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RESUMO  

  Neste trabalho, investigamos a posição da proeminência acentual em duas classes de 

palavras do Yaathe, nome e verbo, utilizando técnicas de fonética experimental. Contamos 

com o auxílio do PRAAT, programa de leitura de fala e anotação linguística, comumente 

utilizado em estudos de análise acústica. O corpus para analise foi selecionado dentro do 

corpus do projeto Documentação  da língua indígena brasileira Yaathe-Fulni-ô, e constituiu-

se de 60 nomes e 60 verbos. A análise foi efetuada sob um ponto de vista descritivo, 

respeitando critérios que levam em conta a ordem crescente do número de sílabas que 

constituem cada palavra submetida à análise, baseada nos seguintes autores: Ladefoged 

(1996a, 1996b, 2001), Silva (1999).  

 

 

INTRODUÇÃO 

 Sabendo que atualmente a língua tem despertado muito interesse de pesquisadores, 

voltamos este estudo para o conhecimento de um fenômeno da língua relacionado aos 

suprassegmentos da fala humana: o acento, aspecto importante para o funcionamento das 

línguas naturais, uma vez que contribui para o ritmo das mesmas. Do ponto de vista 

puramente linguístico, o acento pode determinar diferenças no léxico e na gramática. 
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 O trabalho a ser exposto está vinculado ao projeto de pesquisa Documentação da 

língua indígena brasileira Yaathe (Fulni-ô), executado pelo grupo de estudos em Fonética e 

Fonologia do PPGLL/UFAL, cujo objetivo principal é construir um banco de dados para 

documentar a língua Yaathe, falada pelos Fulni-ô, índios que vivem no município de Águas 

Belas, no sertão de Pernambuco. Os Fulni-ô são os únicos índios do Nordeste que conservam 

sua língua nativa viva e funcional. Atualmente, a língua faz parte do currículo escolar, com 

status de língua materna. Os professores são falantes nativos, mas se ressentem da falta de 

material didático e de um sistema ortográfico padrão que garanta a mesma forma para a 

representação escrita de cada palavra na língua. Assim, o presente trabalho contribuirá para a 

tentativa de padronização da sua ortografia. 

Para tanto, a proposta foi fazer uma análise acústica de base experimental para marcar 

acento em um conjunto de palavras das classes escolhidas, nome e verbo, com o objetivo de 

observar a sistematicidade da proeminência acentual.  

Nossa amostra para análise foi retirada do corpus do projeto supracitado, 

especificamente listas de palavras. Tal corpus é composto de listas de palavras e frases, tendo 

como modelo as já clássicas listas Swadesh (SWADESH, 1955), LDQ (COMRIE; SMITH, 

1977) e aquelas propostas por Healey (1975), em seu Manual de trabalho de campo, e uma 

série de exemplares discursivos, entre os quais narrativas de experiência pessoal, mitos, 

narrativas procedimentais e conversas espontâneas. Foram gravados em áudio e vídeo, 

transcritos, anotados e armazenados, para organização, nos computadores do Projeto. 

Os exemplares que selecionamos para análise embora já transcritos e anotados 

previamente através do Praat, passaram por uma análise mais refinada, onde foi marcado o 

acento, inicialmente em 60 verbos e 60 nomes do Yaathe, tendo em vista uma ordem 

crescente do número de sílabas que constitui cada uma das palavras. Porém, por razões 

metodológicas, entre os nomes e verbos selecionados, desconsideramos 15 de cada classe por 

não apresentarem formas fonológico-morfológicas simples, nas descrições que podem ser 

consideradas no nível da sintaxe. Na verdade, foram desconsideradas todas as formas verbais 

com mais de três sílabas, restando as formas verbais com até três sílabas e as formas nominais 

com apenas duas sílabas.  

Embora a proposta seja marcar o acento fonético, é possível que se atinja alguns 

resultados de caráter fonológico. Por isso, fundamentamos nossa proposta nas duas ciências 



 

da linguística que possibilitam descrever e analisar as regularidades sonoras presentes nas 

línguas: a fonética e a fonologia.  

 Através dessas duas disciplinas da linguística podemos realizar estudos os mais 

diversos, a cerca dos sistemas sonoros das línguas naturais, partindo sempre de teorias que 

dão conta do aspecto da língua escolhido para estudo. Sendo elas teorias contemporâneas: 

fonologia evolutiva, fonologia autossegmental, fonologia lexical e teoria da otimidade, ou as 

mais clássicas (Estruturalismo e Gerativismo). Então, a abordagem linguística implica 

primeiro uma observação, depois uma descrição seguida de uma explicação dos fenômenos 

atestados, sempre baseados nos pressupostos teóricos e metodológicos adotados na descrição. 

