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RESUMO 

 

O termo ironia tem significados diversos e conceitos que não se limitam a dizer o contrário do 

sentido literal do enunciado. Já discutido anteriormente por diversos autores, a ironia designa, 

em geral, algo expresso em estado de significado figurativo, relacionando-se com seus 

significados literais; mais especificamente em sua acepção retórica, a ironia pontua a intenção 

do locutor de forma a deixar entender uma distância intencional entre aquilo que dizemos e 

aquilo que realmente pensamos. A ironia pode ser considerada, também, uma estratégica no 

discurso, uma vez que ela permite ao locutor escapar às normas de coerência que toda 

argumentação impõe. Partindo da hipótese de que há distinção prosódica e discursiva entre a 

expressão irônica, neutra ou não-atitudinal e a leitura, considerando aqui os parâmetros 

prosódicos de F0 e duração, e os parâmetros discursivos de pistas de contextualização, 

objetivamos verificar o papel da prosódia e das pistas de contextualização na construção da 

ironia. O estudo usou como corpus uma seleção de 29 enunciados irônicos e 16 enunciados 

neutros retirados do Programa CQC (fala espontânea); além de leitura e de atuação desses 

enunciados por atores (fala lida e fala atuada). Embasamo-nos, teoricamente, na definição 

pluriparamétrica de prosódia, verificando as características pontuais de F0 (máxima, mínima, 

inicial, final), o movimento final de F0 (início e fim) e demais movimentos realizados; 

duração total, da pré-tônica final e da tônica final, presença e duração de pausas e cálculo de 

taxas de elocução e articulação. Para análise discursiva, nos orientamos pelas pistas de 

contextualização e suas convenções sociais, descrevemos os movimentos multimodais (faciais 

e corporais) na expressão irônica e verificamos como o contexto implica na realização das 

pistas de contextualização. Os resultados revelaram que a ironia não prevê um único padrão 

entonacional, uma vez que para cada locutor observou-se o uso de estratégias individuais, mas 

que há modificações prosódicas relevantes para a expressão irônica que, em junção a outros 

recursos linguísticos, como os gestos e o contexto, respondem pela construção do sentido 

irônico e são pistas para a interpretação deste sentido pelo ouvinte. Os valores pontuais de F0 

apresentaram uma tendência de serem maiores na ironia do que no neutro, na fala espontânea; 

na fala atuada, esses valores são maiores na ironia de maneira significativa. Em relação à 

duração, seja do enunciado ou das sílabas observadas, não houve um padrão de uso para 

diferenciar ironia de neutro. As audições e análises nos mostraram, ainda, que os informantes 

fizeram uso de prolongamentos, risos e interjeições durante a expressão da ironia, o que 

interferiu no aumento da duração em enunciados irônicos, principalmente nos atuados. No 
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que tange ao estudo discursivo dos enunciados analisados, percebemos que a função 

comunicacional dos sujeitos envolvidos na enunciação da ironia é bem definida, embora 

muitas a intenção do sujeito comunicante possa não coincidir com a percepção do sujeito 

interpretante. Em relação à comparação entre ironia atuada e neutra, pode-se verificar um uso 

mais exagerado da prosódia na expressão irônica para a fala atuada. Tudo isso nos mostra que 

a ironia depende do contexto de comunicação, assim como da entonação para ser construída 

como tal. Assim, evidenciamos que as formas de expressão de ironia contam com estratégias 

comunicacionais, pistas de contextualização e escolhas entonacionais como agentes da 

construção do significado desse afeto social. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Ironia; Prosódia; Prosódia da ironia espontânea; Prosódia da ironia 

atuada; Pistas de contextualização da ironia. 



 
10 

 

 

ABSTRACT 

 

The irony term has lots of meanings and concepts that can go beyond of telling only the 

contrary of the statement literal meaning. Already studied by many authors, the irony 

designates, in general, something expressed in a state of figurative meaning, relating with 

their literal meanings; specifically in their rhetoric meaning, the irony points the intention of 

the speaker implying an intentional gap between what we say and what we really think. The 

irony can also be considered a strategy in discourse, once it allows the speaker escape the 

consistency standards that every argumentation requires. Starting from the hypothesis that 

there is prosodic and discursive distinction between the ironic expression, neutral or non-

attitudinal and reading, considering the prosodic parameters of F0 and duration, and the 

discursive parameters of contextualization cues, we aimed to determine the role of prosody 

and contextualization cues in the irony construction. The study used as corpus a selection of 

