

Tabela 4: distribuição, por candidato, das frases analisadas acusticamente. 

Na tabela, n corresponde ao número total de dados analisados. 

                 Atitude 

Candidato 
Crítica Ironia Neutro 

Fernando Pimentel 

(n = 11) 
7 1 3 

Fidélis Alcântara 

(n = 12) 
4 5 3 

Pimenta da Veiga 

(n = 19) 
15 1 3 

Tarcísio Delgado 

(n= 8) 
5 0 3 

 

Ressaltamos que, como estávamos sujeitos ao que era dito nos debates, não foi 

possível normalizarmos o número de dados analisados por cada locutor. Todas as frases 

passaram por uma análise acústica e os resultados dessas análises serão apresentados ao longo 

deste capítulo, junto à análise discursiva de alguns dos momentos de desconstrução do ethos 

nos debates analisados neste trabalho. 
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Durante o período eleitoral, os candidatos aos cargos de governo fazem uso de 

diversos gêneros que atuam como ferramentas de campanha, tais como publicidade impressa, 

comícios eleitorais e debates midiatizados, na tentativa de persuadir ou dissuadir o eleitor, 

convencendo-o de quais propostas são (in)adequadas às necessidades da população. 

Entendemos que a realização de debates eleitorais é um dos momentos mais importantes da 

campanha eleitoral, pois, nessas situações comunicativas, cada candidato procura mostrar uma 

imagem de si capaz de convencer e comover o auditório por meio de estratégias retórico-

argumentativas que corroboram cada construção ethica. Além disso, durante esses debates, 

cada candidato pode colocar em xeque a imagem de seus oponentes políticos, quando 

desconstroem o ethos do adversário, desqualificando-o. Para isso, os políticos apresentam seu 

ponto de vista no momento de interação, dando pistas ao ouvinte sobre seu comportamento 

em relação ao outro. Assim, a partir da expressão de atitudes, tais como a crítica e a ironia, os 

candidatos mostram suas intenções e qual seu posicionamento em relação a seus adversários. 

Outra observação a ser feita é que notamos, nos debates analisados, uma tendência de 

ataques mais tensos direcionados a Fernando Pimentel e a Pimenta da Veiga, inclusive por 

parte dos demais participantes dos debates, o que se relaciona a eles estarem à frente nas 

sondagens sobre quem seria eleito. Quando os candidatos se dirigiam a Tarcísio Delgado e a 

Fidélis Alcântara, o faziam num tom mais neutro e, por isso, nos reportaremos com menos 

frequência aos ataques direcionados a esses dois últimos, uma vez que encontramos poucas 

expressões de crítica e de ironia voltadas a eles. 

Após escolhermos alguns dos diversos momentos de desqualificação nos quatro 

debates analisados, procedemos às análises discursiva e acústica das atitudes de crítica e de 

ironia entre os candidatos. Nas próximas seções, procederemos aos resultados dessas análises 

e salientamos que nossas análises discursivas serão bastante resumidas e não tão exaustivas, 

uma vez que nosso principal interesse é observar como os marcadores prosódicos atuam nos 

momentos de desconstrução ethica e de consequente desqualificação do outro nos debates 

analisados. 

 

5.2 Construção prosódica e discursiva de Fernando Pimentel 

 

No debate realizado pela Globo Minas em 30 de setembro de 2014, Fernando Pimentel 

e Pimenta da Veiga estiveram frente a frente e puderam se enfrentar em diversos momentos 

do debate. Num desses momentos, quando os candidatos discutiam sobre uma dívida paga por 

Minas Gerais ao governo federal, o candidato tucano classificou o desempenho de Pimentel 
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no ministério como “pífio”, “pequeno” e “medíocre”
15

. Em resposta a esse ataque, o petista 

comenta que Minas Gerais não teria uma dívida tão alta se os políticos do PSDB tivessem 

feito alguma coisa durante os anos em que ficaram no governo. O que nos chama a atenção no 

discurso de Pimentel é o seguinte trecho: 

 

FP: /…/ na verdade (+) o que nós tamo discutindo aqui gente = não é nada disso = nós tamo 

discutindo (+) um NO:VO (+) olhar: (+) pra governar minas (+) outra atitude em relação a 

minas gerais (+) não essa atitude (+) FALSA (+) ARROGANTE que nós tamo assistindo aqui 

(+) esse espetáculo lamenTÁ’vel (+) que o candidato (+) é: é: do psdb (+) proporciona aos 

telespectadores = já a essa hora tardia da noite = podia ter pouPAdo a gente disso (+) 

in’felizmen’te fez isso a campanha TODA (+) e vai terminar (+) de forma lamenTÁvel a 

campanha dele /…/ (Globo Minas, 30 de setembro de 2014) 

 

 Durante seu minuto de resposta, o petista aproveita para também atacar Pimenta da 

Veiga na tentativa de desconstruir e desqualificar um de seus adversários mais diretos
16

 na 

campanha eleitoral. Esse ataque fica evidente no momento em que Pimentel argumenta a 

favor de uma discussão mais objetiva, visando novas propostas de governo em Minas Gerais, 

e diz que a atitude de Pimenta da Veiga é falsa e arrogante. A crítica ao candidato tucano 

também pode ser exemplificada por expressões como “espetáculo lamentável” e “vai terminar 

de forma lamentável a campanha dele”, que, de certa forma, trazem à luz o posicionamento do 

petista frente a seu adversário. Essas expressões que rotulam a campanha e o comportamento 

de Pimenta da Veiga dão força à desconstrução de sua imagem. 

Nesse mesmo debate, pudemos encontrar outros momentos em que o candidato 

expressava crítica. A seguir, reproduzimos a resposta dada por Fernando Pimentel a um 

pedido feito por Fidélis Alcântara para que o petista assumisse o compromisso de resolver o 

problema de 550 mil famílias mineiras que não possuem moradia. Vejamos: 

 

FP: /…/ agora ignorar o problema (+) virar de costa = fingir que num é com a gente (+) isso 

nós não vamo fazer (+) e nem transferir a culpa (+) pra outro nível de governo (+) ah esse 

problema aí é do governo federal (+) nós não fizemos porque o problema é do governo federal 

= eu assisti isso (+) doze anos aqui em minas gerais = eu não quero ver isso mais não (+) nós 

vamo assumir e vamo resolver /…/ (Globo Minas, 30 de setembro de 2014) 

 

 Na verdade, quando Fernando Pimentel diz que não vai virar as costas para um 

problema existente no estado, tampouco fingir que não é responsável por ele, está se 

                                                 
15

 Não apresentaremos aqui a transcrição desse trecho, pois ele será discutido quando falarmos das construções 

discursivas e prosódicas do candidato Pimenta da Veiga, ainda neste capítulo, na seção 5.5. 
16

 Essa afirmação baseia-se nas pesquisas divulgadas na época, que sinalizavam uma disputa mais acirrada entre 

esses dois candidatos. 
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dirigindo, ainda que implicitamente, ao candidato Pimenta da Veiga. A crítica é percebida no 

momento em que ele diz que assistiu a isso durante doze anos em Minas Gerais, quando o 

estado era governado por políticos que são do mesmo partido de Pimenta da Veiga.  

Retomando os fragmentos do candidato, podemos ver que alguns elementos, quando 

enfatizados no discurso, recebem uma notação diferente na transcrição. Trata-se de elementos 

de natureza prosódica, como as ênfases, indicadas nas transcrições com letras maiúsculas, que 

corroboram a construção discursiva, junto aos demais elementos linguísticos. Além dessas 

ênfases, podemos citar ainda os itens discursivos que recebem um acento diferenciado durante 

a enunciação, promovendo uma mudança de altura melódica que caracteriza as atitudes de 

ataque, como a crítica e a ironia, abordadas nesse estudo (nas transcrições, esses itens estão 

marcados com aspas simples em algumas vezes). A ênfase em determinadas palavras, uma 

melodia um pouco mais alta, a colocação das pausas (indicadas na transcrição pelo sinal “+”), 

o ritmo e os prolongamentos silábicos são exemplos de elementos prosódicos que dão força 

aos marcadores retórico-discursivos.  

Assim, notamos que existem certas variações melódicas e rítmicas durante a 

enunciação dos discursos reproduzidos acima que corroboram a construção de sentido crítico 

na fala de Pimentel (doravante, loc. 01), nesses e em outros trechos, nos debates político-

eleitorais analisados. Esses elementos prosódicos, que atuam junto à argumentação retórica, 

foram analisados do ponto de vista acústico e serão descritos na próxima subseção.  

 

5.2.1 Análise prosódica da crítica para loc. 01 

 

Nesta seção, discutiremos o papel da prosódia na expressão da atitude de crítica na 

fala do loc. 01. Para isso, confrontaremos os resultados encontrados na crítica com médias de 

frases neutras do mesmo locutor. Descreveremos o comportamento da F0, da duração e da 

intensidade. Para este locutor, foram analisadas sete frases em que havia expressão de crítica e 

três frases neutras para efeitos de comparação. 

 

5.2.1.1 Medidas e movimentos de F0 

 

O primeiro parâmetro prosódico analisado foi a F0, nos pontos inicial, final, máximo, 

mínimo, média e tessitura. Além desses pontos, nos ativemos aos movimentos melódicos 

finais e de ênfase, quando presentes, a fim de mostrar como eles se comportam na expressão 
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da atitude de crítica na fala do loc. 01. Realizamos medições nos mesmos pontos em três 

enunciados neutros, a fim de confrontá-los com as médias obtidas para as expressões 

atitudinais. Passemos, então, aos resultados. 

 

Tabela 5: média dos pontos de F0 (inicial, final, máximo, mínimo, média e tessitura), em st/100Hz, e desvio 

padrão, entre parênteses, dos enunciados críticos e neutros para loc.01.  Na tabela, n corresponde ao número de 

enunciados analisados. 

 F0 Inicial 

(st/100Hz) 

F0 Final 

(st/100Hz) 

F0 Máxima 

(st/100Hz) 

F0 Mínima 

(st/100Hz) 

F0 Média 

(st/100Hz) 

Tessitura 

(st/100Hz) 

Média (DP) – 

Crítica 
(n = 7) 

8,18 

(4,27) 

1,83 

(5,10) 

14,05 

(2,36) 

-0,76 

(2,23) 

5,70 

(1,34) 

14,81 

(2,02) 

Média (DP) – 

Neutro 
(n = 3) 

5,45 

(1,69) 

-3,72 

(1,01) 

9,55 

(1,40) 

-3,72 

(1,01) 

5,41 

(0,24) 

13,28 

(1,78) 

 

Os resultados apresentados na tabela nos mostram que o loc. 01 realiza ajustes nos 

valores de frequência fundamental durante as expressões críticas, aumentando-os. Em todos 

os pontos de F0, observamos que os valores são mais elevados em relação às expressões 

neutras; destacamos a melodia final dos enunciados críticos, em que valores são de 1,61 

st/100Hz, mais altos em relação ao neutro, em que os valores finais da melodia são de -3,72 

st/100Hz. Acreditamos que esses ajustes funcionam como pistas para a caracterização da 

crítica, nos momentos em que o candidato se direciona, desfavoravelmente, a seus adversários 

políticos.  

Como tem sido descrito na literatura da área, o movimento melódico final dos 

enunciados é importante, por exemplo, para a diferenciação de modalidades frasais (REIS, 

1995; MORAES, 1998; ANTUNES, 2012) e também para o reconhecimento das atitudes do 

locutor (REIS, 1995; ANTUNES, 2007; OLIVEIRA, 2011). Nos dados analisados para o loc. 

01, encontramos, predominantemente, o padrão descente no movimento final. Medimos os 

valores de F0 nos pontos iniciais e finais desses movimentos e os resultados serão 

apresentados no gráfico a seguir. 
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Gráfico 1: movimentos melódicos finais descendentes da crítica (linha vermelha) e 

do neutro (linha azul) para o loc.01. 

 

Quanto aos movimentos melódicos finais, a análise do gráfico nos mostra que, nas 

expressões neutras, a queda melódica tem início em, aproximadamente, 3,86 st/100Hz e 

atinge um valor bem baixo de frequência ao final do movimento, de -4,70 st/100Hz. As 

expressões críticas, por sua vez, apresentam movimentos descendentes finais que começam 

em 6,43 st/100Hz e chegam ao fim em -2, 49 st/100Hz em média. Assim, podemos dizer que 

o locutor 01 realiza movimentos melódicos finais com registro de frequência mais altos 

quando expressa crítica, se comparados aos enunciados atitudinalmente neutros, nos quais os 

movimentos acontecem num nível de F0 um pouco mais baixo.  

A taxa de variação melódica (TVM) não se mostrou relevante para a caracterização da 

crítica na fala desse locutor. Após calcularmos esses valores, obtivemos médias bastante 

próximas para as expressões críticas e para as expressões neutras: 48,64 st/s, na crítica, e 

48,21 st/s, no neutro.  

Além dos movimentos finais, observamos que existem outros movimentos ao longo de 

alguns dos enunciados analisados para esse locutor que sinalizam, por exemplo, ênfases em 

determinadas situações. Acreditamos que esses são importantes para a caracterização das 

atitudes e, por esse motivo, eles também foram mensurados, a partir do cálculo das médias de 

F0 nesses movimentos. Analisamos sete frases em que o locutor expressou a atitude de crítica 

e, em todas elas, ocorreram movimentos melódicos circunflexos, ou seja, ascendente-

descendente, em elementos enfatizados pelo locutor. Esses tipos de ênfase não foram 

observados nos enunciados neutros. 

De maneira geral, podemos dizer que esses movimentos tendem a acontecer com 

ajustes na voz do locutor quando ele aumenta os valores de F0 e faz uso de registros mais 

altos. Em média, os ascendentes, que precedem os movimentos descendentes, tiveram início 
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em 4,33 st/100Hz. A melodia final registrada para a subida melódica foi de 12,05 st/100Hz, 

em média. Os movimentos descendentes iniciaram-se em 12, 90 st/100Hz e terminaram em 

5,46 st/100Hz. Na próxima imagem, mostramos a sobreposição de um enunciado crítico e de 

um enunciado neutro, na qual podemos ver as diferenças na fala desse locutor. 

 

Figura 6: movimentos de F0 do enunciado crítico “eu assisti isso doze anos aqui em 

Minas Gerais” (linha vermelha) e do enunciado neutro “é pra isso que eu peço seu 

voto” (linha preta) do loc. 01. 
 

A imagem acima nos mostra a realização de um movimento circunflexo na sílaba 

tônica da palavra “doze”. Essa marcação prosódica aconteceu no momento em que o 

candidato enfatizava o tempo em que esteve em Minas Gerais e assistiu aos problemas do 

estado, durante a gestão de políticos do partido de um de seus oponentes. Ao nos atermos ao 

enunciado neutro, cabe observamos que não foram encontrados movimentos tão expressivos 

como os presentes na crítica. Na figura 7, apresentamos mais um exemplo de movimentos 

ascendente-descendentes encontrados nos dados do loc. 01.  

 

 

Figura 7: movimentos de ênfase do enunciado “porque o governo do estado não ajudou 

nada, nada”, dito pelo loc. 01. 
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Os movimentos aos quais nos referimos encontram-se na sílaba tônica da palavra 

“nada”, pronunciada duas vezes pelo loc. 01. Esse enunciado foi dito quando o candidato 

pontuava que um programa de habitação populacional não tinha sido desenvolvido em Minas 

Gerais devido à falta de ajuda por parte do estado. Retomando o contexto discursivo, 

podemos ver que as ênfases nesses itens lexicais funcionam como elementos que dão força ao 

discursivo retórico-argumentativo do candidato, no momento em que ele constrói uma crítica 

direcionada, ainda que indiretamente, a um de seus adversários na disputa pelo governo de 

Minas. 

Notamos que as sílabas tônicas nos itens enfatizados tiveram duração superior às 

demais tônicas do enunciado. Nas duas vezes em que o locutor disse a palavra “nada”, as 

sílabas tônicas dessa palavra duraram 515ms e 443ms, respectivamente, enquanto as demais 

sílabas tônicas pronunciadas ao longo da elocução tiveram duração média de 147ms. Nesse 

exemplo, fica claro que duração e F0 se relacionam de maneira bem próxima na expressão das 

atitudes e auxiliam na construção de sentido crítico. Na subseção seguinte trataremos com 

mais detalhes das questões relacionadas à duração. 