1 FUNDAMENTAÇÃO  TEÓRICA 

1.1 SISTEMAS ACENTUAIS  

 Segundo Cabral (2009), a compreensão dos sistemas acentuais das línguas nos 

apresentam informações que vão além da marcação rítmica como, por exemplo, informações 

de cunho lexical e gramatical. E o mais importante, o acento é responsável pelo contraste 

lexical entre palavras, ditando, assim, o ritmo das línguas. E cabe à fonética acústica esse tipo 

de estudo, chamado suprassegmental.  

Segundo Silva (2001), a fonética é a ciência que apresenta os métodos para a 

descrição, classificação e transcrição dos sons da fala, sobretudo, sons da linguagem humana, 

enquanto a fonologia tem por objetivo estudar a função desses sons dentro da língua, 

descrevendo, assim, a estrutura da língua e seu funcionamento: analisar a configuração das 

sílabas, morfemas, palavras e frases.  

 No estudo de qualquer língua, observa Bisol (1996, p.13), 

[...] é possível fazer uma descrição fonética e uma descrição fonológica. Da 

primeira, a unidade de descrição são os sons, colocados entre colchetes [ ]; da 

segunda, a unidades são os fonemas, representados entre barras / /. Há, portanto, 

dois níveis de representação dos sons: um nível fonético e um nível fonológico.  

  

 Assim, duas perspectivas podem ser adotadas no estudo dos sons de uma língua: uma 

fonética (descrição, transcrição e classificação dos sons), e uma fonológica (função desses 

sons). Pode-se também trabalhar com as duas disciplinas conjuntamente. Mas no ponto de 

vista deste trabalho, vamos nos debruçar, sobretudo, nos pressupostos da fonética acústica. 



 

 Para o empreendimento de estudos descritivos de línguas, temos que partir de um 

corpus fonético, que é a substância. E quando entramos na análise, entramos no campo da 

fonologia, parte que trata da forma.  

 O sistema anatômico de produção de fala também esclarece processos linguísticos que 

envolvem o acento. Cabral (2009) confirma a necessidade da compreensão do canal sonoro, 

para a realização de estudos de base fonética, uma vez que a fala é resultado direto de 

processos anatômicos de articulação. A visão básica do sistema anatômico de produção da 

fala é apresentada em Cabral (2009, p.10), como vemos a seguir: 

                        

                                    Fonte: www.ufrrj.br/institutos/it/deacidentes/voz2.htm 

 Esse é o sistema de produção de fala apresentado pelo autor, sistema que é responsável 

pela realização dos sons que são produzidos pelo nosso aparelho fonador. Existem, ainda, 

áreas de ativação cerebral que são acionadas durante a produção da fala. Desse modo, o 

cérebro seria responsável por enviar estímulos nervosos para os músculos, que seriam 

ativados para a produção dos sons que são codificados por meio da fala. Para um estudo 

proveitoso de aspectos prosódicos, como é o caso do acento, apresentado como uma saliência 

aplicada a uma unidade da cadeia da fala, saber que fatores estão subjacentes a cada aspecto 

em questão é de suma importância.  

1.2 O ACENTO 

 O acento em é uma proeminência foneticamente condicionada pela coocorrência de 

diversos fatores prosódicos, passiveis de serem identificados e estudados através de análise no 



 

aplicativo computacional Praat (BOERSMA; WEENIK, 2007). Neste aplicativo podemos 

visualizar detalhes físicos dos sons da fala, podendo até marcar o acento a nível fonético.  

 Esse programa de leitura de fala é comumente utilizado em estudos de análise 

acústica. Foi criado por Paul Boersma e David Weenink, membros do Instituto de Ciências 

Fonéticas da Universidade de Amsterdam. Entre as suas principais funções, destacamos a de 

medir e representar graficamente ondas sonoras, formantes, níveis de frequência e intensidade 

dos dados submetidos à análise.  

A definição de acento é condicionada pela linha teórica que a precede, isto é, o acento 

só pode ser definido quando se leva em conta a linha teórica que o conceitua. Por exemplo, no 

modelo gerativo de Chomsky e Halle (1968), o acento é considerado uma propriedade da 

vogal. Nessa teoria, uma vogal acentuada recebe o traço [+acento] e uma vogal não acentuada 

recebe o traço [-acento]. 