29 ironic statements and 16 neutral statements taken from the CQC Program (spontaneous 

speech); includind reading and performance of these statements by actors (read speech and 

acted speech). Based, theoretically, in the multiparametric prosody definition, checking the 

specific characteristics of F0 (maximum, minimum, initial, final values), the final movement 

of F0 (beginning and end) and other movements performed; duration: total, final pre-tonic and 

final tonic durations, presence and duration of pauses and  elocution and articulation rates. For 

discursive analysis, we are guided by the contextualization cues and its social conventions, we 

describe the multimodal movements (facial and corporal) in the ironic expression and verified 

as the context implies the realization of contextualization cues. The results revealed that irony 

doesn’t provide a single intonation standard, once for each speaker noted the use of individual 

strategies, but there is relevant prosodic modifications to the ironic expression that, in joining 

the other linguistic features, such as gestures and the context, are responsible for the 

construction of the ironic meaning and are clues to the interpretation of this meaning by the 

listener. The point values of F0 showed a tendency to be higher in the irony instead of the 

neutral in spontaneous speech; in actuated speech these values are higher in irony, 

significantly. In relation to duration, whether the statement or observed syllables, there wasn’t 

a pattern of use to distinguish neutral to irony. The hearings and analysis also showed that the 

participants made use of extensions, laughts and interjections during the expression of irony, 

which interfered with the increasing duration in ironic statements, mainly actuated. With 

respect to discursive study of the analyzed statements, we realized that the communication 
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function of the individuals involved in the irony utterance is well defined, although often the 

intention of communicating subject can not match with the perception of the subject 

interpreter. In relation to the comparison between actuated and neutral irony, one can see a 

more exaggerated use of prosody in acted speech to the ironic expression. All this shows that 

irony depends on the context of communication, as well as intonation to be construed as such. 

Thus, we noted that the expression forms of irony count with communication strategies, 

contextualization cues and intonation choices as agents of the construction of the meaning. 

 

KEYWORDS: Irony; Prosody; Prosody of spontaneous irony; Prosody of actuated irony; 

Irony contextualization cues. 
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INTRODUÇÃO 

 

Os estudos linguísticos, quando tratam de questões relacionadas aos aspectos sonoros 

da linguagem, priorizam, em sua maioria, os aspectos segmentais (ligados à produção dos 

sons). Estudos suprassegmentais (que incluem tudo que ultrapassa a cadeia do segmento), 

quando realizados (Silva, 2008; Oliveira, 2011; Paula, 2012), privilegiam análises 

descontextualizadas, que desconsideram o uso corrente da fala dentro da interação, há, ainda, 

os que promovem uma análise prosódia mais contextualizada (Antunes, 2007; Bodolay, 

2009), porém não exploram aspectos discursivos mais amplos ou uma análise contextual mais 

aprofundada. Embora haja, atualmente, um maior número de estudos que abordam 

concepções prosódicas, são raros os que as contextualizam no entendimento da relação 

prosódia/entonação e discurso/interação. No que se refere à ironia, o que encontramos de 

pesquisa no domínio dos estudos linguísticos são trabalhos que tratam desse tema de um 

ponto de vista privilegiadamente estrutural, ou seja, geralmente não há um tratamento 

discursivo mais complexo que aborde sua perspectiva interacional. Moraes (2008, 2010, 

2011) e Paula (2012), por exemplo, discutiram o comportamento prosódico da ironia em sua 

perspectiva atitudinal,  mas não apresentaram uma discussão acerca do caráter interdiscursivo 

da ironia.   

Vinhas (2010) diz que “a linguagem é o elemento material cuja tarefa está em 

corporificar os sentidos, colocando-os em marcha, por serem de uma ordem sócio-histórica” 

(cf. Orlandi, 2005), mostrando-nos que na e pela linguagem o locutor enfatiza suas expressões 

de maneira a validar sua representação social. A linguagem é corporificada em sua 

exterioridade, no uso, na prática em relação ao(s) outro(s); então temos que os estudos 

discursivos aliados às nuances prosódicas são fundamentais para entender a externalização 

dos sentidos propostos em uma interação. A prosódia não é uma prescrição, pois sua 

construção, seu uso, não preveem padrões rígidos para as inúmeras expressões de sentidos. 

Cruttenden (1986) afirma que em todas as línguas existem vários estilos de entonação 

apropriada para situações e contextos diferentes. Cada estilo de entonação, como parte do 

social, exige escolhas dos meios linguísticos disponíveis para sua expressão, garantindo assim 

a eficácia da comunicação. 

Dessa forma, a entonação fornece, grosso modo, uma nuance a mais para o 

entendimento das interações, sendo utilizada como ferramenta funcional da e na linguagem. 

Segundo as concepções de Brazil (1985), o falante fornece pistas entonacionais, nas quais 
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projeta suas intenções comunicativas, então promove, a partir de suas variações 

entonacionais, condições para a significação de suas expressões. 

Indo ao encontro das afirmações de Cagliari (1992b), constata-se que a prosódia visa, 

sempre, a um determinado fim no discurso: salientar, modificar ou diminuir o valor de algo 

no texto ou discurso. 

Halliday (1970) nos apresenta a entonação como um traço de importância distintiva na 

construção dos diferentes significados, o que nos permite pontuar que a entonação está 

relacionada ao sentido da sentença, e que ela, uma vez modificada, modifica o sentido 

proposto. 

Sabendo-se da importância dos parâmetros prosódicos na construção dos sentidos 

intencionais, consideramos que esta função é, ainda, mais relevante para a interação em 

discursos específicos, sendo aqui considerado como objeto de estudo especificamente o 

discurso irônico. 