 

5.2.1.2 Medidas de duração 

 

No que respeita à duração, apresentamos na tabela abaixo os valores médios das taxas 

de elocução e de articulação, além da duração das sílabas pretônicas e tônicas finais dos sete 

enunciados críticos e, para efeitos de comparação, dos três enunciados neutros para o loc. 01. 

 

Tabela 6: média das taxas de articulação (TA), de elocução (TE), de duração das 

sílabas pretônicas e tônicas finais e desvio padrão, entre parênteses, dos 

enunciados críticos e neutros para o loc.01. Na tabela, n corresponde ao total de 

frases analisadas. 

 TA  

(síl/s) 

TE  

(síl/s) 

Pretônica  

(ms) 

Tônica  

(ms) 

Média (DP) – Crítica 

(n = 7) 
6,41 

(1,21) 

5,76 

(1,00) 

0,166 

(0,09) 

0,283 

(0,04) 

Média (DP) – Neutro 

(n = 3) 
7,78 

(0,41) 

7,78 

(0,41) 

0,144 

(0,06) 

0,175 

(0,03) 

 

Os dados da tabela 6 nos mostram que tanto a TA como a TE foram menores quando o 

loc. 01 expressou crítica, o que nos permite dizer que, para essa expressão atitudinal, o locutor 

adota uma velocidade de fala mais lenta. Além disso, há presença de pausas nos enunciados 

críticos, que não acontecem nas expressões neutras, com duração média de 262ms. Em 
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relação às sílabas pretônicas e tônicas finais, podemos ver que nos momentos em que o 

candidato expressa crítica, as sílabas finais têm maiores durações, se comparadas às mesmas 

sílabas dos enunciados neutros, o que também aponta para uma fala mais lenta nos momentos 

de expressão atitudinal. 

Quando apresentamos a figura 7, mencionamos algumas questões referentes à duração 

das sílabas tônicas, que foram prolongadas no exemplo apresentado. Percebemos que, em 

alguns momentos, esses prolongamentos aconteceram propositalmente, a fim de dar sentido 

ao que estava sendo dito. Dos sete enunciados analisados, encontramos prolongamentos de 

sílabas tônicas em quatro deles. Esses prolongamentos tiveram duração média de 379ms, 

enquanto a duração média das demais tônicas foi de 189ms. Vale pontuarmos que esses tipos 

de prolongamentos não foram encontrados nos enunciados neutros e acreditamos, portanto, 

que eles funcionam como nuances que dão forma à crítica na fala desse locutor. 

 

5.2.1.3 Medidas de intensidade 

 

Salientamos ao longo dos capítulos de Referencial Teórico e de Metodologia que não 

foi possível realizar um estudo detalhado da intensidade, uma vez que os dados aqui 

analisados são provenientes de fala previamente gravada e não pudemos ter controle sobre as 

gravações. Assim, procuramos apresentar valores médios desse parâmetro, observando se 

existem mudanças que possam contribuir para a caracterização da crítica. Vejamos, então, a 

tabela 7, na qual apresentamos também as médias do neutro, a título de comparação. 

 

Tabela 7: média de intensidade e desvio padrão, entre parênteses, 

em enunciados críticos e neutros para loc.01. Na tabela, n 

corresponde ao número de enunciados analisados. 

 Intensidade (dB) 

Média (DP) – Crítica 

n = 7 
65,75 (3,29) 

Média (DP) – Neutro 

n = 3 
63,77 (1,89) 

  

 Os dados da tabela sugerem que há uma mudança de 2dB entre a crítica e o neutro, o 

que sinaliza alguma diferença de volume entre a expressão da atitude e a neutralidade. Apesar 

de o desvio padrão sugerir que essa diferença não seja tão relevante, ressaltamos que em 

alguns momentos o loc. 01 faz uso de um volume de voz mais alto durante sua enunciação. 

Acreditamos que esses ajustes visam a chamar a atenção do ouvinte para o que está sendo dito 
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em relação a seus adversários políticos. A título de exemplo, veja-se a figura abaixo, na qual 

estão sobrepostas duas curvas de intensidade. 

 

 

Figura 8: comparação da intensidade de um enunciado crítico (linha vermelha) e 

de um enunciado neutro (linha preta), ditos pelo loc. 01. 

 

A imagem apresentada acima permite fazermos uma comparação entre os níveis de 

intensidade diferentes usados pelo loc. 01. Na linha vermelha, encontramos a expressão de 

crítica no enunciado “o governo do PSDB não fez nenhuma escola técnica em Minas Gerais” 

e, na linha preta, o enunciado neutro “se fizéssemos isso ia colidir com a Constituição 

Federal”. Na primeira expressão, o valor médio da intensidade foi de 70,85dB, um pouco 

acima da média do locutor para a crítica, quando no segundo, o valor encontrado foi de 

63,54dB, bastante semelhante à média desses enunciados. Observamos ainda que há um pico 

de intensidade, de 76,61dB, que começa na pretônica da palavra “nenhuma” e se estende até a 

sílaba tônica dessa palavra. Desse modo, apesar de não ter sido possível realizar uma análise 

com regularidade, notamos que alguns usos de intensidade funcionam como pistas para 

diferenciar atitudes de neutro. 

 

5.2.2 Outras estratégias de desconstrução do loc. 01: a ironia 

 

As discussões apresentadas até aqui nos mostram que a crítica foi principal atitude 

expressa pelo loc. 01 nos momentos em que ele ataca seus adversários políticos. Vimos que os 

confrontos acontecem, sobretudo, nos momentos em que a desqualificação de seus oponentes 

é marcada por manifestações desfavoráveis que depreciam seus adversários, por parte do loc. 

01. Além da crítica, encontramos a expressão de outra atitude, a ironia, quando o candidato se 

dirigia a um de seus oponentes no debate da Globo Minas. Trata-se de um momento em que 
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Pimentel respondia a uma pergunta de Fidélis Alcântara sobre privatização de estradas em 

Minas Gerais. Abaixo, transcrevemos esse momento. 

 

FP: /…/ fidélis vamo conversá sobre estradas em minas gerais (+) é:: vamo começa dizendo o 

seguinte (+) o o governo do estado (+) fez um esforço se não me engano no início do do 

primeiro mandato ((tosse)) do governador aécio neves (+) criou um programa chamado pró 

acesso = um bom programa (+) é: asfaltou’ cinco mil quilômetros de estradas nos municípios 

(+) com dinheiro (+) é:: tomado no exterior com AVAL do governo federal porque sempre é 

assim = o governo federal é que avaliza = todo dinheiro que vem pra Minas (+) é avalizado 

pelo governo federal (+) depois dizem que o governo federal num ajuda minas gerais /…/ 

(Globo Minas, 30 de setembro de 2014) 

 

A construção discursiva do candidato, inicialmente, visa a mostrar ao auditório que 

foram realizadas melhorias nas rodovias mineiras durante os anos de governo do PSDB e que 

todas essas reformas nas estradas tiveram apoio do governo. De acordo com Pimentel, 5 mil 

quilômetros de estradas foram asfaltados com dinheiro tomado no exterior, avalizado pelo 

governo Federal. A quebra de expectativa acontece justamente na última frase dita pelo loc. 

01, quando ele menciona que, apesar do subsídio prestado, dizem que o governo não ajuda o 

estado. Essa frase passou por análise acústica e descreveremos o resultado a seguir. 

Quando analisamos a crítica para o loc. 01, as principais características encontradas 

foram aumento de F0 nos pontos analisados, uma velocidade de fala mais lenta, a presença de 

pausas com duração média de 262ms e sílabas pretônicas e tônicas finais com maior duração, 

em relação às mesmas medidas nos enunciados neutros. Diferentemente do que encontramos 

para a crítica, o enunciado irônico do loc. 01 tende a apresentar valores mais baixos de F0, 

quando o comparamos às expressões neutras. Antes de procedermos às análises, veja-se a 

figura 9. 

 

 

Figura 9: onda sonora, curva de F0, intensidade, segmentação e transcrição fonética das sílabas 

do enunciado “depois dizem que o governo federal não ajuda Minas Gerais”, dito pelo loc. 02, 

no debate realizado pela Globo Minas, em 30 setembro de 2014. 
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Após realizarmos as medições nos pontos de F0, encontramos registros de frequência 

mais baixos para a expressão desse enunciado irônico. A fim de compararmos essa expressão 

atitudinal, tomamos os resultados encontrados para o neutro (cf. tabela 5). Os valores foram 

os seguintes: - 0,16 st/100Hz, no ponto inicial; - 2,9 st/100Hz, nos pontos final e mínimo; 

4,25 st/100Hz, no ponto máximo; 2,09 st/100Hz, para a média de F0; e 7,15 st/100Hz para a 

tessitura. Não acreditamos ser possível generalizar os resultados, pois apenas uma sentença 

com ironia foi encontrada, mas podemos notar que nessa sentença o locutor utilizou um 

registro diferente (mais baixo) na expressão irônica. 

Calculamos também as taxas de articulação e de elocução desse enunciado. Os 

resultados nos mostraram que a frase irônica foi dita numa velocidade de fala bem mais 

acelerada em relação ao enunciado neutro. Enquanto essas taxas foram de 7,89 síl/s nas 

expressões neutras, na fala irônica encontramos 9,08 síl/s. Nessa expressão, assim como no 

neutro, não encontramos pausas. Quanto às sílabas pretônica e tônica finais, a primeira tende a 

ser mais longa no neutro (144ms, quando, na ironia, a mesma sílaba mediu 109ms) e a 

segunda tem maior duração na expressão irônica (225ms, quando, no neutro, essa sílaba tem 

duração média de 175ms). 

Na figura 9, podemos ver a intensidade representada pela linha verde. Nesse 

enunciado, o valor médio desse parâmetro foi de 62,33dB. No neutro, a média foi de 63,77dB, 

o que nos permite dizer que não houve uma variação expressiva de volume quando o 

candidato expressou a ironia, uma vez que os valores estão bem próximos. 

Quando tratamos da crítica expressa pelo loc. 01, ponderamos que alguns movimentos 

circunflexos corroboraram a construção prosódica dessa atitude, enfatizando alguns elementos 

do discurso. Além disso, observamos que o locutor fez alguns prolongamentos silábicos 

propositalmente, na tentativa de colaborar com a construção de sentido crítico. No entanto, 

assim como para os enunciados neutros, não encontramos esses movimentos enfáticos, 

tampouco prolongamentos silábicos, na fala desse locutor quando ele expressou ironia. 

Outra observação a ser feita é que, ainda que nosso objetivo nesse trabalho não seja 

discutir as contribuições da prosódia gestual na expressão das atitudes, julgamos importante 

sinalizar que, na expressão irônica do loc. 01, o riso parece ser uma pista importante para a 

caracterização dessa atitude. Vejamos, então, a imagem capturada do vídeo do debate 

realizado pela Globo Minas. 
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Figura 10: Imagem de Fernando Pimentel, capturada do vídeo do debate transmitido pela 

Globo Minas, no momento em que enuncia “depois dizem que o governo federal não ajuda 

Minas Gerais”. 

 

Na imagem apresentada acima, podemos notar que o candidato sorri no momento em 

que expressa ironia no enunciado “depois dizem que o governo federal não ajuda Minas 

Gerais”. Esse tipo de expressão facial não acontece nos demais momentos em que ele 

expressa crítica e nos enunciados neutros analisados neste trabalho. Embora o número 

reduzido de dados analisados não nos permita generalizar esse resultado, acreditamos que o 

riso pode ser uma característica da ironia na fala desse locutor. 

 

5.3 Construção prosódica e discursiva de Fidélis Alcântara 

 

Até aqui, apresentamos alguns momentos em que o locutor expressava, sobretudo, a 

crítica, com vistas à desconstrução das imagens dos adversários que são construídas muitas 

vezes durante o momento de interação nos debates. Além da crítica, encontramos a expressão 

de outra atitude, a ironia, em alguns momentos de desqualificação, sobretudo na fala do 

candidato Fidélis Alcântara. Para que possamos discutir a ironia na fala desse candidato, 

reproduzimos, a seguir, uma das situações em que há expressão dessa atitude. 

 

FA: /…/ ô candidato vamo respeitá:: inclusive a inteligência do eleitor (+) nós tamo numa 

eleição pra minas gerais (+) discutin:do (+) né’=esse debate era inclusive pra discutir 

propostas pra minas (+) o candidato vem me falar num porto em CUBA (+) QUE-QUE-EU-

TENHO-A-VER-COM-CUBA” QUE-QUE-EU-TENHO-A-VER-COM-A-INGERÊNCIA-

DO-GOVERNO-DO-PT” tô me la = me = lis = lascando pra ingerência do pt’ /…/ (Rede TV!, 

21 de setembro de 2014) 
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O fragmento reproduzido acima faz parte do discurso de Fidélis Alcântara proferido 

no debate realizado pela Rede TV!, em 21 de setembro de 2014. Fidélis respondia à pergunta 

feita por Pimenta da Veiga sobre qual seria sua opinião no que respeita ao fato de o governo 

petista ter investido em portos em Cuba. A quebra de expectativa fica clara logo no início do 

enunciado, quando Fidélis pede que Pimenta da Veiga respeite a inteligência do eleitor. Além 

disso, nesse exemplo encontramos grandes contribuições da prosódia na construção 

discursiva. O ritmo silabado pode ser citado como característica prosódica dessa 

desconstrução irônica direcionada ao candidato Pimenta da Veiga. Os enunciados “o que que 

eu tenho a ver com Cuba?” e “ o que que eu tenho a ver com a ingerência do governo do PT?” 

são proferidos de maneira segmentada e pausada, caracterizando, também, a ironia expressa 

por Fidélis nesse momento. 

Outras expressões irônicas do candidato do PSOL podem ser encontradas nos debates. 

A título de exemplo, tomamos o quarto bloco do debate realizado pela TV Alterosa, no qual 

os candidatos entraram em confronto direto, questionando os adversários quanto às propostas 

de governo para o estado de Minas Gerais. A seguir, transcrevemos uma das falas do 

candidato Fidélis Alcântara. 

 

FA: /…/ eu gostaria de perguntar para o: o candidato pimenta da veiga (+) ô pimenta é: (+) 

infelizmente o senhor não leu os jornais hoje (+) porque disse’ram que o senhor se enganou 

(+) SÓ o hospital de uberlândia é que tá pronto (+) o de ibirité realmente já foi reinaugurado 

CIN’CO vezes e ainda não está funcionando (+) o jornal lá também colocou que eu errei (+) 

não são seiscentas e cinquenta escolas (+) são seiscentas e DEZ que não têm’ rede de esgoto 

(+) o senhor falou que eram DEZ (+) são seiscentas e dez /…/ (TV Alterosa, 23 de setembro 

de 2014) 

 

A discussão iniciada por Fidélis diz respeito à inauguração de alguns hospitais da rede 

pública que eram trunfos da candidatura de Pimenta da Veiga. No fragmento reproduzido 

acima, vemos que o ataque feito por Fidélis a Pimenta visa a mostrar ao eleitor uma imagem 

deste candidato menos positiva, diferente daquela que vinha sendo apresentada nos debates – 

a saber, a de um candidato sério, honesto, comprometido com o estado de Minas Gerais e com 

a população mineira. A atitude de desconstrução irônica expressa por Fidélis fica evidente no 

momento em que ele diz que “o [hospital] de Ibirité realmente já foi reinaugurado cinco vezes 

e ainda não está funcionando”. Aqui, Fidélis rebate a afirmação de Pimenta da Veiga de que o 

hospital de Ibirité havia sido inaugurado e já estava em funcionamento, dizendo este que já 

fora inaugurado cinco vezes. Outros momentos do discurso dão força à desqualificação do 
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candidato tucano: “infelizmente o senhor não leu os jornais hoje porque disseram que o 

senhor se enganou”. 