Segundo Silva (2001), tal posicionamento forma problemas de representação para a 

teoria. Em decorrência da inadequação da teoria gerativa padrão para o tratamento dos 

aspectos suprassegmentais da fala, surge à fonologia métrica, cujo objetivo principal é 

descrever e formalizar os padrões acentuais e de ritmo de fala, visto que é o acento é quem 

dita o ritmo das línguas. 

Nos moldes da fonologia métrica, o acento é uma propriedade da sílaba e não de um 

único segmento isolado. Neste sentido, a sílaba também tem um papel importante para o 

estabelecimento de padrões acentuais. O modelo teórico responsável pela abordagem 

adequada da sílaba é o modelo dito auto-segmental. Esse modelo veio contribuir também com 

as propostas teóricas de descrição e formalização do ritmo da fala. Nas palavras de Silva 

(2001, p. 216) 

[...] o modelo auto-segmental expressa formalmente a relação entre os constituintes 

silábicos e posições silábicas avaliando o comportamento de sílabas leves e sílabas 

pesadas em relação ao estabelecimento de padrões acentuais e da construção do 

ritmo da fala. Silabas leves tem uma única posição esqueletal associada à rima 

(geralmente o núcleo). Sílabas pesadas têm duas ou mais posições associadas à rima.  

 

Para a autora, diversos estudos evidenciam claramente uma relação bastante íntima 

entre a representação de sílabas leves e sílabas pesadas e a marcação do acento e a construção 

do ritmo da fala.  



 

De acordo com Mateus (2010), no nível lexical, um aumento de intensidade e de 

duração cria um acento tônico, tornando uma das sílabas da palavra proeminente em relação 

às outras. Metricamente falando, no português, por exemplo, a classificação das palavras em 

oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas decorre da posição do acento tônico. Cabe aqui uma 

pequena ressalva: nesta sessão citamos alguns modelos teóricos de tratamento do acento e os 

aspectos suprassegmentais da fala, porque uma discussão mais detalhada das propostas 

teóricas aqui referidas nos levaria além do propósito deste trabalho, que como já foi dito, é de 

identificar a posição do acento. 

De acordo com a literatura consultada, o acento é definido como um traço 

suprassegmental, porque não aparece colocado entre os segmentos, e sim, se sobrepões a eles, 

num ponto de vista não linear.  

Nos estudos acústicos a respeito do fenômeno em questão, três parâmetros físicos se 

propõem como correlatos acústicos do acento: “a frequência fundamental, a intensidade e a 

duração”. Mas vale lembrar que cada língua possui a sua própria configuração acentual. 

Assim, os elementos condicionantes do acento nas línguas naturais podem ser os seguintes: 

frequência fundamental – correlato acústico do pitch – a intensidade e a duração das unidades 

de base, que é a sílaba.  

É usado na Fonética Acústica o termo frequência fundamental, para designar o acento 

de altura, que, neste caso, diz respeito à maior ou menor constância em que as cordas vocais 

vibram durante a produção de um som. Vejamos: quando os seres humanos falam, um 

conjunto de mecanismos neuromusculares faz com que uma corrente de ar, denominada 

egressiva, que vem dos pulmões, seja expelida em direção à cavidade oral. O encontro dessa 

corrente de ar com as cordas vocais na laringe ocasiona a vibração das dobras dessas cordas 

vocais. Neste processo, há uma relação entre tal vibração da glote e o nível de frequência do 

som produzido. A partir disso, pode-se dizer que quanto maior a vibração, maior será a 

frequência dom som realizado. 

Os termos “maior e menor frequência” têm relação com o alongamento das cordas 

vocais. Quando tais cordas vocais estão alongadas, elas vibram mais rapidamente, causando 

uma maior frequência, que, por sua vez, resulta num pitch mais alto. Se, porventura, esse 

alongamento acontecer de forma menos acentuada, o pitch resultante é mais baixo. Nos 

moldes da fonética acústica, a frequência é medida em hertz (Hz), que corresponde ao número 

de ciclos completos que são produzidos em certo intervalo de tempo (de um segundo).     



 

A intensidade pode ser compreendida sob dois pontos de vista: como aspecto 

prosódico que indica a maior ou menor força com a qual os falantes pronunciam as unidades 

linguísticas, e, sobretudo, sob o ponto de vista exclusivamente fonético. Desse ponto de vista, 

a intensidade equivale a um mecanismo de produção sonora no qual o ar é expelido para fora 

dos pulmões com uma força maior que a usada nas unidades adjacentes. Como o ar passa pelo 

trato vocal com uma força maior, auditivamente ele é percebido com mais intensidade, o que 

acarreta numa proeminência do ponto de vista auditivo. As sílabas que recebem o maior nível 

de intensidade são também as que recebem o nível mais alto de frequência, pois ambos estão 

relacionados ao aspecto de força.  