Segundo Halliday (1970), as escolhas entoacionais realizadas pelos falantes dependem 

de diversos fatores, os quais nos levariam a pensar como as nuances prosódicas ajudam a 

construir o significado. O autor ressalta que: “It is more helpful to think of attitudes and 

emotions as part of meaning; to consider that all intonation patterns convey meaning, and 

then ask what kinds of meaning they convey.” (HALLIDAY, 1970, p. 22). O autor estabelece 

uma análise na qual as escolhas prosódicas refletem as intenções do locutor na construção do 

sentido. 

Há dentro da prosódia níveis que se relacionam direta e ou indiretamente: fisiológico, 

acústico, perceptivo e linguístico. Nos estudos prosódicos, muitos trabalhos dedicam-se às 

análises acústicas, entretanto os estudos que trabalham sob outra perspectiva, como o 

perceptivo, têm crescido principalmente quando buscam o entendimento das emoções/atitudes 

dos falantes. 

Perceptivamente, podemos pontuar que as diferenças de altura melódica, volume, 

duração/ritmo ou ainda timbre/qualidade de voz são marcas que captamos para compreender 

as expressões realizadas durante a interação verbal, marcas que se estabelecem, também, nos 

níveis acústico, fisiológico e linguístico e, juntas, agregam valor ao significado da expressão. 

O nível prosódico perceptivo está diretamente ligado ao contexto de realização do 

enunciado, dentro do discurso. Bakhtin (1992) define discurso a partir do conceito de signo, 

que o compõe; ele propõe que todo signo é ideológico: não existe apenas como parte de uma 

realidade específica e única, pois reflete e retrata, também, outras realidades construídas a 
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partir de condições sociais de uma sociedade. Dessa forma, entendemos que os signos são 

criados através da interação social, os quais se materializam na comunicação social entre 

sujeitos. 

Gumperz (1982) define a comunicação como uma atividade social que requer o 

esforço coordenado de um ou mais indivíduos e que só acontece quando há interação, isto é, 

quando há movimento de fala: um locutor expressa sua fala e deixa espaço para a resposta do 

outro. Para a comunicação ocorrer efetivamente, os falantes precisam lançar mão de 

competências além da competência gramatical, dentre as quais está a inferência, recurso 

usado para que possamos determinar o tipo de evento comunicativo em questão e 

compreender e usar recursos verbais e não verbais apropriados que facilitem a interação. 

Em consonância com essas premissas, Bakthin (2002) afirma que a linguagem é muito 

mais do que estruturas sintáticas pronunciadas sem uma intenção social, está carregada de 

conteúdos e de sentidos ideológicos, vivenciados em sociedade; os sentidos são construídos a 

partir da contextualização: há tantos sentidos possíveis, quanto há contextos possíveis. Nessa 

relação contextual, situamos a interrelação dos sujeitos participantes do discurso em uma 

construção dialógica: utilizamos a linguagem em relação ao outro e o outro a utiliza em 

relação a nós. 

Essas relações discursivas são construídas ao passo que há interação entre os 

participantes de uma situação social, contextualizada cultural, histórico e institucionalmente, 

carregando significados específicos. Consideramos que toda enunciação é parte da evolução 

contínua de uma interação social: muito mais do que apenas ditos, são representações sociais 

dentro de um grupo social determinado pelo contexto. Tal concepção nos guia por considerar 

a linguagem integrada ao uso comum, ao uso discursivo e social, o que é relevante e vem ao 

encontro das premissas e concepções compartilhadas para a construção deste trabalho. 

Essa perspectiva nos leva a considerar que a linguagem não existe se não estiver 

situada em um contexto social e nos propõe uma discussão acerca do dialogismo e da 

polifonia (Bakhtin, 2006), as quais promovem uma discussão acerca da “dialogicidade 

interna do discurso”, ou seja, toda a estrutura do discurso é norteada pela interação verbal e 

pelo outro da interlocução. 

 

A verdadeira substância da língua não é constituída por um sistema abstrato 

de formas linguísticas, nem pela enunciação monológica isolada, nem pelo 

ato psicofisiológico de sua produção, mas pelo fenômeno social da interação 

verbal realizada através da enunciação ou das enunciações. A interação 



 
26 

 

 

verbal constitui assim a realidade fundamental da língua. (BAKHTIN, 2006, 

p. 123) 

 

A noção de recepção/compreensão ativa proposta por Bakhtin ilustra o movimento 

dialógico da enunciação, a qual constitui o território comum do locutor e do interlocutor. 

Nesta noção, podemos resumir a interação entre os interlocutores, colocando a linguagem 

como forma de expressão e comunicação. Quando recebemos uma enunciação, essa nos 

propõe uma resposta: concordância, apreciação, ação, etc. E, mais precisamente, 

compreendemos a enunciação somente porque a colocamos no movimento dialógico dos 

enunciados, inserida em um contexto social. 