Novamente, encontramos aqui elementos prosódicos que dão força aos marcadores 

retóricos na construção discursiva de Fidélis Alcântara (doravante, loc. 02), quando ele ataca 

seus adversários. Na próxima subseção, passaremos às análises acústicas desses dados. 

 

5.3.1 Análise prosódica da ironia para o loc. 02 

 

Assim como fizemos para o loc. 01, observamos o comportamento global da F0 e dos 

movimentos finais e de ênfase; a duração, incluindo taxas de elocução, de articulação e 

duração das sílabas finais; e a média de intensidade. Nesta seção, passaremos aos resultados 

obtidos nas análises acústicas, começando pelo parâmetro de F0. 

 

5.3.1.1 Medidas e movimentos de F0 

 

Para o loc. 02, foram analisadas cinco frases em que havia expressão de ironia e três 

frases neutras, a fim de compará-las. No que respeita à F0, obtivemos as médias e o desvio 

padrão dos pontos gerais e os resultados podem ser vistos na tabela abaixo. 

 

Tabela 8: média dos pontos de F0 (inicial, final, máximo, mínimo, média e tessitura), em st/100Hz, e desvio 

padrão, entre parênteses, dos enunciados irônicos e neutros para loc.02. Na tabela, n corresponde ao número de 

enunciados analisados. 

 F0 Inicial 

(st/100Hz) 

F0 Final 

(st/100Hz) 

F0 Máxima 

(st/100Hz) 

F0 Mínima 

(st/100Hz) 

F0 Média 

(st/100Hz) 

Tessitura 

(st/100Hz) 

Média (DP) – 

Ironia 

n = 5 

8,82 

(3,36) 

4,94 

(5,26) 

16,18 

(6,47) 

2,75 

(5,25) 

8,19 

(3,70) 

13,43 

(7,83) 

Média (DP) – 

Neutro 

n = 3 

2,01 

(2,72) 

-0,94 

(1,61) 

8,79 

(1,70) 

-1,30 

(1,05) 

4,68 

(0,65) 

10,09 

(0,81) 

 

Durante a expressão da ironia, o loc. 02 realizou ajustes nos pontos que ajudam a 

descrever o comportamento global de F0, fazendo uso de registros mais altos de frequência 

fundamental. Como vemos na tabela, as médias calculadas em todos os pontos na ironia 

foram mais elevadas em relação às medidas obtidas nos enunciados neutros. Atendo-nos aos 

dados apresentados, o desvio padrão sugere que, na expressão da ironia, os valores medidos 

nos enunciados individualmente apresentam maior variação em relação à média. No entanto, 
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pontuamos que, em todas as frases analisadas, o locutor apresentou valores de F0 mais 

elevados para a ironia, se compararmos as expressões irônicas e as expressões neutras. Esses 

ajustes funcionam como nuances que dão forma às construções irônicas do loc. 02 nos 

momentos em que ele ataca seus adversários. Junto aos elementos lexicais, essas mudanças 

prosódicas auxiliam o ouvinte nos processos de construção de sentido irônico. Após os 

resultados dos pontos gerais, veremos como se comportaram os movimentos finais na 

expressão da ironia e de neutralidade. 

Nos dados analisados do loc. 02, não encontramos um único padrão de movimento 

melódico final alinhado à última tônica. Entre as cinco frases analisadas, duas apresentaram 

movimento final descendente. Nas outras três, o locutor realizou um movimento circunflexo 

(ascendente-descente), similares aos movimentos que caracterizam ênfases nos demais 

enunciados. No gráfico abaixo, encontram-se os resultados dos movimentos descendentes, 

comparados aos resultados das expressões neutras, que são todas descendentes. 

 

 

Gráfico 2: movimentos melódicos finais descendentes da ironia (linha 

vermelha) e do neutro (linha azul) do loc.02. 

 

Os dados apresentados no gráfico 2 nos mostram que os movimentos melódicos 

descendentes acontecem em um nível de frequência bem mais alto, quando se trata da ironia. 

Nos momentos em que o locutor expressou tal atitude, a queda melódica teve início em 11,07 

st/100Hz, enquanto no enunciado neutro esse valor foi de 5,30 st/100Hz. O gráfico nos mostra 

ainda que, ao final da descida, os valores atingidos nas expressões irônicas foram de 3,44 

st/100Hz, bem mais altos em relação às médias das frases neutras, nas quais os valores de F0 

não passaram de -2,21 st/100Hz. 

A taxa de variação melódica (TVM) nos pareceu ser um elemento importante para a 

caracterização da ironia na fala do loc. 02. Após confrontarmos as médias obtidas entre as 
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expressões atitudinais e o neutro, verificamos que a ironia apresenta uma taxa menor, de 

24,65 st/s, enquanto, no neutro, a média foi de 46,91 st/s. 

Outro aspecto importante a ser mencionado foi a presença de movimentos circunflexos 

em quatro das cinco frases irônicas analisadas. Esses movimentos não foram encontrados nos 

enunciados neutros e acreditamos que sejam característicos da expressão irônica na fala desse 

locutor, com o objetivo de enfatizar algum elemento do discurso. Observamos que eles se 

realizam com registros altos de F0: a subida melódica teve valores médios de 7,54 st/100Hz, 

no início, e de 17,75 st/100Hz, ao final. Os valores médios encontrados para o movimento 

descendente foram de 18,5 st/100Hz, no início da descida final, e de 7,66 st/100Hz, no fim do 

movimento. A título de exemplo, vejamos a figura 11. 

 

 
Figura 11: movimentos de ênfase e transcrição fonética do enunciado “o de Ibirité 

realmente já foi reinaugurado cinco vezes e ainda não está funcionando”, dito pelo loc. 

02. 

 

Retomando nossas discussões das análises discursivas, podemos encontrar a frase 

apresentada na figura 11 no momento em que o loc. 02 argumenta sobre a construção de 

hospitais em Minas Gerais. Um de seus adversários políticos, Pimenta da Veiga, defende que 

o hospital localizado na cidade de Ibirité está funcionando e, então, temos a expressão da 

ironia, quando o loc. 02 diz que o ele foi reinaugurado cinco vezes. Encontramos aí a 

realização de um movimento circunflexo bastante expressivo, com início ascendente na 

primeira sílaba da palavra “cinco”, e final descendente, iniciado ainda na sílaba tônica e que 

se estende até a postônica. Outro fato interessante a ser observado é que encontramos, ao final 

do movimento ascendente, um pico de F0, que coincide com o maior valor de frequência 

medido nesse enunciado (26,42 st/100Hz). 

Além desses movimentos, encontramos um prolongamento silábico ainda na sílaba 

tônica da palavra “cinco”, com duração de 344ms. A média das demais tônicas nesse 
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enunciado foi de 194ms. Isso nos permite dizer que o prolongamento nesse caso corrobora a 

construção de sentido, sinalizando a intenção do locutor de ironizar e desconstruir a ideia 

defendida por seu adversário a respeito da inauguração do hospital de Ibirité. 

Recuperando o contexto em que essa frase foi dita, podemos ver que a quebra de 

expectativa acontece justamente no momento em que o item “cinco” é enunciado, marcado 

por mudanças melódicas e rítmicas. Novamente vemos a associação de dois parâmetros 

prosódicos importantes para a caracterização das expressões atitudinais, frequência 

fundamental e duração, contribuindo para a percepção e construção irônica nesse caso.  

 

5.3.1.2 Medidas de duração 

 

Na tabela 9, passaremos às considerações sobre a duração. Foram analisadas as taxas 

de articulação, de elocução e a duração média das pausas, quando presentes, e das sílabas 

pretônica e tônica finais, nas cinco frases em que encontramos a expressão de ironia e nos três 

enunciados neutros. Vejamos, então, os resultados: 

 

Tabela 9: média das taxas de articulação (TA), de elocução (TE), de duração das 

sílabas pretônicas e tônicas finais e desvio padrão, entre parênteses, dos 

enunciados irônicos e neutros para o loc.02. Na tabela, n corresponde ao total de 

frases analisadas. 

 TA  

(síl/s) 

TE  

(síl/s) 

Pretônica 

(ms) 

Tônica 

(ms) 

Média (DP) – Ironia 

(n = 5) 

5,83 

(0,53) 

5,54 

(0,84) 

176 

(0,05) 

381 

(0,22) 

Média (DP) – Neutro 

(n = 3) 

6,89 

(0,95) 

6,89 

(0,95) 

154 

(0,04) 

177 

(0,02) 

  

Os dados apresentados na tabela nos mostram que tanto a TA como a TE foram 

menores quando o candidato expressou ironia, caracterizando uma fala mais lenta em 

oposição às mesmas taxas nos enunciados neutros, em que o locutor adota uma fala mais 

acelerada. Além disso, podemos inferir, a partir dos dados mostrados na tabela, que há 

presença de pausas nas expressões irônicas, o que justifica uma maior taxa de articulação, 

uma vez que as pausas são excluídas nessas medidas. Essas pausas foram mensuradas e 

tiveram duração média de 209ms. Os resultados nos mostram ainda que as sílabas pretônica e, 

especialmente, a tônica finais são maiores para a ironia, o que pode servir como característica 

desse afeto social. Nas expressões irônicas, a pretônica tem duração média de 176ms, 
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enquanto a tônica dura, em média, 381ms, o que corrobora nosso resultado de uma fala mais 

lenta para a expressão da ironia. 

Notamos ainda a presença de prolongamentos em sílabas tônicas de quatro das cinco 

frases analisadas do loc. 02. A média de duração desses prolongamentos foi de 483ms na 

expressão da ironia, quando as demais sílabas tônicas duraram 192ms. Já para os enunciados 

neutros, esses elementos não foram encontrados nas frases analisadas. Assim, podemos 

sumarizar que a ironia se caracteriza na fala desse locutor pela presença de prolongamentos 

silábicos que não acontecem no neutro. 

 

5.3.1.3 Medidas de intensidade 

 

No que tange à intensidade, obtivemos as médias de cada enunciado e apresentamos, 

em conjunto, os valores médios e de desvio padrão desse parâmetro prosódico na tabela 

abaixo, tanto para a ironia como para o neutro. 

 

Tabela 10: média e desvio padrão, entre parênteses, da intensidade 

em enunciados irônicos e neutros para o loc.02. Na tabela, n 

corresponde ao número de enunciados analisados. 

 Intensidade (dB) 

Média (DP) – Ironia 

n = 5 

71,37 

(3,72) 

Média (DP) – Neutro 

n = 3 

67,33 

(2,80) 

 

A partir dos dados expostos na tabela acima, podemos observar que a intensidade 

tende a apresentar maior valor médio na expressão da ironia. Na expressão desse afeto social, 

o locutor aumenta o volume de voz em aproximadamente 4dB em relação ao neutro. O valor 

médio desse parâmetro para a ironia foi de 71, 37dB, mas é importante ponderamos que em 

três das cinco frases analisadas os valores medidos foram bem mais elevados em relação à 

média geral nos demais enunciados. A título de exemplo, veja-se a figura a seguir. 
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Figura 12: comparação da intensidade de um enunciado irônico (linha vermelha) e de 

um enunciado neutro (linha preta), ditos pelo loc. 02. 

 

Na figura, encontram-se sobrepostas as curvas de intensidade das frases “candidato, 

vamos respeitar inclusive a inteligência do eleitor” e “ele faz parte das lutas cotidianas da 

cidade”. No primeiro enunciado, quando há expressão da ironia na fala desse locutor, o valor 

médio da intensidade foi de 75,37dB, enquanto na frase neutra essa média foi de 64,26dB. 

Isso nos mostra que, em algumas vezes, esse locutor faz uso de um maior volume quando 

expressa ironia, o que pode servir como característica dessa expressão atitudinal. 

 

5.3.1.4 Outros elementos prosódicos da ironia para loc. 02 

 

Ao discutirmos a expressão da ironia na fala do loc. 02 observamos que, durante a 

expressão atitudinal, ele sorriu nos momentos em que expressa tal atitude. Entendemos que 

essa expressão facial também pode funcionar como um marcador da ironia na fala do loc. 02. 

Encontramos em três das cinco frases analisadas o mesmo tipo de gesto nos momentos de 

expressão atitudinal. Um exemplo pode ser visto a seguir na figura 13. 
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Figura 13: imagem de Fidélis Alcântara, capturada do vídeo do debate transmitido pela 

Rede TV!, durante o  enunciado “esse pessoal que deixe pra trabalhar pra última hora viu”. 

 

Na figura 13, a ironia expressa por Fidélis Alcântara direciona-se a Pimenta da Veiga. 

Pimenta sustenta que sua equipe deixa pra trabalhar na última hora e que isso não prejudica 

sua campanha, uma vez que em eleições anteriores isso também aconteceu e os políticos de 

seu partido foram eleitos. No momento em que enuncia a frase, além das mudanças melódicas 

já discutidas neste trabalho, o locutor parece adotar o riso como uma estratégia de construção 

irônica. 

 

5.3.2 Outras estratégias de desconstrução do loc. 02: a crítica 

 

Ao longo das análises referentes ao loc. 02, pudemos observar que ele expressa 

principalmente ironia durante seus ataques a seus adversários políticos. Assim, as tentativas 

de desconstrução do ethos e de desqualificação do outro são mais evidentes, sobretudo, nos 

momentos em que há uma quebra de expectativa por parte do locutor em relação a seu 

adversário ou ao que ele acabou de enunciar. Além da ironia, encontramos quatro momentos 

em que o candidato expressou críticas. Essas frases também passaram por análise acústica e 

os resultados serão descritos nesta subseção, começando pelo comportamento da F0. 

 

5.3.2.1 Medidas e movimentos de F0 

 

Na tabela 11, encontram-se as médias dos pontos de F0 para as quatro frases críticas 

expressas pelo loc. 02. Apresentamos novamente as medidas das três frases neutras, já 
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utilizadas para confrontar a ironia, expressa pelo mesmo locutor, a fim de compararmos, desta 

vez, a crítica e a neutralidade. 

 

Tabela 11: média dos pontos de F0 (inicial, final, máximo, mínimo, média e tessitura), em st/100Hz, e desvio 

padrão, entre parênteses, dos enunciados críticos e neutros para loc. 02. Na tabela, n corresponde ao número total 

de enunciados. 

 F0 Inicial 

(st/100Hz) 

F0 Final 

(st/100Hz) 

F0 Máxima 

(st/100Hz) 

F0 Mínima 

(st/100Hz) 

F0 Média 

(st/100Hz) 

Tessitura 

(st/100Hz) 

Média (DP) – 

Crítica 

n = 4 

9,61 

(3,18) 

0,18 

(4,10) 

16,97 

(1,78) 

-0,21 

(3,39) 

9,50 

(1,49) 

17,19 

(3,53) 

Média (DP) – 

Neutro 

n = 3 

2,01 

(2,72) 

-0,94 

(1,61) 

8,79 

(1,70) 

-1,30 

(1,05) 

4,68 

(0,65) 

10,09 

(0,81) 

 

Os resultados evidenciam que o locutor realiza ajustes de frequência quando quer 

expressar crítica, aumentando os valores em todos os pontos observados, assim como o faz na 

expressão da ironia. Os dados apresentados na tabela 11 nos mostram que os valores inicial, 

máximo, médio e de tessitura do enunciado (9,61 st/100Hz; 16,97 st/100Hz; 9,50 st/100Hz e 

16,81 st/100Hz) tendem a ser mais elevados durante a expressão da crítica na fala do loc. 02, 

caracterizando essa expressão atitudinal. 

No que respeita aos movimentos finais, encontramos um padrão predominantemente 

descendente para a crítica na fala desse locutor, assim como para os enunciados neutros. No 

gráfico abaixo, mostramos as variações melódicas desses movimentos. 

 

 

Gráfico 3: movimentos melódicos finais descendentes da crítica (linha 

verde) e do neutro (linha azul) do loc.02. 

 

Os movimentos descentes finais na crítica atingem níveis de F0 mais altos, quando 

tomamos o neutro para comparação. A queda melódica teve início em 8,71 st/100Hz e chegou 
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ao fim num registo de 2,12 st/100Hz. Quando medimos os mesmos movimentos na 

neutralidade, as médias encontradas foram de 5,30 st/100Hz, no início do movimento, e -2,21 

st/100Hz ao final. 