Então, para finalizar, a análise acústica da intensidade se relaciona à amplitude das 

ondas sonoras. Em outras palavras, quanto maior a onda produzida no processo de fala, maior 

será também a intensidade que ela produz. Sendo assim, vale dizer que em casos de sistemas 

linguísticos que usam o correlato “intensidade” como determinador para marcação acentual, 

teríamos, portanto, a proeminência silábica sendo determinada por tal correlato. E também 

quanto maior a intensidade, maior a percepção auditiva da proeminência silábica. 

A duração é o aspecto prosódico que se relaciona ao tempo de produção de um 

segmento da cadeia da fala. Segundo Cabral (2009), determinadas línguas, usam a diferença 

de tempo de produção de segmentos para estabelecer contrastes de caráter lexical. A duração 

é um dos aspectos prosódicos bastante difíceis de ser caracterizado, por ter um aspecto 

ambivalente do ponto de vista de sua análise. Em geral, este aspecto prosódico é bastante 

influente na determinação dos sistemas acentuais.    

Acusticamente, com um tipo de analise chamado espectrográfica, é possível que o 

tempo de produção seja percebido e interpretado, uma vez que nem sempre é evidente onde se 

inicia e onde termina um segmento. Esse tipo de analise exige muita atenção para que se 

possa identificar quando os sons são mais longos – duração – e quando tal alongamento 

acontece com outro objetivo, o de marcação acentual, por exemplo. 

2 O ACENTO EM NOMES E EM VERBOS  

Da lista de 120 palavras selecionadas, sendo 60 consideradas na classe dos nomes e 60 

na classe dos verbos, obtivemos os seguintes resultados, expostos na tabela abaixo:  

Tabela 1: nomes 



 

Acento na última sílaba Acento na penúltima sílaba 

Quant. Exemplos Quant Exemplos 

  30 [tʃʰlɛ'ka] árvore   15 ['flitʲa]  chuva   

[wa'ka]  lagoa ['fdʒaka]   cobra 

[ɔs'la]      coração ['kɔtsʰa]  porta        

 

Nos nomes, de um total de 45 palavras, todas com 2 sílabas, 15 tiveram a penúltima 

sílaba acentuada e 30, a última.  

Podemos observar que a sílaba acentuada nessa língua, em formas nominais simples, 

pode ser a última ou a penúltima e que essa atribuição de acento parece ser inerente ao léxico, 

sem influência da estrutura da sílaba. 

Tabela 2: verbos 

Acento na última sílaba Acento na penúltima sílaba 

Quant. Exemplos Quant Exemplos 

  34 [saw'kʲa]  brigar   11 ['tʰʷaka]   amar                                                              

[kɛ:'ka]  comer     ['tɛ:kka]    arremessar                                                    

[ej'ka]  cavar ['ewka]    caminhar                                                        

 

 Nos verbos, de um total de 45 palavras, todas com 2 ou 3 sílabas, 11 tiveram a 

penúltima sílaba acentuada e 34, a última. 

 A mesma coisa que acontece com os nomes, parece ocorrer com os verbos. Não há um 

fator condicionando a atribuição do acento nessas palavras em que há apenas uma raiz e 

morfemas flexionais – nessas formas, apenas o morfema de indicativo.  

CONCLUSÃO 

 A análise aqui apresentada é apenas de cunho fonético. Procuramos identificar em que 

posição o acento pode ser colocado nas palavras nominais e verbais. 

 Tanto nas formas nominais quanto nas formas verbais, a sílaba acentuada pode ser a 

última ou a penúltima. Não foi encontrado nenhum fator que pudesse condicionar a marcação 



 

desse acento, o que nos permitiu considerar, a partir dessa primeira análise, que o acento é 

inerente. 

 É preciso, porém, prosseguirmos com a investigação, observando formas mais longas 

e a estrutura composicional ou derivacional dessas formas para se poder proceder a uma 

análise que forneça mais informações sobre o sistema acentual, no nível fonológico. 

 Também é necessário observar o comportamento do acento nas palavras quando 

inseridas em unidades linguísticas maiores, como sintagmas e sentenças. 
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