Nesse jogo comunicacional, temos o dialogismo, que não deve ser confundido com 

polifonia, porque aquele é o princípio dialógico constitutivo da linguagem e esta se 

caracteriza por vozes polêmicas em um discurso. Segundo Brait (1996), o texto irônico é 

sempre polifônico. Discursivamente, a ironia se materializa de maneira dialógica e polifônica, 

utilizando nuances, não apenas sintáticas, mas prosódicas, gestuais e orais.  

Nota-se, portanto, que as duas perspectivas aqui introduzidas, a prosódica e a 

discursiva, são importantes para uma análise mais aprofundada da ironia, que buscamos 

desenvolver neste trabalho. 

 

Objetivos 

 

O objetivo central deste trabalho foi analisar as construções de enunciados irônicos 

dos pontos de vista prosódico e discursivo. 

Para atingir este objetivo geral, temos como objetivos específicos: (i) descrever as 

pistas de contextualização utilizadas pelo locutor e como elas participam da construção do 

significado de enunciados irônicos; (ii) analisar, do ponto de vista acústico, por meio dos 

parâmetros de frequência fundamental e duração, como a prosódia participa da construção do 

sentido de enunciados irônicos; (iii) verificar como os falantes percebem a construção da 

ironia, sob a ótica dos parâmetros prosódicos e discursivos – pistas de contextualização. 

 

Justificativa 

 

Como entendemos a Ironia? Como acontece a apreensão/ (co)construção de sentidos 

irônicos? Muito se pesquisa em relação à ironia, (cf. KIERKEGAARD, 1991; GUIMARÃES, 

2001; MOURA, 2003; MARZARI, 2010; MALICK, 2011), porém as pesquisas já realizadas 
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não abarcaram todos os aspectos relevantes na construção irônica, uma vez que os estudos 

citados buscaram entender a ironia em sua perspectiva filosófica e discursiva, atentando-se 

para as questões ideológicas e sociais; mas faltam pesquisas no que diz respeito às questões 

linguísticas da ironia.  

Até agora, os estudos linguísticos que se propuseram discutir a ironia ou se pautavam 

pelo viés discursivo, contextualizando seu uso enquanto ferramenta de uso na interação, ou 

por seus aspectos prosódicos, guiando-se por diretrizes acústicas e estatísticas e não 

considerando os aspectos interacionais da expressão irônica; não há pesquisas que almejaram 

entender/compreender a ironia como artifício do interlocutor para produzir um sentido 

voluntário na interação verbal aliada a questões discursivas relevantes às análises contextuais: 

contexto de realização da cena enunciativa, prosódia audiovisual e etc. 

Para os Estudos Clássicos, a ironia era um método de arguição, utilizado por Sócrates 

para orientar seus alunos; assim, por demonstrar um sentido conceituado como sarcástico, “o 

termo adquiriu, na Retórica, o sentido de expressão que consiste em dar a entender o 

contrário do que se quer dizer” (PAULA, 2012, p. 25). 

A definição de ironia não é abordada de todos os pontos de vista possíveis, havendo 

lacunas de compreensão no que tange a suas definições e situações de uso contextual; 

contudo, não nos propomos aqui a discutir todas as construções irônicas discursivas e seus 

efeitos no discurso e nos sujeitos envolvidos na interação verbal; objetivamos analisar as 

construções de enunciados irônicos em contextos específicos. Esses enunciados serão 

adquiridos em contextos de fala espontânea
1
, fala atuada e fala lida. Para fala espontânea, 

contaremos com enunciados irônicos e neutros (não-atitudinais) retirados do programa 

televisivo CQC, o qual trata de assuntos polêmicos com informalidade e criticidade; a fala 

atuada será construída a partir da atuação, realizada por estudantes de Artes Cênicas da 

Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), dos enunciados selecionados do referido 

programa; e a fala lida será construída a partir da leitura destes mesmos enunciados, portanto 

a análise da ironia aqui feita se referirá apenas a esses contextos. 

É certo que há aspectos que diferenciam a fala neutra da fala irônica (Moraes, 2008, 

2011; Paula, 2012), porém não foi enfatizado, até então, como esse processo de entendimento 

da ironia se faz na interação social; vale ressaltar que trataremos a ironia dos pontos de vista 

prosódico e discursivo, porém nosso objetivo não é realizar uma ampla análise do discurso 

                                                           
1
 O termo espontânea será usado neste trabalho com um sentido específico, opondo-se à atuação e relacionando-

se a uma situação real de interação verbal. Para entender esse sentido, ver seção 3.1 deste trabalho. 
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irônico, de forma que focaremos no processo de interação verbal entre os sujeitos e na 

realização das pistas de contextualização durante a expressão irônica.  

Dessa forma, a construção do sentido irônico em contextos específicos carece de mais 

estudos e entendimentos e, aqui, propomos uma discussão pautada no papel da entonação e do 

contexto social e discursivo para a construção deste significado em cenas enunciativas 

específicas. 