Em relação à taxa de variação melódica (TVM), encontramos um valore médio mais 

baixo na crítica, quando comparada às expressões neutras. Na expressão atitudinal, a média 

foi de 21, 51 st/s, na crítica, e de 46,91 st/s, no neutro.  

Ao longo das análises, notamos que o loc. 02 realiza outros movimentos melódicos em 

três das quatro frases analisadas para a expressão da crítica. Esses movimentos circunflexos, 

marcadores de ênfase na fala do locutor, foram medidos e verificamos que o valor de F0 no 

início do movimento ascendente foi de 11,37 st/100Hz. O valor final atingido nesse 

movimento foi de 16,41 st/100Hz. O movimento descendente, que faz parte da configuração 

circunflexa do movimento enfático, tem início em 17,03 st/100Hz e termina em 11,32 

st/100Hz. Vale pontuarmos que não encontramos movimentos como esses nos enunciados 

neutros. Para exemplificar esses movimentos, vejamos a figura abaixo. 

 

 

Figura 14: movimentos de ênfase e transcrição fonética do enunciado “o senhor usou 

do SINDIUTE pra dizer que ele é do PT isso é um absurdo”, dito pelo loc. 02. 

 

Na imagem apresentada, podemos ver que o locutor realiza diversos movimentos 

melódicos que enfatizam determinados itens discursivos. Destacamos que os mais 

proeminentes acontecem nas sílabas pretônica e tônica no verbo “usou”. Nesse caso, os 

movimentos auxiliam na construção da crítica, uma vez que dão força aos marcadores 

discursivos do candidato e sinalizam, via argumentação, um comportamento não correto de 

um de seus adversários políticos.  

Além dos movimentos, podemos ver na figura 15 que há um prolongamento silábico 

na tônica do verbo que também pode ser interpretado como um recurso prosódico para 

enfatizar tal elemento discursivo. Nesse exemplo, a duração dessa sílaba foi de 497ms, 
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quando as demais tônicas duraram, em média, 175ms. Essa frase nos mostra também que 

frequência fundamental e duração se unem de maneira bastante evidente, mostrando que esses 

elementos prosódicos são importantes para a construção de sentido. 

 

5.3.2.2 Medidas de duração 

 

Após as considerações sobre a F0, veremos os resultados encontrados no que respeita à 

duração. Assim como fizemos para as expressões irônicas do loc. 02, medimos as taxas de 

articulação e de elocução, além da duração das pausas, quando presentes, e das sílabas 

prétônicas e tônicas finais. Novamente confrontamos os resultados obtidos na análise da 

expressão atitudinal com os do neutro: 

 

Tabela 12: média das taxas de articulação (TA), de elocução (TE), de duração 

das sílabas pretônica e tônicas finais e desvio padrão, entre parênteses, dos 

enunciados críticos e neutros para o loc.02. Na tabela, n corresponde ao total de 

frases analisadas. 

 TA 

(síl/s) 

TE 

(síl/s) 

Pretônica 

(ms) 

Tônica 

(ms) 

Média (DP) – Crítica 

(n = 4) 

6,17 

(1,34) 

5,72 

(1,12) 

138 

(0,04) 

292 

(0,08) 

Média (DP) – Neutro 

(n = 3) 

6,89 

(0,95) 

6,89 

(0,95) 

154 

(0,04) 

177 

(0,02) 

 

Os dados da tabela 12 nos mostram que a TA e a TE são menores nos enunciados mais 

atitudinais, ou seja quando o locutor expressou crítica, sugerindo uma fala um pouco mais 

lenta em relação às médias calculadas nos enunciados neutros. Além disso, observamos que o 

locutor realiza pausas, com duração média de 286ms, em três dos quatro enunciados 

analisados. Pudemos observar também que a sílaba tônica final é maior na expressão crítica, 

enquanto a pretônica tem duração inferior, se comparada à mesma sílaba nos enunciados 

neutros. Nos quatro enunciados críticos analisados, encontramos prolongamentos de sílabas 

tônicas. A duração média dessas sílabas foi de 490ms, valor bem maior em relação às demais 

tônicas, com duração média de 202ms. 

 

5.3.2.3 Medidas de intensidade 

 

No que respeita à intensidade, pudemos notar que os valores na crítica são próximos 

da expressão neutra, quando comparadas. Na crítica, os valores médios desse parâmetro foram 
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aumentados pelo locutor em aproximadamente 2,4dB. Vejamos, então, as médias obtidas na 

tabela logo a seguir. 

 

Tabela 13: média de intensidade e desvio padrão, entre parênteses, 

em enunciados críticos e neutros para o loc.02. Na tabela, n 

corresponde ao número de enunciados analisados. 

 Intensidade (dB) 

Média (DP) – Crítica 

n = 4 

69,77 

(7,08) 

Média (DP) – Neutro 

n = 3 

67,33 

(2,80) 

 

É importante observarmos que o desvio padrão sugere que, se tomados 

individualmente, os dados de cada enunciado crítico não estão tão próximos da média. Por 

exemplo, encontramos, em uma das quatro frases analisadas do loc. 02, um volume bem mais 

alto em relação aos usos de intensidade nos outros enunciados. A seguir, apresentamos uma 

imagem extraída do PRAAT da frase “enquanto tem 665 escolas em Minas Gerais que não 

têm rede de esgoto”, na qual encontramos esse aumento bastante expressivo na fala do loc. 

02. 

 

 

Figura 15: onda sonora, intensidade e transcrição fonética do enunciado “enquanto tem 665 

escolas estaduais em Minas Gerais que não têm rede de esgoto”, dito pelo loc.02, no debate 

realizado pela Rede TV, em 21 de setembro de 2014. 

 

Nessa frase, a média desse parâmetro foi de 80,32dB e podemos ver que o maior valor 

de intensidade encontra-se na sílaba pretônica da palavra “seiscentas”, na qual o valor chega a 

90,19dB. Acreditamos que esse aumento especificamente tenha sido para chamar a atenção do 

ouvinte e sinalizar o número de escolas públicas que apresentam problemas em Minas Gerais, 

uma vez que o locutor, ao fazer essa denúncia, critica os governos anteriores que não se 

preocuparam com essas questões. 
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5.3.3 Comparação entre crítica e ironia para o loc.02 

 

Como o loc. 02 expressou mais de uma atitude nos momentos de ataque, julgamos 

importante confrontar essas expressões atitudinais, observando como a prosódia contribui 

para a diferenciação entre crítica e ironia na fala desse locutor. Além dessas duas atitudes, 

retomaremos as medidas obtidas para o neutro, a fim de compará-las. 

Em relação à F0, podemos dizer que o locutor tende a adotar registros mais altos de 

frequência quando expressa ironia e crítica. No entanto, esses ajustes de F0, que funcionam 

como pistas para o reconhecimento dessas atitudes, são diferentes nos dois casos. Reunimos 

no gráfico abaixo os principais pontos em que essas diferenças de frequência foram mais 

expressivas. Nosso objetivo é comparar as expressões de ironia e de crítica e, também, 

mostrar as diferenças entre elas e os enunciados neutros, expressos pelo loc. 02 nos momentos 

em que ele se dirige ao outro nos debates político-eleitorais analisados neste trabalho. 

 

 

Gráfico 4: comparação entre ironia (coluna vermelha), crítica (coluna verde) e neutro 

(coluna azul) nos pontos final, mínimo e tessitura para o loc.02. 

 

O gráfico 4 sugere que, comparando as atitudes de crítica e de ironia, vemos que o loc. 

02 fez uso de frequências mais altas no final dos enunciados irônicos, além de apresentar 

valores mais elevados no ponto mínimo de F0. Por outro lado, a tessitura tende a ser maior na 

expressão da crítica. Assim, podemos dizer que essas modificações nesses parâmteros servem 

como pistas importantes que diferenciam as duas atitudes e auxiliam o ouvinte na construção 

de sentido crítico e também de sentido irônico. Cabe observarmos que nesses e nos demais 

pontos da curva de F0, tanto para a ironia como para a crítica, os valores são maiores em 

relação à neutralidade, que se caracteriza na fala deste locutor por apresentar registros bem 

mais baixos de F0. 
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Os movimentos finais de F0 também foram diferentes na expressão da crítica para o 

loc. 02. Apresentamos a seguir as medidas realizadas nesses movimentos, junto aos 

movimentos descendentes encontrados nos enunciados irônicos e neutros, a fim de compará-

los. 

 

 

Gráfico 5: movimentos melódicos finais descendentes das expressões 

críticas (linha verde), irônicas (linha vermelha) e neutras (linha azul) do 

loc.02. 

 

Atendo-nos aos resultados reunidos no gráfico acima, podemos ver que os 

movimentos descendentes finais acontecem em níveis diferentes. Os valores de F0 tendem a 

atingir médias mais altas na expressão da ironia, seguida pela crítica e pelo neutro. As quedas 

melódicas têm início em 11,07 st/100Hz, 8,71 st/100Hz e 5,30 st/100Hz, respectivamente. 

Essa tendência de valores mais elevados é mantida no momento final da descida, quando a 

ironia também apresenta médias de F0 mais elevadas (3,44 st/100Hz), seguida pela crítica 

(2,12 st/100Hz) e pelo neutro (-2,21 st/100Hz).  

Quanto à duração, as médias das taxas de articulação e de elocução nos mostraram que 

as expressões irônicas tendem a apresentar uma fala mais lenta, enquanto a crítica tende a 

uma fala mais acelerada. A TA calculada na ironia foi de 5,83 síl/s e, na crítica, obtivemos 

uma média de 6,17 síl/s, o que nos mostra que mais sílabas são articuladas por segundo na 

crítica. Quanto a TE, o valor médio nas expressões irônicas foi de 5,54 síl/s, enquanto nas 

expressões críticas essa taxa foi de 5,72 síl/s. Para sumarizar esses resultados, propomos o 

gráfico a seguir, no qual encontram-se, também, as médias referentes ao neutro. 
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Gráfico 6: médias das taxas de articulação (TA) e de elocução (TE) da crítica, da 

ironia e do neutro para o loc. 02. 

 

A partir da análise do gráfico 6, vale observarmos que o locutor apresenta uma fala 

mais lenta nas expressões atitudinais, enquanto no neutro a velocidade de fala tende a ser um 

pouco mais acelerada. 

Outro fato observado foi que ambas as atitudes apresentam pausas, diferentes, porém, 

quanto ao tempo de duração. Na crítica, elas duraram, em média, 286ms, duração superior às 

expressões irônicas, cuja média foi de 209ms. No que tange às sílabas finais, tanto a 

pretônica, como a tônica são mais longas na ironia (176ms e 381ms, respectivamente), se 

comparada à crítica (138ms, nas pretônicas, e 292ms nas tônicas), o que também aponta para 

uma fala mais lenta nas construções irônicas. 

 No que respeita à intensidade, pudemos notar que os valores na crítica são bastante 

próximos da expressão neutra, mas são mais baixos em relação à ironia, cuja média de 

intensidade foi de 71,37 dB (cf. tab. 10). 

 

5.4 Construção prosódica e discursiva de Pimenta da Veiga 

 

O debate promovido pela Rede TV! aconteceu em 21 de setembro de 2014. Nesse 

debate, encontramos críticas direcionadas a Fernando Pimentel que, alegando ter um 

problema de saúde, não compareceu às discussões desse dia. Um dos ataques partiu do 

candidato do PSDB Pimenta da Veiga: 

 

PV: /…/ lamentando a ausência de fernando pimentel = eu quero perguntar se a sua ausência 

se deve às GRAVÍ’SSIMAS denúncias feitas (+) este fim de semana (+) pela revista isto é 

(++) se ele não veio (+) para não responder a essas denúncias (+) é:: são fatos GRAVES (+) 

que merecem resposta (+) EU MESMO tinha denúncias a fazer aqui (+) laMENto MUITO a 
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ausência dele (+)  porque (+) alguém que prega o diálogo está FUGIN’DO ao debate (++) isto 

não é bom pra democracia (+) é uma proFUNda incoerência política (+) que não fica bem (+) 

sobretudo nas tradições de minas /…/ (Rede TV!, 21 de setembro de 2014) 

 

As estratégias de desconstrução e desqualificação adotadas nesse debate por Pimenta 

da Veiga objetivam mostrar ao eleitorado mineiro que um dos principais candidatos ao 

governo de Minas fugia dos debates e que este deveria estar presente, respondendo às 

acusações feitas a ele acerca de seus procedimentos administrativos e pessoais. Cabe 

pontuarmos que, além da crítica ao petista, Pimenta da Veiga também constrói um ethos de 

justa e sincera revolta nesse momento, ao dizer que lamenta muito a ausência de Pimentel. 

Esse ethos aponta, ainda, para a construção da areté, ou virtude, de Pimenta da Veiga, uma 

vez que o mostrar-se indignado com uma atitude “não correta” soa bem aos ouvidos do 

público. Além disso, outros ethé são construídos em seu discurso, tais como o de denunciador, 

quando ele diz que Pimentel está fugindo do debate e ao mencionar que também tinha 

denúncias a fazer; o de perspicaz, ao apresentar uma contradição em relação ao fato de 

Pimentel pregar o diálogo, mas fugir dos debates para não responder às denúncias feitas; e, 

finalmente, de honesto e comprometido, ao comentar que esse tipo de comportamento não faz 

jus às tradições mineiras. 

As críticas dirigidas a Fernando Pimentel aconteceram em momentos em que o 

candidato não estava presente nos debates. Em encontros posteriores, quando eles estiveram 

frente a frente, essas discussões não foram retomadas, embora os debates tenham sido 

marcados por confrontos bastante diretos entre os dois. Ao discutirem sobre dívida pública, 

por exemplo, Pimenta questiona qual a posição de Pimentel no que respeita ao pagamento de 

6 bilhões de reais, feito por Minas Gerais, ao governo federal. O petista, então, argumenta que 

as taxas de juros foram afixadas em 1996, durante o governo do PSDB, e que diversos estados 

têm dívidas altas, assim como Minas Gerais. No entanto, esses estados conseguiram resolver 

essa situação, o que não aconteceu em Minas durante as gestões anteriores. Encontramos aqui 

outro momento de desqualificação. Vejamos a crítica de Pimenta da Veiga: 

 

PV: /…/ EU SOU MINEIRO (+) há vin = durante esses vinte anos fui (+) deputado federal 

por minas gerais (+) fui ministro de estado (+) e tenho um grande = uma grande HONRA (+) 

de ter feito o que fiz (+) diferente do seu desempenho no no ministério (+) que é PÍ’FIO (+) 

que é PEQUE’NO (+) que é MEDÍ’OCRE (+) você MEN’TE (+) pimentel (+) você precisa 

ter coragem pra falar a VERDADE /…/ (Globo Minas, 30 de setembro de 2014) 
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 Ao nos atermos ao trecho transcrito acima, podemos notar que o candidato tucano 

ataca diretamente o petista, dizendo que seu desempenho no ministério não foi bom. As 

escolhas lexicais do candidato dão forma à desqualificação de Fernando Pimentel, como pode 

ser visto em expressões que classificam o desempenho dele no ministério como “pífio”, 

“pequeno” e “medíocre”. Além disso, há uma acusação no final do discurso de que Fernando 

Pimentel mente. Uma observação a ser feita é que Pimenta da Veiga, antes de direcionar o 

ataque a Pimentel, constrói uma imagem positiva de si pautada pela virtude e pela honra, se 

mostrando “um bom candidato”, além de comprometido com a verdade. Essas construções 

podem ser exemplificadas por passagens como “eu sou mineiro”, “durante esses vinte anos fui 

Deputado Federal por Minas Gerais” e “fui ministro de estado e tenho uma grande honra de 

ter feito o que fiz”. Nessas passagens, vemos também que o candidato se aproxima de seu 

eleitorado ao se identificar como mineiro, mostrando sua eunóia. Em seguida, a estratégia do 

candidato é mostrar ao eleitor que o petista não gozaria das mesmas características, 

desqualificando-o. 

Após a apresentação de alguns dos momentos de desconstrução do ethos e de 

desqualificação do outro, passaremos às contribuições da prosódia nesses e, de maneira geral, 

nos demais momentos em que o candidato Pimenta da Veiga (doravante, loc. 03) expressou 

crítica. 