Para o ponto de vista prosódico, os estudos que relacionam a prosódia com a 

expressão de afetos sociais do falante (atitudes, crenças, humores e intenções do falante), 

entre os quais podemos incluir a ironia, têm-se tornado numerosos e, no Brasil, podem ser 

citados trabalhos como os de Reis (2001, 2005), Antunes (2007, 2013), Oliveira (2011), Paula 

(2012), entre outros, entretanto esses estudos não deram a devida importância aos aspectos 

discursivos dos afetos sociais analisados, que juntamente com a prosódia são ferramentas 

fundamentais para a expressão atitudinal; e não tiveram como objetivo considerar questões do 

processo de construção do sentido da ironia, pelo falante. 

Não apenas aspectos prosódicos são constituintes da expressão da fala, outros 

aspectos, também, são relevantes na construção dos significados de enunciados, expressos em 

contextos específicos, de acordo com Gumperz (1982): a diversidade de ferramentas e pistas 

de contextualização, que o uso da linguagem promove, funciona como recurso comunicativo 

nas interações verbais, ou seja, os interlocutores, ao participarem de momentos de interação 

verbal, lançam mão dessa gama de meios, a fim de realizar um envolvimento conversacional.  

Segundo Gumperz (1982), precisamos examinar o papel da prosódia neste processo 

inferencial e considerar a prosódia como nuance que interage com outras modalidades para 

sinalizar temática e conexões, a fim de gerar a interpretação da intenção comunicativa. 

Percebemos, então, que a literatura já prevê a relação contextual entre a prosódia e as 

situações discursivas; para o estudo pretendido, estabeleceremos aproximações da prosódia, 

enquanto nuance discursiva, com os contextos envolvidos na interação verbal. 

Para Azevedo (2007, p. 31), estudos que relacionam prosódia e atitude aumentam 

“nossa própria compreensão sobre o papel e o emprego dos aspectos prosódicos na 

comunicação”, além de serem importantes “tanto para a área da prosódia, mostrando como 

ela atua na expressividade, quanto para a área pragmático/discursiva, mostrando o papel da 

prosódia na construção do significado na interação verbal”. 

Dessa forma, estudos que abarcam, além da parte gramatical do enunciado, sua 

estrutura semântica, discursiva e pragmática, revelam-se importantes para as abordagens 
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prosódicas atuais (cf Reis, 2001), uma vez que englobam muito mais que realizações e 

descrições fonéticas, mas toda a intenção e expressão do falante na construção do significado.  

Percebemos, então, que esse recorte de dois pontos de vista sobre o mesmo objeto é 

um diferencial para os estudos destas áreas de conhecimento: prosódia e discurso. 

 

Limites 

 

Considerando que podem existir características comuns entre diversos estados afetivos 

do falante durante a interação verbal, por exemplo, sarcasmo e humor, que podem comungar 

aspectos de sentido com a ironia, este trabalho limita-se a apresentar um estudo que se 

concentra na prosódia do discurso irônico e não pretende analisar outros tipos de afetos 

sociais, mesmos que eles possam estar ligados ou relacionados à ironia. 

Embora utilizemos teorias discursivas para as análises, essa utilização não pretende ser 

exaustiva ou nossa abordagem principal, que é a prosódica, mas deve servir para entender a 

interação/expressão da ironia em contextos específicos focalizando o discurso como um dos 

aspectos fundamentais para entender a construção de sentido em conjunto com as nuances 

expressas pela prosódia audiovisual. 

Apesar de utilizar fontes de fala advindas de regiões diferentes do Brasil, as quais 

podem possuir características sociolinguísticas próprias (do ponto de vista prosódico, os 

estudos socioletais ainda não são conclusivos a esse respeito, já que investigaram basicamente 

a fala neutra, como em Cunha, 2000; Cunha, Silvestre; Silva, 2012; Antunes, 2012), este 

estudo limita-se, também, neste aspecto: não consideraremos possíveis variações 

sociolinguísticas de expressão entonacional ao estudarmos a ironia. 

 

Plano 

 

Apresentaremos, como referencial teórico, no primeiro capítulo, a relação estreita 

entre prosódia e entonação, conceitos estudados com frequência nos estudos linguísticos, 

porém ainda não consensuais acerca de seus limites e fronteiras. Para melhor 

desenvolvimento, subdividimos o capítulo em “Definições” e “Funções” da prosódia e da 

entonação, assim poderemos discutir com mais afinco essas questões. Na parte das “Funções” 

da prosódia e da entonação, há um subtópico nomeado “Função prosódica 

expressiva/atitudinal: a expressão de Atitudes, Emoções e Afetos Sociais”, o qual tratará 
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especificamente da função expressiva da prosódia e sua atuação na expressão das atitudes, 

emoções e afetos sociais. Ainda dentro do recorte prosódia e entonação, trataremos da 

“Prosódia da ironia”, como forma de melhor compreendermos as características prosódicas já 

estudadas para a ironia no português do Brasil. 