 

5.4.1 Análise prosódica da crítica para loc. 03 

 

Nesta seção, apresentaremos os resultados da análise acústica do loc. 03. Tomamos a 

expressão de quinze enunciados críticos, que serão comparados à fala não atitudinal, isto é, 

aos enunciados neutros em que nenhuma atitude foi reconhecida. Retomando os pontos de 

análise, observamos o comportamento de F0 no que respeita aos pontos inicial, final, mínimo, 

máximo, média e tessitura e aos movimentos melódicos; à duração, em que foram calculadas 

as taxas de articulação (TE), de elocução (TE), a duração média das pausas e das sílabas 

pretônica e tônica finais; e à média de intensidade por enunciado. Começaremos pelos valores 

médios de F0. 
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5.4.1.1 Medidas e movimentos de F0 

 

Assim como os locutores 01 e 02, o loc. 03 tende a apresentar maiores valores de F0 

durante a expressão da crítica. Antes de passarmos às discussões dos resultados obtidos para 

esse locutor, vejamos a tabela abaixo. Para efeitos de comparação, apresentamos médias 

referentes às medidas de F0 para o neutro. 

 

Tabela 14: média dos pontos de F0 (inicial, final, máximo, mínimo, média e tessitura), em st/100Hz, e desvio 

padrão, entre parênteses, dos enunciados críticos e neutros para o loc. 03. Na tabela, n corresponde ao número de 

enunciados analisados. 

 F0 Inicial 

(st/100Hz) 

F0 Final 

(st/100Hz) 

F0 Máxima 

(st/100Hz) 

F0 Mínima 

(st/100Hz) 

F0 Média 

(st/100Hz) 

Tessitura 

(st/100Hz) 

Média (DP) – 

Crítica 

n = 15 

12,26 

(2,32) 

2,54 

(2,67) 

15,93 

(1,55) 

2,25 

(2,25) 

11,07 

(1,33) 

13,71 

(2,86) 

Média (DP) – 

Neutro 
n = 3 

6,93 

(3,24) 

0,46 

(6,24) 

13,04 

(2,44) 

0,28 

(5,95) 

7,77 

(3,81) 

12,76 

(3,56) 

 

Os resultados nos mostram que os valores de F0 medidos nos pontos inicial, final, 

máximo, mínimo, médio e na tessitura dos enunciados críticos são mais elevados, em 

oposição às médias obtidas para o neutro. Um dos pontos mais altos que nos chama a atenção 

na tabela apresentada é o valor inicial de F0, que têm quase o dobro do mesmo valor no 

enunciado neutro, mostrando que o locutor começa sua elocução num registro bem mais alto 

de frequência quando expressa a crítica. São esses ajustes, assim como os aumentos de 

frequência nos demais pontos, que nos permitem dizer que o locutor tende a utilizar registros 

mais altos no que respeita à F0 durante a expressão da atitude de crítica. Desse modo, esses 

elementos prosódicos, junto à argumentação retórica, dão força ao discurso do candidato, 

corroborando a construção de sentido por parte do auditório-eleitor quando falamos de 

debates político-eleitorais. 

Quanto aos movimentos finais, encontramos nos quinze enunciados críticos do loc. 03, 

analisados neste trabalho, um movimento melódico final descendente. Cabe observarmos que 

em sete frases esse movimento foi precedido por um movimento ascendente (configurando 

um movimento circunflexo nesses casos). Acreditamos que o início ascendente desses 

movimentos foi utilizado para enfatizar algum elemento discursivo. Além disso, encontramos 

ênfases nesses enunciados nos itens lexicais finais que corroboram a construção de sentido 
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crítico. No gráfico abaixo, mostraremos os resultados encontrados para o movimento 

descendente final da crítica e do neutro para o loc. 03. 

 

 

Gráfico 7: movimentos melódicos finais descendentes das expressões 

críticas (linha vermelha) e neutras (linha azul) do loc.03. 

 

Os resultados do gráfico 6 evidenciam que o movimento final acontece em níveis mais 

altos de frequência fundamental na crítica, enquanto os registros de F0 nas frases neutras são 

mais baixos. Na crítica, a descida teve início em 12,50 st/100Hz e chegou ao fim em 2,63 

st/100Hz, enquanto no neutro, os médias foram de 5,93 st/100Hz, no início da queda 

melódica, e 0,37 st/100Hz, ao final do movimento.  

No que tange à taxa de variação melódica desses movimentos, observamos que ela foi 

maior na crítica, cuja média foi de 45,03 st/s. No neutro, encontramos uma média mais baixa, 

de 17,96 st/s. 

Os movimentos de ênfase também foram medidos na expressão da crítica para o loc. 

03. Entre as quinze frases analisadas, observamos a presença desses movimentos em treze. No 

neutro, não encontramos tais movimentos. Os valores médios para o início de F0 na subida 

melódica foi de 7,87 st/100Hz e de 15,27 st/100Hz no final do movimento ascendente. A 

queda melódica teve início em 15,74 st/100Hz e chegou ao fim com um registro de frequência 

ainda bastante alto, em 10,01 st/100Hz. Um exemplo desses movimentos pode ser visto na 

imagem reproduzida abaixo, extraída do software PRAAT. 
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Figura 16: movimentos de ênfase e transcrição fonética do enunciado “o candidato do 

PT está sonegando fatos”, dito pelo loc. 03. 

  

Ao enunciar que “o candidato do PT está sonegando fatos”, o loc. 03 realiza um 

movimento de ênfase bastante expressivo na sílaba tônica de “sonegando”. Esse movimento 

evidencia a opinião pessoal daquele que enuncia em relação ao candidato petista. Entendemos 

que essa ênfase realça o significado do verbo na fala desse locutor, conferindo força retórica à 

sua argumentação. 

 

5.4.1.2 Medidas de duração 

 

Feitas as considerações sobre a F0, trataremos dos valores referentes ao parâmetro de 

duração. Na tabela abaixo, apresentamos as medidas realizadas nas taxas de articulação (TA), 

de elocução (TE) e médias de duração das sílabas pretônicas e tônicas finais para o loc. 03, 

nas quinze frases com crítica e nas três frases neutras.  

 

Tabela 15: média das taxas de articulação (TA), de elocução (TE), de duração 

das sílabas pretônicas e tônicas finais e desvio padrão, entre parênteses, dos 

enunciados críticos e neutros para o loc.03. Na tabela, n corresponde ao total de 

frases analisadas. 

 TA 

(síl/s) 

TE 

(síl/s) 

Pretônica 

(ms) 

Tônica 

(ms) 

Média (DP) – Crítica 

n = 15 

6,08 

(0,92) 

5,81 

(1,04) 

0,166 

(0,05) 

0,233 

(0,06) 

Média (DP) – Neutro 

n = 3 

6,70 

(0,77) 

6,70 

(0,77) 

0,125 

(0,01) 

0,246 

(0,06) 

  

Os dados apresentados na tabela 15 nos mostram que tanto a TA como a TE são 

menores nos enunciados críticos. Isso nos permite dizer que durante a expressão da crítica, o 

candidato fala de maneira mais lenta, enunciando menos sílabas por segundo, possivelmente 
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numa tentativa de chamar a atenção do ouvinte para o que está sendo dito em relação ao outro 

nos debates políticos analisados. Além disso, encontramos a presença de pausas em seis dos 

quinze enunciados críticos analisados para este locutor e a duração média dessas pausas foi de 

257ms. Acreditamos que nesses enunciados, as pausas também corroboram a construção de 

sentido crítico, junto às escolhas lexicais do locutor e demais elementos linguísticos. A tabela 

15 nos mostra também que a pretônica é mais longa na crítica, cuja média de duração é de 

166ms. Em relação à última sílaba tônica, podemos ver que esta tende a ser mais breve nas 

expressões críticas, com média de 233ms, enquanto as tônicas finais no neutro são mais 

longas. 

Cabe pontuarmos que em cinco frases entre as quinze com crítica analisadas, algumas 

sílabas tônicas foram prolongadas para efeitos de sentido. Medimos a duração dessas sílabas e 

a média obtida foi de 294ms, enquanto as demais tônicas desses enunciados duraram, em 

média, 175ms. Acreditamos, portanto, que essa seja uma característica da crítica para esse 

locutor, pois não encontramos prolongamentos como esses no neutro. 

 

5.4.1.3 Medidas de intensidade 

 

Vejamos agora como a intensidade se comportou durante as expressões de crítica do 

loc. 03. Apresentamos os valores referentes às médias de intensidade nos enunciados neutros, 

objetivando comparar a expressão atitudinal e a neutralidade. Cabe lembrarmos que esse 

parâmetro está sendo descrito de maneira bastante limitada. Nosso objetivo é sinalizar, 

quando possível, suas contribuições para os efeitos de sentido na expressão das atitudes 

estudadas. 

 

Tabela 16: média e desvio padrão, entre parênteses, da intensidade 

em enunciados críticos e neutros para o loc.03. Na tabela, n 

corresponde ao total de frases analisadas. 

 Intensidade (dB) 

Média (DP) – Crítica 

n = 15 

68,95 

(4,84) 

Média (DP) – Neutro 

n = 3 

70,03 

(1,18) 

 

 Como podemos ver na tabela 16, os valores de intensidade tendem a ser levemente 

mais elevados nos enunciados atitudinalmente neutros. No entanto, vale pontuarmos que o 

desvio padrão nos enunciados críticos sugere que os valores individuais não estão tão 
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próximos da média, como acontece com os enunciados neutros. Das quinze frases em que o 

loc. 03 expressou crítica, quatro apresentaram médias de intensidade acima de 70dB, valores 

superiores à média geral para o neutro. A fim de ilustrar essas ocorrências, vejamos a figura 

abaixo. 

 

Figura 17: comparação da intensidade de um enunciado crítico (linha vermelha) e de 

um enunciado neutro (linha preta), ditos pelo loc. 01. 

  

Os enunciados representados na figura 17 foram “alguém que prega o diálogo está 

fugindo ao debate” e “o governo federal fica com dois terços das rendas públicas no Brasil”. 

No primeiro caso, quando o locutor expressou crítica, o valor médio da intensidade foi de 

78,35dB. Na frase neutra, esse valor foi de 69,29dB. Assim, acreditamos que, em alguns 

casos, as mudanças de volume foram importantes para a construção de sentido crítico na fala 

do loc. 03. 

 

5.4.2 Outras estratégias de desconstrução do loc. 03: a ironia 

 

As análises realizadas nos dados do loc. 03 nos mostraram que, nos momentos de 

ataque, ele expressa principalmente a atitude de crítica. Essa expressão atitudinal se 

caracteriza na fala desse locutor por apresentar maiores registros de F0, por movimentos 

melódicos descendentes finais que ocorrem em níveis mais altos de frequência, por apresentar 

menores taxas de articulação e de elocução, caracterizando uma fala mais lenta, pela presença 

de pausas, com duração média de 257ms, além de pretônicas mais longas e tônicas mais 

breves, em oposição ao neutro.  

Apesar de o locutor expressar sobretudo a crítica para desqualificar seus adversários, 

encontramos um momento em que houve expressão de ironia. A expressão irônica à qual nos 

referimos diz respeito a uma resposta dada ao candidato Fidélis Alcântara no minuto de 
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réplica do candidato tucano em uma das discussões entre os dois. Fidélis havia questionado a 

inauguração de um hospital na cidade de Ibirité
17

. Antes de procedermos às análises, 

apresentaremos o fragmento transcrito. 

 

PV: /…/ você divaga = divaga = divaga (+) mas acaba defendendo o pt (+) é essa a sua 

função’ (+) tudo tá indicando (+) é essa a sua função (+)  e quanto a Ibirité (+) eu quero 

repetir aqui = você está REDONDAMENTE enganado (+) o hospital de Ibirité ESTÁ 

funcionando (+) cê deve ter ido a outra cidade (+) talvez cê não saiba onde é Ibirité /…/ (Rede 

TV!, de setembro de 2014) 

 

 Como podemos ver no fragmento, a ironia é percebida principalmente no momento em 

que o loc. 03 diz que Fidélis deve ter ido a outra cidade e que, provavelmente, não saiba onde 

fica Ibirité. Após realizarmos a análise acústica, pudemos verificar que esse enunciado é dito 

com mudanças prosódicas que corroboram a construção discursiva da ironia. Para que 

possamos apresentar os resultados dessa análise, veja-se figura abaixo:  

 

 

Figura 18: onda sonora, curva de F0, intensidade e transcrição fonética do enunciado “talvez 

você não saiba onde é Ibirité”, dito pelo loc. 03, no debate realizado pela Rede TV!, em 21 de 

setembro de 2014. 

 

 Os valores nos pontos de F0 foram mais elevados quando o loc. 03 enuncia a frase 

“talvez você não saiba onde é Ibirité” que em relação às frases neutras. No ponto inicial, a F0 

medida foi de 7,50 st/100Hz, enquanto o valor final foi de 0,29 st/100Hz, coincidindo com o 

ponto mínimo de F0. A F0 máxima, medida na sílaba tônica da palavra “você”, foi de 15,80 

st/100Hz. Os valores da média e da tessitura do enunciado foram de, respectivamente, 12,14 

st/100Hz e 15,51 st/100Hz. Vale lembrarmos que os valores encontrados nesses pontos de F0 

são mais elevados em relação ao neutro, tomado aqui como ponto de comparação (para as 

médias do neutro, ver tabela 14). O movimento final nessa expressão atitudinal tem início 

                                                 
17

 Esse tema foi abordado por Fidélis Alcântara em debate do dia 23 de setembro de 2014, nos estúdios da TV 

Alterosa. Esse trecho foi utilizado quando mostramos alguns momentos de desconstrução do outro, realizados 

pelo candidato do PSOL (cf. subseção 5.3 deste capítulo).  
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num registro de frequência de 10,03 st/100Hz ( mais alto que a média do neutro, qual seja, 

8,33 st/100Hz). A queda melódica, no entanto, termina um pouco mais baixa na ironia, em 

0,26 st/100Hz (registramos no neutro um valor médio de 1,2 st/100Hz). 

 Quanto à duração, observamos que as taxas de articulação e de elocução nesse 

enunciado foram de 7 síl/s, bem próximas das médias da expressão neutra. Como pode ser 

visto na figura 18, não há pausas nessa expressão irônica, assim como acontece no neutro. Em 

relação às sílabas finais, temos uma pretônica com duração de 129ms e, na tônica, a duração é 

de 188ms, ambas mais breves em relação às mesmas sílabas medidas para o neutro. 

 No que tange à intensidade, parece haver uma tendência do locutor de apresentar 

valores mais elevados nesse parâmetro na expressão irônica. A média encontrada no neutro 

foi de 68,95 dB, enquanto nessa expressão irônica o valor médio de volume empreendido ao 

longo da elocução foi de 77,95dB. Apresentamos a seguir uma imagem extraída do PRAAT, 

na qual se encontram sobrepostas duas linhas de intensidades, uma da ironia (linha vermelha) 

e outra de uma frase neutra (linha preta) do loc. 03. 

 

 

Figura 19: comparação da intensidade de um enunciado irônico (linha vermelha) e de 

um enunciado neutro (linha preta), ditos pelo loc. 03. 

  

Não apresentamos resultados sobre movimentos enfáticos e prolongamentos silábicos 

na fala desse locutor na expressão da ironia, pois não encontramos tais elementos prosódicos 

nessa frase.  

Não gostaríamos, sobremaneira, de generalizar os resultados acerca da ironia na fala 

do loc. 03, pois dispúnhamos de apenas um enunciado para análise. Acreditamos, no entanto, 

que os ajustes de intensidade, assim como as mudanças encontradas na F0 e na duração, são 

indícios importantes que sinalizam a construção da ironia na fala desse locutor. 
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5.5 Construção prosódica e discursiva de Tarcísio Delgado 

 

No primeiro debate transmitido pela TV, realizado pela Band Minas, no dia 07 de 

agosto de 2014, estiveram presentes Fernando Pimentel, Fidélis Alcântara, Pimenta da Veiga 

e Tarcísio Delgado. Tarcísio dirigiu uma de suas críticas aos demais candidatos 

concomitantemente, se posicionando em relação a eles da seguinte maneira: 

 

TD: /…/ e eu quero pedir: (+) ao eleitor que tenha cuidado = com o que se fala aqui (+) tem 

oradores brilhantes aqui na: tribuna (+) e oradores que falam COI’SAS (+) que na verdade 

não têm nada a ver com a realidade (+) e se o o:: eleitor não tiver cuidado (+) ele pode se 

iludir /…/ (Band Minas, 07 de agosto de 2014) 

 

No fragmento apresentado acima, podemos ver que Tarcísio mostra aos expectadores 

que alguns dos oradores brilhantes presentes no debate dizem coisas que não são reais. A 

crítica pode ser percebida exatamente no momento em que ele diz que existem oradores que 

“falam coisas que na verdade não tem nada a ver com a realidade”. Além disso, podemos ver 

que, ao mesmo tempo, ele constrói para si um ethos aconselhador, ao pedir que os mineiros 

tenham cuidado para que não se iludam. A construção desse ethos aconselhador nos sugere 

que a prudência é mostrada no discurso do candidato como uma virtude. 

No debate realizado pela TV Alterosa encontramos outros ataques ao candidato do PT 

Fernando Pimentel, feitos por Tarcísio Delgado, na tentativa de desqualificá-lo. Antes de 

apresentar mais uma de suas críticas, cabe observarmos que Tarcísio Delgado traz ao discurso 

um ethos do candidato petista, construído com base num saber prévio e partilhado sobre o 

petista. Vejamos:  

 

TD: /…/ pimentel: (+) e:ra o ministro mais prestigiado com a dilma = com a presidente dilma 

(+) eu queria saber DE’le (+) O QUE’ os dois fizeram (+) pra impedir a ESPOLIAÇÃO’ de 

minas na exploração do minério /…/ (TV Alterosa, 23 de setembro de 2014) 

 

 Tarcísio Delgado faz uso dessa suposta imagem de prestígio da qual gozava o 

candidato Fernando Pimentel, junto à presidente Dilma Rousseff, para criticar a postura dele 

no que respeita a um problema da exploração de minério no estado de Minas Gerais. O trecho 

em que encontramos essa crítica será reproduzido a seguir para que possamos discutir a 

desqualificação do petista. 
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TD: /…/ e temos que ficar exaltados (+) alguém (+) reclamou = tarcísio cê fica um pouco 

exaltado (+) TE’NHO que ficar exalTA’do (+) EU TÔ NA DEFESA DO MEU ESTA’DO (+) 

TÔ NA DEFESA DA MINHA GEN’TE (+) TÔ NA DEFESA DOS MEUS PROFESSO’RES 

(++) TÔ NA DEFESA (+) DO QUE HÁ DE MAIS NO’:BRE NESSE ESTADO (+) contra 

uma ESPOLIAÇÃO’ (+) NOJEN’TA (+) que nós temos (+) no caso do minério (+) 

PRINCIPALMENTE de ferro (+) e de nióbio (+) em minas gerais /…/ (TV Alterosa, 23 de 

setembro de 2014) 

 

Após ressaltar que Pimentel gozava de um grande prestígio, mostrando-o como um 

candidato virtuoso, competente, sério e que, portanto, deveria ter feito algo para impedir os 

abusos na exploração de minério em Minas Gerais, Tarcísio não o ataca diretamente. Na 

verdade, a crítica é feita em relação ao fato de que ele não fez nada para sanar um problema 

grave em Minas, como a espoliação, classificada por Tarcísio Delgado como “nojenta”, em 

relação à exploração de minérios no estado, uma vez que o candidato petista estava ao lado da 

presidente. 

Além da desconstrução e da desqualificação de Pimentel, Tarcísio Delgado aproveita-

se desse momento e mostra seu ethos ao auditório. No trecho apresentado acima, o candidato 

apresenta-se como um defensor sério e inteligente, mostrando sua virtude, além de solidário e 

benevolente (eunóia) ao dizer que está na defesa de seu estado, de sua gente e de seus 

professores, lutando contra a espoliação do minério em Minas Gerais. 

A partir dos fragmentos reproduzidos nesta seção, nossas análises discursivas 

mostraram como as críticas são construídas, retoricamente, pelo candidato ao longo dos 

debates analisados. Assim como para os demais locutores, a prosódia atua nessas construções 

de maneira bastante expressiva, fazendo parte da argumentação e dando forma a essas críticas 

na fala de Tarcísio Delgado (doravante, loc. 04). É sobre essas contribuições que passaremos 

a tratar na próxima subseção. 

 

5.5.1 Análise prosódica da crítica para loc. 04 

 

Apresentaremos nesta subseção os resultados obtidos na análise prosódica das 

construções críticas do loc. 04. Para este locutor, foram analisadas cinco frases em que 

encontramos a expressão da atitude de crítica e três frases neutras, a fim de compararmos as 

variações prosódicas na fala desse locutor. Começaremos pelos pontos de F0 (inicial, final, 

máximo, mínimo, média e tessitura). 
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5.5.1.1 Medidas e movimentos de F0 

 

Após as análises, verificamos que os valores de F0 na crítica são bastante elevados em 

relação às médias dos enunciados neutros. Os resultados nos mostraram que o loc. 04 

realizou, sobretudo, ajustes mais expressivos nos pontos inicial, final, máximo, mínimo e na 

média de F0, aumentando a frequência fundamental quando expressou a crítica. Vale 

observarmos que a tessitura se manteve mais alta nos enunciados neutros. Esses resultados 

podem ser vistos na tabela a seguir.  

 

Tabela 17: média dos pontos de F0 (inicial, final, máximo, mínimo, média e tessitura), em st/100Hz, e desvio 

padrão, entre parênteses, dos enunciados críticos e neutros para o loc. 04. Na tabela, n corresponde ao número de 

enunciados analisados. 

 F0 Inicial 

(st/100Hz) 

F0 Final 

(st/100Hz) 

F0 Máxima 

(st/100Hz) 

F0 Mínima 

(st/100Hz) 

F0 Média 

(st/100Hz) 

Tessitura 

(st/100Hz) 

Média (DP) – 

Crítica 
n = 5 

18,71 

(2,57) 

8,10 

(4,21) 

20,06 

(2,83) 

7,68 

(3,43) 

13,97 

(2,54) 

12,38 

(3,28) 

Média (DP) – 

Neutro 
n = 3 

9,65 

(2,58) 

2,49 

(0,85) 

17,61 

(3,35) 

2,49 

(0,85) 

11,52 

(1,94) 

15,12 

(2,58) 

 

Entendemos que esses ajustes de F0 são nuances importantes que caracterizam a crítica 

na fala desse locutor. Esses aumentos de frequência fundamental na fala do locutor funcionam 

como pistas importantes que auxiliam o ouvinte-eleitor no reconhecimento dessa atitude, 

junto às construções retóricas do candidato. 

No que respeita aos movimentos finais, encontramos um padrão predominantemente 

descendente para as expressões críticas, assim como acontece no neutro. No entanto, esses 

movimentos aconteceram em níveis diferentes. Esses resultados serão mostrados no gráfico 

abaixo. 
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Gráfico 8: movimentos melódicos finais descendentes das expressões 

críticas (linha vermelha) e neutras (linha azul) para o loc. 04. 

  

 Os movimentos melódicos finais atingiram maiores valores quando houve expressão da 

crítica na fala do loc. 04. A descida final teve início em 16, 21 st/100Hz e, seguindo uma 

tendência de valores mais altos, terminou em 7,87 st/100Hz. Nos enunciados neutros, o 

movimento final começou num registro mais baixo de frequência se comparado à crítica, em 

11,49 st/100Hz, e chegou ao fim em 1,87 st/100Hz. Assim, as análises acústicas desses 

movimentos nos permitem dizer que eles são importantes para a caracterização da crítica na 

fala do loc. 04. 

Para os dados do loc. 04, a taxa de variação melódica (TVM) pareceu ser relevante 

para a caracterização da crítica. Para esta atitude, a média da TVM foi de 30,23 st/s, enquanto, 

no neutro, essa média foi um pouco mais alta, de 40,88 st/s, o que sinaliza uma diferença entre 

neutro e crítica. O tempo de realização do movimento final foi maior para a crítica, na qual 

medimos 274ms, em relação ao neutro, em que os valores médios foram 247ms. 

 Além do movimento final, observamos a presença de outros movimentos que também 

são importantes para as expressões atitudinais na fala do loc. 04. Em três das cinco frases 

críticas analisadas o locutor realizou movimentos circunflexos que não aconteceram no 

neutro. As médias de F0 inicial e final do movimento ascendente, que compõe a configuração 

circunflexa, foram de 12,62 st/100Hz e de 19,53 st/100Hz, respectivamente. Para a descida 

melódica, que segue o movimento ascendente, os valores inicial e final de F0 encontrados 

foram de 19,52 st/100Hz e 8,70 st/100Hz. Na figura abaixo, é possível vermos um exemplo 

desses movimentos. 

 



123 

 

Figura 20: movimentos de ênfase e transcrição fonética do enunciado “e oradores que 

falam coisas que não têm nada a ver com a realidade”, dito pelo loc. 04. 

 

A frase apresentada na imagem acima diz respeito a um momento em que o locutor 

direcionou sua crítica aos outros três candidatos que estavam presentes no debate. Na primeira 

parte da frase, encontramos movimentos circunflexos bastante expressivos que dão ênfase a 

alguns itens lexicais que compõem o enunciado. Destacamos o movimento melódico da 

palavra “coisas”, pois foi o que apresentou maiores registros de frequência nos pontos inicial 

e final, tanto na subida, como na descida melódica. Entendemos que essa ênfase sinaliza o que 

os outros candidatos dizem, que, de acordo com o loc. 04, não tem nada a ver com a realidade. 

Antes de darmos continuidade às análises, cabe pontuarmos que não encontramos 

movimentos tão expressivos nos enunciados neutros. 

 

5.5.1.2 Medidas de duração 

 

No que tange à duração, observamos a velocidade de fala, a fim de verificar quais as 

contribuições desse parâmetro para a caracterização da crítica na fala do loc. 04, comparando 

novamente crítica e neutro. Calculamos as taxas de articulação (TA) e de elocução (TE), além 

da duração média das sílabas tônicas e pretônicas finais e das pausas, quando presentes. Os 

resultados obtidos estão reunidos na tabela 18.  
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Tabela 18: média das taxas de articulação (TA), de elocução (TE), de duração 

das sílabas pretônicas e tônicas finais e desvio padrão, entre parênteses, dos 

enunciados críticos e neutros para o loc.03. Na tabela, n corresponde ao total de 

frases analisadas. 

 TA 

(síl/s) 

TE 

(síl/s) 

Pretônica 

(ms) 

Tônica 

(ms) 

Média (DP) – Crítica 

n = 5 

6,82 

(0,61) 

5,45 

(1,04) 

0,133 

(0,04) 

0,139 

(0,02) 

Média (DP) – Neutro 

n = 3 

6,0 

(0,60) 

6,0 

(0,60) 

0,170 

(0,01) 

0,261 

(0,09) 

 

Atendo-nos à tabela, podemos ver que a taxa de articulação sugere que o locutor 

apresentou uma fala um pouco mais acelerada na crítica, articulando mais sílabas por 

segundo, quando as pausas não foram contabilizadas. Comparando as taxas de articulação e 

de elocução, podemos inferir que há presença de pausas somente na crítica. Essas pausas, 

presentes em duas das cinco frases analisadas, foram medidas e encontramos uma média de 

244ms. Além disso, vemos que as sílabas pretônicas e tônicas finais são mais breves quando 

há expressão atitudinal, o que também sinaliza uma fala um pouco mais rápida em oposição 

ao neutro. 

Quando apresentamos os resultados das análises acústicas para os demais locutores, 

pontuamos que em determinadas frases havia prolongamentos de algumas sílabas tônicas. 

Esses prolongamentos foram interpretados como recursos prosódicos utilizados pelos 

candidatos que serviram como características das expressões atitudinais para aqueles 

locutores. Entretanto, não encontramos tais prolongamentos silábicos quando analisamos as 

expressões atitudinais e neutras do loc. 04. 

 

5.5.1.3 Medidas de intensidade 

 

Nesta subseção apresentamos os resultados referentes à intensidade. Entre os quatro 

locutores analisados, esse parâmetro mostrou-se mais expressivo para a caracterização da 

crítica na fala do loc. 04. Passemos, então, à tabela 19, na qual encontram-se as médias para a 

crítica e para o neutro. 
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Tabela 19: média de intensidade e desvio padrão, entre parênteses, 

em enunciados críticos e neutros para o loc.04. Na tabela, n 

corresponde ao número de enunciados analisados. 

 Intensidade (dB) 

Média (DP) – Crítica 

n = 5 

74,85 

(7,62) 

Média (DP) – Neutro 

n = 3 

65,43 

(0,53) 

 

Apesar de nossas análises a respeito da intensidade terem sido bastante limitadas, 

encontramos uma diferença bastante expressiva na fala do loc. 04 quando há expressão 

atitudinal. A tabela nos mostra que a variação nesse parâmetro é de quase 10db, o que nos 

mostra que os aumentos de volume são utilizados pelo locutor para expressar a crítica. Vale 

observarmos que o desvio padrão sugere que os dados não estão tão próximos da média geral. 

Isso se justifica pelo fato de que em duas frases os valores de intensidade foram bastante altos. 

Vejamos um exemplo na figura 21. 

 

 

Figura 21: comparação da intensidade de um enunciado crítico (linha vermelha) e de 

um enunciado neutro (linha preta), ditos pelo loc. 04. 

 

Temos acima a sobreposição das linhas de intensidade dos enunciados “tá omitindo, é 

pior ainda” (crítica) e “a cultura é fundamental em qualquer povo” (neutro). Para esses 

enunciados, os níveis de intensidade foram de 83,98dB, na crítica, e de 65,04dB, no neutro. 

Assim, sumarizamos que esse locutor tende a apresentar valores mais altos de volume quando 

expressa a crítica. 
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5.5.1.4 Outros elementos prosódicos da crítica para loc. 04 

 

Apesar de não terem sido encontradas outras estratégias, como pausas e 

prolongamentos silábicos para os dados deste locutor, pudemos notar que os gestos são 

bastante expressivos para nos momentos de expressão da crítica. Isso pode ser visto na figura 

22, extraída de um dos debates analisados. 

 

 

Figura 22: imagem de Tarcísio Delgado, capturada do vídeo do debate transmitido pela TV 

Alterosa, durante o enunciado “contra uma espoliação nojenta que nós temos no caso do 

minério”. 

 

Com a ajuda da imagem capturada, notamos a presença de movimentos de mão, além 

de movimentos de sobrancelha, junto a outras expressões faciais, que ocorrem no momento 

em que o candidato diz que luta contra uma espoliação “nojenta” em Minas Gerais. Os gestos 

citados acontecem, sobretudo, no momento em que o locutor enuncia o adjetivo que 

classifica, em suas palavras, a espoliação no caso do minério. Assim, pontuamos que a 

prosódia gestual traz contribuições importantes para a crítica na fala desse locutor, uma vez 

que esses gestos não foram encontrados nos enunciados neutros aqui analisados. 

 

5.6 Outras estratégias prosódicas para expressão da crítica: a qualidade de voz 

 

A qualidade de voz tem sido proposta como o quarto parâmetro prosódico, pois, junto 

à F0, à intensidade e à duração, oferece contribuições importantes para o reconhecimento e 

caracterização das atitudes. Os trabalhos revisitados ao longo deste estudo sinalizam as 
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contribuições desse parâmetro e, ao mesmo tempo, apontam as dificuldades encontradas 

quando os pesquisadores se propõem a descrevê-lo do ponto de vista acústico. Por esse 

motivo, não realizamos um estudo aprofundado da qualidade de voz, mas gostaríamos de 

tecer alguns comentários gerais sobre as contribuições desse parâmetro para as expressões 

atitudinais, ainda que apenas perceptivamente. 