No Capítulo 2, buscaremos compreender a Ironia, que é o objeto de estudo base para 

nossos direcionamentos. Assim, subdividimos o capítulo em: “Definições”, “Ironia no 

Discurso” e “Importância da Prosódia/Entonação para o Discurso Irônico”, nos propondo a 

discutir, questionar e revisar trabalhos que buscaram compreender a ironia a fim de 

chegarmos a uma definição de ironia, bem como de entendermos um pouco mais sobre as 

características já descritas para o discurso irônico. 

O Capítulo 3 tratará dos métodos utilizados para efetivação deste trabalho e foi 

subdividido em “Coleta de Dados” e “Análise de Dados”, a fim de organizar o processo da 

pesquisa desde sua concepção até sua realização. 

Por fim, no Capítulo 4, apresentaremos os resultados e as discussões das análises 

prosódica e contextual realizadas, buscando evidenciar a construção irônica espontânea e as 

características compartilhadas ou não entre a expressão irônica espontânea e atuada. 

Por fim serão apresentadas as conclusões a que chegamos com esse estudo. 
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1 PROSÓDIA E ENTONAÇÃO 

 

1.1 Definições 

 

O significado do termo prosódia, bem como as funções que a prosódia desempenha na 

interação verbal vêm sendo discutidos por diversos teóricos. Entretanto, com um número 

crescente de trabalhos que investigam a prosódia, apoiados em várias definições para o termo, 

não há consenso entre os autores no que diz respeito à definição conceitual de prosódia e sua 

distinção da entonação.  

A prosódia pode ser analisada em diversos níveis linguísticos: do suprassegmental aos 

traços melódicos da expressão oral. A prosódia foi, desde seus estudos primórdios, associada 

aos traços melódicos da língua falada, que eram ligados aos acentos e durações dos 

segmentos. Entretanto, mais tarde, o termo ganha um sentido mais amplo, passando a 

designar outros aspectos além do melódico, como ritmo, velocidade de fala, intensidade, 

enfim, um conjunto de todos os aspectos suprassegmentais, traços que não se expressam na 

articulação segmental de consoantes e vogais. Apenas traços melódicos, então, não se 

mostraram suficientes para os estudos prosódicos, e o termo passou a abranger, também, os 

suprassegmentos. Cagliari (1992a) agrupou os elementos suprassegmentais prosódicos em: 

elementos da melodia da fala: tom, entonação e tessitura; elementos da dinâmica da fala: 

duração, mora, pausa, tempo, acento, ritmo, ársis/tésis; e elementos da qualidade de voz: 

volume registro, qualidade de voz, nos mostrando a complexidade e o leque de recursos que o 

falante possui para construir sua expressão. O autor propõe, ainda que as análises prosódicas 

devem compor-se por estes elementos aliados a questões linguísticas de todos os níveis, a fim 

de enfatizar a linguagem como um construto reflexivo da linguagem. Este é um exemplo da 

abrangência que o termo prosódia pode ter. 

De acordo com ’t Hart, Collier e Cohen (1990), o falante, na produção da expressão de 

enunciados diversos, além de articular uma sequência de sons organizados em um limite 

temporal, também controla a intensidade, a duração, a melodia e a qualidade de voz 

relacionadas a esses sons. Esses autores defendem que os traços vocais constituem a camada 

suprassegmental ou prosódica, possuindo uma dimensão expressiva, a qual é adicionada ao 

processo de comunicação entre os sujeitos. Assim, a prosódia contribui para a construção da 

produção/recepção dos enunciados situados em contextos. 
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A prosódia, então, se manifesta através da entonação, a qual se ocupa das variações 

melódicas expressas pelas variações de F0; tais oscilações podem resultar em adições, 

diminuições e modificações no conteúdo da mensagem linguística. 

Para Crystal (1969), prosódia é a variação de parâmetros de intensidade, duração, 

pausa e altura ao longo da expressão da fala, incluindo, ainda, ritmo/acento e entonação; o 

autor destaca que uma mudança na curva melódica é capaz de modificar o significado 

linguístico da expressão em interação. Já a entonação (vista por ele como parte da prosódia) é 

uma representação da melodia da fala, do que é percebido auditivamente pelo falante. 

Hirst & Di Cristo (1998) propõem uma discussão acerca do conceito de entonação, 

podendo esta ser definida em sentido amplo ou sentido restrito. No sentido amplo, seria 

entendida como sinônimo de prosódia, abrangendo características de outros traços prosódicos, 

como tom, força, ritmo e tempo; no sentido restrito, a entonação estaria ligada apenas às 

variações melódicas, à melodia (pitch). Há, ainda, outros autores, como Laver (1994), que 

consideram prosódicos apenas os elementos melódicos e de intensidade. 

No nível dos estudos discursivos, Gumperz (1982) considera que a prosódia inclui a 

entonação, ou seja, os níveis de densidade em sílabas individuais e suas combinações em 

contornos e movimentos; mudanças na sonoridade; o acento, que vê como recurso perceptual 

compreendendo, geralmente, variações de altura melódica (pitch), volume (loudness) e 

duração; além de outras variações de comprimento vogal e movimentos de duração quanto a 

pausas, acelerações e desacelerações dentro e através do discurso, o que leva a mudanças 

globais no registro do discurso.  

É importante pontuar que as medidas acústicas não são unívocas ao as considerarmos 

em relação à percepção e à produção. Moraes (1984) apresenta a correspondência entre os 

níveis de análise prosódicos: 
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Quadro 01- Correspondência entre os parâmetros entonativos em diferentes níveis. Obs.: as 

flechas contínuas indicam relações primárias e as pontilhadas, relações secundárias.  

Fonte: MORAES, 1984, apud ANTUNES, 2007, p. 36.  

 

O quadro acima esclarece quanto às relações entre as medidas acústicas e as 

perceptivas e linguísticas equivalentes: movimentos de F0, variação de intensidade ou 

prolongamento de segmento - medidas no nível acústico - são percebidas pelo ouvinte no 

nível perceptivo e ajudam a construir o significado (linguístico) pretendido pelo locutor.  

Para Hargrove e McGarr (1994), a prosódia representa o uso linguístico de 

componentes vocais do discurso, sendo definidos como aspectos suprassegmentais. Para eles, 

a prosódia possui um sistema que rege nossas percepções e que fornece ao ouvinte 

informações importantes durante o processo de interação. Definem a melodia/altura melódica 

(pitch - percepção auditiva associada com a dimensão acústica de frequência), o volume 

(loudness - percepção auditiva associada com a dimensão acústica de amplitude ou 

intensidade), a duração (percepção auditiva associada com a dimensão acústica de tempo) e a 

pausa (percepção auditiva associada ao silêncio) como as características prosódicas e tempo 

(envolve o uso de elementos temporais como velocidade de fala – sílabas pronunciadas por 

segundo), entoação (utilização comunicativa do pitch), acento (uso de proeminência para 

objetivos da comunicação) e ritmo (relativo ao uso de sequências rápidas e lentas no discurso 

durante a interação) como componentes prosódicos do ponto de vista linguístico, como 

podemos ver também em Correia (2007). 

Neste trabalho, optamos pelo sentido amplo de prosódia, multiparamétrico, ou seja, 

entendemos prosódia como variação de parâmetros de intensidade, duração de sílabas, pausa e 

altura ao longo da expressão da fala, incluindo, ainda, ritmo e acento (CRYSTAL, 1969). 

Dentre os níveis prosódicos, optamos em estudar os parâmetros do ponto de vista acústico, 

mensurável, para tratamento dos dados. Cabe lembrar que o parâmetro acústico da intensidade 
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depende de uma série de controles para ser considerado, como por exemplo a distância entre o 

microfone e a boca do falante. Como não há possibilidade de fazermos tal controle para os 

dados utilizados nesse estudo, esse parâmetro não fará parte da análise que faremos aqui. 

Para uma abordagem pluriparamétrica, não podemos desconsiderar outro parâmetro 

acústico relevante: qualidade de voz. O termo qualidade de voz está ligado à dimensão 

perceptivo-auditiva da voz e envolve um complexo processo de reconhecimento e 

interpretação das expressões transmitidas pela fala (CRYSTAL, 1969, p. 103). 

Podem ser realizadas medidas acústicas para a qualidade de voz, de certa forma, bem 

definidas; sendo de natureza espectral e incluindo aspectos como as frequências e amplitudes 

dos formantes (LAVER, 1980), os quais podem ser investigados e quantificados através de 

medições espectrográficas. Cabe lembrar que tais medidas dependem de uma alta qualidade 

de som dos dados. Por isso, a qualidade de voz será considerada apenas do ponto de vista 

perceptivo e analisada quando utilizada pelo locutor em sua expressão neste trabalho,  mas 

não faremos medidas acústicas para este parâmetro. 

Não podemos desconsiderar a utilização dos gestos (movimentos corporais, faciais e 

entoacionais) como ferramentas para expressar prosodicamente não só informação verbal, 

mas também aspectos comunicativos importantes que enriquecem, complementam a interação 

entre os sujeitos, incluindo a expressão facial (EKMAN, 1993) como canal de expressão de 

gestos prosódicos, além da entonação (SCHERER, 1986, 1995); a esta junção multimodal 

chamamos de prosódia audiovisual, como proposto e estudado por Abelin (2008), Moraes 

(2008, 2012) e Aubergé et al (2013). Entretanto, temos que os gestos indicam ações e ou 

representações sociais, além de ilustrar e ajudar na composição da intenção do locutor, uma 

vez que acompanha toda a expressão durante a interação verbal. 

 

1.2 Funções 

 

Segundo Moraes (1984), a entoação está diretamente vinculada à subjetividade do 

falante e desempenha funções linguísticas e identificadoras em diversos aspectos do uso 

interacional da língua. As funções da entoação são múltiplas e, ainda que se manifestem 

paralelamente, se referem a nuances pertencentes a diferentes níveis (sintático, semântico e 

pragmático), tendo em comum apenas o seu suporte: o enunciado.  

Para Moraes (1984), as funções da entoação seriam:  

(i) Função comunicativa – integra e segmenta as unidades.  
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(ii) Função organizadora da mensagem – organiza a informação em tema (informação 

já conhecida) e rema (informação nova).  