Ao longo de nossas análises, notamos que os locutores 01 e 03 realizaram um 

vozeamento diferente do modal, ou da voz neutra, quando expressaram a crítica. Vejamos um 

exemplo desses momentos: 

 

 

Figura 23: onda sonora, espectrograma, transcrição ortográfica, transcrição fonética e 

segmentação silábica do enunciado “esse espetáculo lamentável”, dito pelo loc. 01. 

 

Na figura 23, notamos perceptivamente que o vozeamento adotado pelo locutor ao 

enunciar a sílaba tônica de “lamentável” foi diferente do modal. Nesse caso, a voz do locutor 

aproximou-se de uma voz mais áspera e acreditamos que essa modificação tenha sido feita 

para realçar essa palavra.  

Entre os dados do loc. 03, foram encontradas quatro ocorrências de vozeamento não 

modal nas expressões críticas, enquanto, para o neutro, o locutor adotou somente o 

vozeamento modal. A título de exemplo, apresentamos a ilustração a seguir. 

 

 

Figura 24: onda sonora, espectrograma, transcrição ortográfica, transcrição fonética e segmentação silábica do 

enunciado “abandonou a verdade”, dito pelo loc. 03. 
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 Ao nos atermos perceptivamente à frase reproduzida na figura 24, notamos que o 

vozeamento adotado pelo locutor se distancia do modal, no momento em que enuncia a sílaba 

tônica da palavra “verdade”. Nesse exemplo, a voz do locutor se aproxima de uma voz mais 

soprosa, o que pode caracterizar essa expressão de crítica na fala do loc. 03. 

 

5.7 Síntese das características prosódicas das atitudes de ataque 

 

Após termos apresentado e discutido as construções prosódicas das atitudes de ataque 

nos debates político-eleitorais analisados neste trabalho, retomaremos os traços que foram 

relevantes para o conjunto de locutores. Nosso objetivo é mostrar quais as principais 

características das expressões atitudinais na fala do locutor político em situações de debate 

eleitoral, começando pela crítica. 

 

5.7.1 Características gerais da crítica 

 

As análises discursivas realizadas nos mostraram que as principais atitudes expressas 

pelos locutores nos momentos de ataque ao ethos e de desqualificação adversária foram a 

crítica e a ironia, sendo a primeira atitude expressa pelos quatro candidatos. Nas próximas 

seções, veremos como a prosódia se comporta na expressão da crítica para o conjunto de 

locutores, no que respeita os três parâmetros prosódicos descritos para cada locutor 

individualmente. 

 

5.7.1.1 F0 

 

Nossas análises nos mostraram que os locutores realizaram ajustes nos pontos de F0, 

aumentando os valores de frequência fundamental nos momentos em que expressaram a 

crítica. No gráfico abaixo, apresentamos resultados sintetizados que dizem respeito aos pontos 

em que os ajustes foram recorrentes para os quatro locutores. 
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Gráfico 9: média de F0 inicial, F0 final, F0 máxima, F0 mínima e F0 média para o 

conjunto de locutores na crítica (coluna vermelha) e no neutro (coluna azul). 

 

Apesar de, em algumas vezes, os ajustes locais terem sido realizados com registros de 

frequências diferentes pelos locutores, se tomados individualmente, temos que, de maneira 

geral, os valores médios de F0 inicial, de F0 final, de F0 máxima, de F0 mínima e da média de 

F0 tendem a ser maiores na crítica. Assim, entendemos que o uso de registros mais altos de 

frequência fundamental é uma característica dessa expressão atitudinal. Cabe ponderarmos 

que a tessitura não figura entre os dados do gráfico acima, pois não foi um elemento que se 

mostrou relevante para a caracterização da crítica na fala de um dos locutores. 

Um resultado importante encontrado durante nossas análises diz respeito aos valores 

obtidos para o desvio padrão. Em todos os pontos de F0, o desvio padrão sugere que existe 

maior variação de frequência quando há expressão da crítica. Nos enunciados neutros, por sua 

vez, os valores ficam bem próximos da média. 

Quanto ao movimentos finais, observamos um padrão predominantemente 

descendente para a crítica. Agrupando os dados dos quatro locutores, encontramos os 

seguintes resultados: 
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Gráfico 10: movimentos melódicos finais da crítica e do neutro para o conjunto de 

locutores. 

 

A partir da análise do gráfico, podemos dizer que os movimentos finais acontecem em 

níveis mais altos de F0 nos momentos em que há expressão da crítica por parte de todos os 

locutores analisados neste trabalho. Os valores de F0 mensurados na crítica foram, em média, 

de 11,49 st/100Hz, no início da queda melódica, e de 2,84 st/100Hz, ao final do movimento. 

Para o neutro, os valores médios nesses pontos foram mais baixos, se comparado à crítica: 

6,89 st/100Hz para a F0 inicial, e -1,15 st/100Hz, no final da descida melódica. 

Em 2007, Antunes estudou a expressão da crítica, além de outras atitudes, na fala do 

locutor em questões. A autora observou que essa atitude pode ser caracterizada com valores 

mais altos de F0, principalmente no início dos enunciados.  Apesar de nosso estudo ter sido 

realizado com outra modalidade frasal (a declarativa), podemos dizer que nossos resultados 

corroboram/complementam os achados da autora. Sintetizando os resultados obtidos para a 

crítica nos debates políticos analisados, podemos dizer que essa expressão atitudinal se 

caracteriza por apresentar tendências a valores mais elevados de F0, sobretudo no início do 

enunciado e no ponto máximo de F0, além de movimentos melódicos finais descendentes, que 

se realizam com registros mais altos de frequência. 

 

5.7.1.2 Duração 

 

Após cotejarmos as análises de duração para os quatro locutores, notamos que parece 

haver uma tendência a uma fala mais lenta na expressão da crítica. Ao agruparmos as médias 

das taxas de elocução e de articulação, temos os seguintes resultados: 
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Gráfico 11: média das taxas de articulação (TA) e de elocução (TE) da 

crítica e do neutro para o conjunto de locutores. 

 

As médias das taxas de articulação e de elocução nos mostram que os locutores 

adotam uma fala menos acelerada quando expressam a crítica. O gráfico apresentado acima 

nos permite inferir que há presença de pausas na crítica, uma vez que a TA e a TE foram 

diferentes na expressão atitudinal. Essas pausas tiveram duração média de 268ms, para o 

conjunto dos locutores. 

Outra característica encontrada nas expressões críticas foram os prolongamentos de 

algumas sílabas tônicas, a fim de dar ênfase no que estava sendo enunciado. As médias de 

duração dessas sílabas foram maiores, quando comparadas às demais tônicas do enunciado. 

Encontramos prolongamentos silábicos que duraram 387ms, enquanto as outras tônicas 

tiveram duração média de 188ms. Assim, acreditamos que esses elementos prosódicos foram 

utilizados para realçar algum elemento discursivo na construção retórica da crítica. 

Apesar de os resultados nos parecerem relevantes para a caracterização de algumas 

questões relacionas à velocidade de fala na crítica, é valido ponderarmos que esses achados 

dizem respeito ao conjunto de três locutores, uma vez que o loc. 04 expressou crítica com 

uma velocidade de fala mais acelerada (não lenta, como os demais locutores), em oposição ao 

neutro. Os prolongamentos silábicos não foram encontrados para esse locutor. 

 

5.7.1.3 Intensidade 

 

O estudo da intensidade não pode ser realizado de maneira detalhada neste trabalho, 

pois não tivemos controle sobre as gravações, o que, de certo modo, asseguraria uma análise 

confiável desse parâmetro. Assim, nos ativemos à média por enunciado, a fim de sinalizar 
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possíveis contribuições da intensidade para o reconhecimento e a caracterização das atitudes 

estudadas. 

De maneira geral, podemos dizer que os ajustes de volume aconteceram de maneira 

bastante individual. Por exemplo, temos o loc. 04 aumentando a intensidade em 10dB, em 

média, quando expressa a crítica, enquanto o loc. 03 adota um registro de volume mais baixo 

do que o neutro para a expressão atitudinal. Desse modo, não pontuamos uma tendência a ser 

seguida para esse parâmetro quando os locutores expressaram crítica e acreditamos que a 

intensidade funcione de maneira mais individualizada. Vale ponderarmos que, assim como 

para a F0, os valores de desvio padrão apontam uma maior variação de intensidade quando os 

locutores expressaram a crítica. 

 

5.7.2 Características gerais da ironia 

 

Procuramos, neste trabalho, mostrar como os locutores políticos se direcionam a seus 

adversários em situações de debate eleitoral. Nas análises discursivas, notamos que duas 

atitudes são expressas nesses momentos de maneira mais recorrente: a crítica, encontrada na 

fala dos quatro locutores analisados, e a ironia, expressa, sobretudo, pelo loc. 02. Após 

apresentarmos o cotejamento dos resultados obtidos para a crítica, passaremos, nesta seção, às 

características gerais da ironia. 

As análises realizadas ao longo deste trabalho nos mostraram que parece não haver 

uma tendência geral a ser seguida na expressão da ironia, assim como mostrado por Ferreira 

(2015). Antes de procedermos às discussões, vale observarmos que apenas o loc. 02 

expressou essa atitude mais de uma vez, o que nos permitiu realizar uma análise descritiva um 

pouco mais detalhada. Portanto, após obtermos as médias, sintetizaremos o que foi mais 

relevante na fala desse locutor no gráfico abaixo.  
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 Gráfico 12: pontos de F0 mais relevantes para a caracterização da ironia 

para o loc. 02. 

 

É valido ponderarmos que, apesar de os valores de F0 mínimo e de tessitura não 

figurarem no gráfico, ambos também foram maiores na ironia. Optamos por apresentar aqui 

somente as médias de F0 inicial, de F0 final, de F0 máxima e média de F0, pois nesses pontos 

notamos que as mudanças prosódicas foram mais expressivas. Como a análise do gráfico 

sugere, os registros de F0 foram bem maiores na ironia, se confrontadas com o neutro, assim 

como observou Ferreira (2015) ao estudar a ironia. 

Novamente, vale observarmos que os valores de desvio padrão encontrados para a 

ironia sinalizam uma maior variação de F0 na expressão da ironia em relação aos enunciados 

atitudinalmente neutros. 

Quanto aos movimentos finais, encontramos predominantemente um movimento 

descendente, que também se realiza em níveis mais altos de F0, enquanto os valores de 

frequência fundamental foram mais baixos para o neutro (cf. gráfico 2). 

No que respeita à duração, temos uma fala mais lenta para o loc. 02, caracterizada por 

uma menor taxa de articulação e de elocução, além de sílabas pretônicas e tônicas finais mais 

longas. Na ironia, encontramos pausas na fala desse locutor, com duração média de 209ms. 

Outra característica da ironia na fala desse locutor foi a presença de prolongamentos de 

sílabas tônicas para efeitos de sentido, cuja duração média foi de 483ms, quando as demais 

tônicas tiveram duração média de 192ms. 
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Após sumarizarmos as principais características da ironia para o loc. 02, salientamos 

que, na fala dos locutores 01 e 03, encontramos apenas uma ocorrência dessa expressão 

atitudinal
18

, construídas, acusticamente, de maneiras diferentes.  

Observando a curva de F0, vemos que o loc. 03, assim como o loc. 02, aumentos os 

valores desse parâmetro, enquanto a estratégia adotada pelo loc.01 para expressar ironia 

consistiu em utilizar registros de frequência mais baixos em relação ao neutro. Assim, não 

observamos um único padrão melódico a ser seguido na expressão da ironia por esses 

locutores. 

Ao nos atermos às taxas de articulação e de elocução dos enunciados irônicos do loc. 

01 e do loc. 03, encontramos mais sílabas sendo pronunciadas por segundo, o que sinaliza 

uma fala mais acelerada para a ironia. Não foram encontradas pausas nessas expressões, 

tampouco prolongamentos silábicos. Retomando as medidas do loc. 02, temos que a 

velocidade de fala adotada foi mais lenta, sempre em oposição ao neutro para todos os 

locutores, além de pausas e prolongamentos de tônicas para efeitos de sentido. Assim, no que 

tange às questões rítmicas para a ironia, também não pontuamos uma tendência geral as ser 

seguida. 

Antes de passarmos às conclusões, ressaltamos que não foi encontrada nenhuma 

expressão de ironia nos dados analisados para o loc. 04. 

                                                 
18

 Como dispúnhamos de um único enunciado irônico para cada um desses locutores, não foi possível 

realizarmos uma análise tão detalhada quanto a que fizemos para o loc. 02. Por esse motivo, não ajuntamos as 

medições feitas nesses enunciados individualmente às médias do loc. 02.  
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CONCLUSÃO 

 

Este trabalho teve como objetivo geral discutir o papel da prosódia na expressão de 

atitudes de ataque no discurso político. Para atingir nosso objetivo, selecionamos quatro 

debates transmitidos por redes de TV durante as eleições para o cargo de governador do 

estado de Minas Gerais nas eleições de 2014. Nesses debates, selecionamos os momentos em 

que os candidatos entravam em confrontos diretos, na maioria das vezes, atacando e 

desqualificando seus adversários. 

Em relação às análises discursivas, um resultado importante a ser destacado diz 

respeito às construções do ethos, que também acontecem nos momentos de ataque entre os 

candidatos. Mostramos como o ethos prévio foi trazido ao discurso, bem como evidenciamos 

a construção de alguns ethé presentes, ainda que nosso objetivo não tenha sido explorar essas 

construções de maneira exaustiva. Assim, sinalizamos, ao longo das análises, como os 

políticos apresentam as imagens de si, por meio das dimensões ethicas da prudência, da 

virtude e da benevolência (phrónesis, areté e eunóia, nos termos aristotélicos), por exemplo. 

A partir de nossas análises discursivas, pudemos notar que, nos momentos em que 

ocorrem as tentativas de ataque ao ethos e a desqualificação do adversário, os candidatos 

objetivam desconstruir as ideias defendidas por seus contendentes, bem como as imagens que 

estes (pré)constroem e sustentam ao longo da interação verbal, por meio da argumentação 

retórica. Assim, o discurso de cada candidato é pautado por escolhas lexicais, semânticas, 

sintáticas e prosódicas que visam aos ataques em direção ao outro, mostrando ao auditório-

eleitor as faces de cada um. 

Observamos que, nos momentos de ataque, os candidatos expressaram algumas 

atitudes, sobretudo a crítica e a ironia, demonstrando seu comportamento pessoal frente ao 

outro. Cabe salientarmos que o número de ocorrências de enunciados críticos foi maior em 

relação aos irônicos. Assim, acreditamos que a crítica seja a estratégia de ataque mais efetiva 

nos debates analisados, seguida pela ironia. 

Ao longo de nossas análises, mostramos como as atitudes expressas foram construídas 

discursivamente e destacamos as contribuições da prosódia, defendida neste trabalho como 

um elemento linguístico que faz parte da argumentação, para essas construções. Assim, 

acreditamos que nossos resultados ampliam o trabalho proposto por Piovezani (2013), que, ao 

analisar o comportamento da prosódia em um pronunciamento eleitoral de Dilma Rousseff, 
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mostrou como questões enfáticas, rítmicas e entonacionais corroboram a formação imagética 

da então candidata à presidência da República. 

Antes de realizarmos as análises acústicas, submetemos os trechos em que notamos a 

presença da crítica e da ironia a um teste perceptivo, a fim de confrontar a percepção 

atitudinal do pesquisador com a de outros falantes nativos de PB. Os resultados desse teste 

nos mostraram que, somente com o recurso auditivo, os falantes foram capazes de reconhecer 

as atitudes de crítica e de ironia, expressas nos debates analisados. 

Aristóteles já sinalizava na Retórica que alguns elementos como a pronunciação, o 

ritmo e o volume auxiliavam na argumentação. Por meio de nossas análises, foi possível 

mostrar como alguns parâmetros prosódicos se ajustam para dar forma às construções 

discursivas dos candidatos nos momentos de ataque ao outro.  

Do ponto de vista acústico, a crítica tende a apresentar valores mais altos de F0, com 

maiores variações em oposição ao neutro, e se caracteriza também por movimentos melódicos 

finais, cujo padrão encontrado foi, predominantemente, descendente, realizados com registros 

mais altos de F0. Além desses movimentos finais, encontramos outros movimentos que 

realçam elementos do discurso na expressão dessa atitude. 

No que respeita à duração, pontuamos que os locutores tendem a adotar uma 

velocidade de fala mais lenta na crítica. Observamos ainda que há presença de pausas nessa 

expressão atitudinal, além de sílabas enfatizadas, marcadas por uma duração mais longa que 

as demais tônicas dos enunciados. É válido salientarmos que os resultados referentes à 

duração de sílabas e pausas dizem respeito ao conjunto de três locutores, pois não foram 

encontrados prolongamentos e pausas nos dados do loc. 04. 

Quanto à ironia, ponderamos que ela foi expressa principalmente pelo loc. 02 (o 

candidato Fidélis Alcântara). Nos dados analisados, foram encontradas outras duas expressões 

irônicas, uma para o loc. 01 (Fernando Pimentel) e outra para o loc. 03 (Pimenta da Veiga). 

Observamos que não há um padrão melódico a ser seguido pelos locutores quando expressam 

essa atitude: enquanto os locutores 02 e 03 utilizaram frequências bem altas para a ironia, o 

loc. 01 adotou valores mais baixos que as médias do neutro. 

De maneira geral, a velocidade de fala para a ironia também não apresentou um padrão 

recorrente entre os locutores que expressaram tal atitude. Notamos uma fala mais lenta para o 

loc. 02, enquanto o loc. 01 e o loc. 03 apresentaram uma fala mais acelerada. 

Cabe ainda sinalizarmos que a intensidade pareceu ser um parâmetro de uso mais 

individual que pode contribuir para o reconhecimento das atitudes em momentos específicos, 

tanto na crítica, como na ironia. Aproveitamos para sinalizar a necessidade de pesquisas mais 



137 

detalhadas desse parâmetro para os estudos das atitudes, uma vez que ele se mostrou relevante 

em alguns dos casos analisados. 

Após essas considerações, reiteramos que os resultados obtidos ao longo deste 

trabalho nos permitem evidenciar o papel argumentador da prosódia no discurso político. 

Assim, pontuamos que a prosódia é um elemento linguístico-discursivo que faz parte da 

argumentação e que, ao se unir aos demais elementos linguísticos, corrobora a construção de 

sentido. Concluímos, portanto, que esses resultados trazem contribuições importantes para os 

estudos prosódicos, para os estudos discursivos e para os estudos acerca da argumentação, 

uma vez que evidenciam a interface proposta neste trabalho entre prosódia e demais 

elementos linguísticos. 

 

Sugestões para trabalhos futuros 

 

Ao longo de nossas análises, pudemos notar que a prosódia gestual oferece 

contribuições importantes para o reconhecimento da ironia e da crítica, e acreditamos na 

necessidade de estudos mais aprofundados, associando gestos e a expressão atitudinal.  

Outro estudo interessante a ser desenvolvido posteriormente seria observar como a 

prosódia atua na expressão de outras atitudes (como autoridade, admiração, interesse) e das 

emoções no discurso político, evidenciando, novamente, a interface entre prosódia e discurso, 

discutida ao longo deste trabalho. 

Devido às limitações deste trabalho, nos ativemos somente ao ethos. No entanto, 

acreditamos que seria importante investigar as relações entre prosódia e pathos, prova retórica 

que também é sinalizada por Aristóteles na Retórica e se relaciona às emoções. 

Gostaríamos de sugerir, ainda, que as relações entre prosódia e os processos de 

construção do ethos sejam abordadas em estudos vindouros, mostrando como os parâmetros 

prosódicos se comportam na construção discursiva de cada candidato nos momentos de 

apresentação de si. Além da construção ethica, acreditamos que seria interessante comparar as 

expressões atitudinais que acontecem em debates político-eleitorais e atitudes expressas em 

outras situações comunicativas, o que favoreceria um melhor conhecimento sobre o 

funcionamento da língua. 
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APÊNDICES 

 

Apêndice 1 – Teste piloto 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO 

INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS 

DEPARTAMENTO DE LETRAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM LETRAS: ESTUDOS DA LINGUAGEM 

 

 

 Após ouvir cada trecho/enunciado, marque a opção que expressa o significado 

apreendido, de acordo com o que foi ouvido.  

 

1) Em termo de promessa de governo, então, o que que vai fazer logo depois, o governo dele 

que diz que o estado está falido, e ele diz que vai fazer tanta coisa na frente, que só é próprio, 

ô Pimenta, de candidato Zé Promessa. 
 

(   ) interesse   (   ) ironia  (   ) crítica    

(   ) admiração   (   ) neutro  (   ) autoridade 

 

2) Agora nós precisamos ver também o desarranjo que está acontecendo em todas as escolas. 

Né? A questão do professor não é apenas o salário. Ele precisa também do tempo dele que 

hoje é apenas 4 horas semanais pra preparação da aula. 
 

(   ) interesse   (   ) ironia  (   ) crítica    

(   ) admiração   (   ) neutro  (   ) autoridade 

 

3) Lamentando a ausência de Fernando Pimentel eu quero se a sua ausência se deve às 

gravíssimas denúncias feitas esse fim de semana pela revista Isto É. Se ele não veio para não 

responder a essas denúncias. São fatos graves que merecem resposta. Eu mesmo tinha 

denúncias a fazer aqui. Lamento muito a ausência dele porque alguém que prega o diálogo 

está fugindo ao debate. 
 

(   ) interesse   (   ) ironia  (   ) crítica    

(   ) admiração   (   ) neutro  (   ) autoridade 

 

4) E vamos governar Minas com o coração aberto, um olhar carinhoso com o nosso povo, 

com nossa gente. Um governo regionalizado e participativo. É pra isso que eu peço o seu 

voto. Eu peço o seu voto não pra ser um governador como tantos outros que já passaram por 

aqui. 
 

(   ) interesse   (   ) ironia  (   ) crítica    

(   ) admiração   (   ) neutro  (   ) autoridade 

 

     

 

(…) 
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Apêndice 2 – Teste de percepção 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO 

INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS 

DEPARTAMENTO DE LETRAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM LETRAS: ESTUDOS DA LINGUAGEM 

 

 
 

1) Não é permitido pela legislação federal // Não é possível // Nós não temos como mudar isso 

// é // na nossa // na nossa constituição do estado // Ela // se fizéssemos isso ia colidir com a 

Constituição Federal // Por isso eu volto a dizer // a questão é maior // 
 

(   ) autoridade   (   ) ironia  (   ) crítica    

(   ) admiração   (   ) neutro  (   ) Outro _____________ 

 

2) Agora nós precisamos ver também o desarranjo que está acontecendo em todas as escolas // 

Né// A questão do professor não é apenas o salário // Ele precisa também do tempo dele que 

hoje é apenas 4 horas semanais pra preparação da aula// 
  

(   ) autoridade   (   ) ironia  (   ) crítica    

(   ) admiração   (   ) neutro  (   ) Outro _____________ 

 

3) Lamentando a ausência de Fernando Pimentel eu quero perguntar se a sua ausência se deve 

às gravíssimas denúncias feitas esse fim de semana pela revista Isto É // Se ele não veio para 

não responder a essas denúncias // São fatos graves que merecem resposta // Eu mesmo tinha 

denúncias a fazer aqui// Lamento muito a ausência dele porque // alguém que prega o diálogo 

está fugindo ao debate // 
  

(   ) autoridade   (   ) ironia  (   ) crítica    

(   ) admiração   (   ) neutro  (   ) Outro _____________ 

 

4) É pra isso que eu peço o seu voto//Eu peço o seu voto não pra ser um governador como 

tantos outros que já passaram por aqui// 
 

(   ) autoridade   (   ) ironia  (   ) crítica    

(   ) admiração   (   ) neutro  (   ) Outro _____________ 

 

 

 

(…) 
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Apêndice 3 – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

Você está sendo convidado(a) para participar, como voluntário(a), em uma pesquisa intitulada: 
“Prosódia e discurso político: ataque e desconstrução do ethos discursivo”. Após esclarecimentos 
sobre as informações a seguir, no caso de aceitar fazer parte do estudo, assine ao final deste documento, 
que está em duas vias. Uma delas é sua e a outra é do pesquisador responsável. Desde logo fica garantido 
o sigilo de todas as informações dadas por você nesta pesquisa. Em caso de recusa você não será 
penalizado(a) de forma alguma.   

 

INFORMAÇÕES SOBRE A PESQUISA: 

Título do projeto: Prosódia e discurso político: ataque e desconstrução do ethos discursivo 
Pesquisador Responsável: Leandro da Silva Moura 
Telefone para contato (inclusive ligações a cobrar): (31) 98339-3002  
Pesquisadores participantes: Leandro da Silva Moura (Mestrando do Programa de Pós Graduação em 
Letras: Estudos da Linguagem) e Leandra Batista Antunes (profa. Dra. do Departamento de Letras da 
UFOP – orientadora do trabalho)  
Telefones para contato: (31) 3557-9404 (Departamento de Letras da UFOP)  

  

Durante a campanha eleitoral, os candidatos aos cargos de governo buscam atingir a população, 
de algum modo, visando sua eleição ou ainda, mais recentemente, a reeleição. Durante esse período, 
vemos que os candidatos utilizam a linguagem tentando levar o eleitor a aderir (ou não) às suas propostas. 
Neste sentido, a argumentação é construída com base na utilização de estratégias discursivas que 
constroem uma imagem de quem fala e, ao mesmo tempo, podem desconstruir a imagem do adversário. 
Acreditamos que em situações de conflito direto entre os candidatos como, por exemplo, durante os 
debates televisivos, esses ataques podem ser percebidos de maneira clara e não cabe somente à 
argumentação mostrar essa imagem de cada um, pois questões relacionadas à melodia da fala também 
trazem contribuições importantes para esses momentos de interação.  

Este trabalho tem por objetivo verificar como aspectos de natureza prosódica, como a melodia, por 
exemplo, atuam na expressão das atitudes de ataque e desconstrução do ethos dos candidatos ao governo 
de Minas Gerais, nas eleições de 2014. Pretendemos mostrar como esses aspectos podem influenciar, 
junto à argumentação, para a desconstrução da imagem do candidato no discurso político.  

Você participará de uma atividade de audição de sons, nos quais constem enunciados com as 
atitudes de ataque e desconstrução, bem como enunciados neutros, a partir do Protocolo de Teste 
Perceptivo (em anexo). Sua participação consistirá em julgar qual atitude você percebe nos áudios. Os 
modos/métodos de análise podem ser consultados a qualquer momento; de modo geral, consistem em 
contar as respostas dadas a fim de categorizar os dados apresentados como dados de ataque e 
desconstrução ou neutros. 

Acredita-se que participar destes testes perceptivos não traga nenhum risco e/ou danos 
materiais para os participantes, uma vez que haverá controle do participante sobre os áudios em exibição, 
podendo o participante parar o experimento a qualquer momento que se sentir incomodado/cansado ou se 
julgar necessário, assim não se prevê nenhum tipo de indenização. Durante as audições e 
visualizações, o pesquisador responsável estará em uma sala ao lado do local de realização dos 
experimentos para acompanhar e assistir os participantes, podendo ser chamado e consultado a 
qualquer momento, a fim de sanar possíveis dúvidas/problemas. Para o participante não há nenhuma 
vantagem direta na participação desse projeto. Entretanto, indiretamente, o sujeito poderá se beneficiar com 
um conhecimento mais preciso do nosso modo de compreender e interpretar as construções das imagens 
dos candidatos durante o período eleitoral.  

Esclarece-se que a participação é voluntária e, desta forma, não prevemos remuneração para a 
referida atividade, e que a qualquer momento o participante pode exigir sua exclusão na pesquisa, 
bastando para isso entrar em contato com o pesquisador responsável, via e-mail ou telefone (os 
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dados encontram-se abaixo) comunicando sua decisão, sem qualquer consequência/ônus/prejuízo. 
Usa-se, portanto, como critério para suspensão ou encerramento da participação na pesquisa a 
vontade do participante. Dados pessoais (como nome do participante ou quaisquer outros que permitam 
sua identificação) não serão divulgados, a fim de preservar sua identidade. Para análise os dados serão 
anonimizados e todos os resultados serão apresentados com códigos aleatórios atribuídos a cada sujeito. 
Resultados serão apresentados de forma generalizada e sem elementos que permitam identificação de 
participantes. Após o término dessa pesquisa os dados não serão utilizados para outros fins, mas serão 
armazenados, de maneira segura e anônima, pelo pesquisador, por um período de cinco anos. 

Os pesquisadores propõem aos participantes deixar um endereço eletrônico de contato, ao qual se 
recorrerá para enviar as publicações relativas à sua participação, acompanhadas de um texto de descrição 
em linguagem acessível especialmente dedicada aos voluntários que participam deste experimento.  

Para outros esclarecimentos a respeito do projeto o participante poderá contactar o pesquisador e, 
para outros esclarecimentos a respeito da ética da pesquisa, o participante poderá contactar o Comitê de 
Ética em Pesquisa da UFOP. Os dados encontram-se abaixo: 
 
Pesquisador: Leandro da Silva Moura – 
Mestrando do Programa de Pós-Graduação em 
Letras: Estudos da Linguagem, do Departamento 
de Letras da UFOP.  
Tel.: (031) 98339-3002/ (031) 97337-4375 
E-mail: leandro_slm@hotmail.com 

Comitê de Ética em Pesquisa – UFOP 
Campus Universitário Morro do Cruzeiro 
ICEB II – Sala 29, Ouro Preto/MG 
Telefone: (31) 3559 – 1370 
E-mail: propp@ufop.br

 
 
 
 CONSENTIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DA PESSOA COMO SUJEITO  

  

Eu, ___________________________________________________________________, portador do 

documento de identidade _____________________________, abaixo assinado, concordo em participar do 

estudo “Prosódia e discurso político: ataque e desconstrução do ethos discursivo”, como sujeito. Fui 

devidamente informado e esclarecido pelo pesquisador Leandro da Silva Moura sobre a pesquisa, os 

procedimentos nela envolvidos, assim como os possíveis riscos e benefícios decorrentes de minha 

participação. Foi-me garantido o sigilo das informações e que posso retirar meu consentimento a qualquer 

momento, sem que isto leve a qualquer penalidade. Eu li e compreendi todas as informações aqui 

presentes e eventuais dúvidas que eu tinha me foram esclarecidas, portanto aceito plenamente a utilização 

de todos os dados que me dizem respeito, produzidos pelo experimento, para fins de pesquisa científica 

unicamente. 
    

Local e data: ___________________________________, _______/_______/__________/  

Nome: __________________________________________________________________ 

E-mail: __________________________________________________________________ 

Assinatura do sujeito: _______________________________________________________ 
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Apêndice 4 – Guia de faixas do DVD 

 

Áudios 

Faixa Frase Página 

01 Eu assisti isso doze anos aqui em Minas Gerais p. 88 

02 É pra isso que eu peço seu voto p. 88 

03 Porque o governo do estado não ajudou nada, nada p. 88 

04 Depois dizem que o governo federal não ajuda Minas Gerais p. 92 

05 O de Ibirité realmente já foi reinaugurado cinco vezes e ainda não 

está funcionando 

p. 98 

06 O senhor usou do SINDIUTE pra dizer que ele é do PT//Isso é um 

absurdo 

p. 104 

07 Enquanto tem 665 escolas estaduais em Minas Gerais que não têm 

rede de esgoto 

p. 106 

08 O candidato do PT está sonegando fatos p. 114 

09 Talvez você não saiba onde é Ibirité p. 117 

10 E oradores que falam coisas que na verdade não têm nada a ver 

com a realidade 

p. 123 

11 Esse espetáculo lamentável p. 127 

12 Abandonou a verdade p. 127 

 

 

 

Vídeos 

Faixa Frase Página 

01 Depois dizem que o governo federal não ajuda Minas Gerais p. 94 

02 Esse pessoal que deixe pra trabalhar pra última hora viu p. 102 

03 Contra uma espoliação nojenta que nós temos no caso do minério p. 126 
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ANEXO 

 

Parecer consubstanciado do CEP-UFOP 
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