(iii) Função modal – distingue um enunciado assertivo de um enunciado interrogativo.  

(iv) Função expressiva – exterioriza as emoções e atitudes do locutor.  

(v) Função identificadora – caracteriza a área dialetal, o nível sociolinguístico e o 

registro do locutor.  

Contudo, o autor assume que essa divisão é uma abstração, uma vez que os níveis são 

inter-relacionados. Nesse proposta, Bolinger (1985, p. 34) afima que: “the affective, 

attitudinal, emotive side of intonation is inextricably intertwined with the grammatical side”, 

propondo uma relação de compartilhamento de características e relações entre os níveis. 

Para resumir e sistematizar a proposta de distinção entre as funções prosódicas, 

Moraes (1984) nos apresenta um quadro distintivo entre as funções expressivas e gramaticais, 

porém, enfatiza, como poderemos observar no quadro, que muitas vezes há sobreposição 

dessas funções. 

 

Quadro 2 - Distinções entre função expressiva e gramatical da entonação.  

Fonte: MORAES, 1984, apud ANTUNES, 2007, p. 39. 

 

Se por um lado fazemos uma distinção entre entonação gramatical e entonação 

expressiva, como nos mostra o quadro, por outro devemos reconhecer que os mesmos 

parâmetros prosódicos são usados para expressar ambas, ou seja, o mesmo material 

suprassegmental varia para expressar desde emoções até modalidades de sentenças. No 

entanto, o modelo de Aubergé (2002) mostra que as emoções, embora usem este mesmo 

material, são diferentes por sua relação de ancoragem no tempo de expressão – porque não 

são controladas, sendo involuntárias, enquanto os demais tipos de afetos sociais (intenções, 

atitudes, modos, humores do locutor) assim como modos, modalidades (declarativo, 

interrogativo), embora trabalhem com os mesmos parâmetros entonacionais, são linguísticos, 

uma vez que controlados, intencionais, motivados. Uma revisão completa sobre a distinção 

entre atitudes e emoções pode ser vista a partir de Antunes (2007). 

Pontuamos, então, a partir das relações segmentais e suprassegmentais, que a 

entonação é um aspecto relevante para os estudos da expressão dos sujeitos em interação, por 



 
36 

 

 

meio de emoções, de atitudes e de afetos sociais, sendo distintiva para o processo de 

construção do significado. 

Observamos, assim, que a entonação é um recurso comunicacional, uma vez que pode 

modificar o sentido da sentença em contextos específicos de uso social. 

Segundo Hallliday (1970), as escolhas entoacionais realizadas pelos falantes 

dependem de diversos fatores, os quais nos levariam a pensar como as nuances prosódicas 

ajudam a construir o significado e como as escolhas feitas podem levar às funções que a 

prosódia pode desempenhar. 

 

A importância da entonação é também relacionada ao sentido da sentença, 

ao dizermos coisas diferentes. Caso a entonação de uma sentença seja 

modificada, certamente ocorrerá uma mudança no significado dessa 

sentença. A entonação é um dos muitos tipos de recursos que estão 

disponíveis na linguagem e que nos permitem fazer uma distinção de 

significados. (HALLIDAY, 1970, apud SILVA, 2008, p. 28). 

 

Crystal argumenta que “intonation’s most obvious role is to express attitudinal 

meaning – sarcasm, surprise, reserve, impatience, delight, shock, anger, interest, and 

thousands of other semantic nuances” (1995, p. 249, apud Wichmann, 2000, p. 05). 

Há na literatura, portanto, certo consenso de que a expressão da fala não apenas 

apresenta características segmentais / gramaticais, mas também carrega aspectos 

supressegmentais, entoacionais, os quais expressam as atitudes do falante. 

Por meio da fala, expressamos nossas emoções, atitudes e afetos, o que nos mostra a 

importância da prosódia no processo de interação verbal. A prosódia vem como ferramenta 

distintiva e fundamental na construção dos significados atitudinais, sendo marcada pelas 

variações de frequência fundamental, duração, intensidade, ritmo, dentre outros aspectos 

acústicos. Silva (2008), Oliveira (2011) e Paula (2012), por exemplo, discutiram em seus 

trabalhos a função da entonação na construção de significados atitudinais no português 

brasileiro, demonstrando para as atitudes de certeza e dúvida, dúvida, incerteza e 

incredulidade, e, ironia, respectivamente, que aspectos prosódicos são, de fato, relevantes na 

produção e recepção desses enunciados. 
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1.2.1 Função prosódica expressiva/atitudinal: a expressão de Atitudes, Emoções e Afetos 

Sociais 

 

Os conceitos de atitudes e emoções, advindos da psicologia social e comportamental, 

traduzem as representações comportamentais do sujeito falante no momento de sua expressão. 

Para os estudos prosódicos, a definição do termo atitude ainda é muito discutida, uma 

vez que a concepção de expressão atitude é por vezes misturada à noção de expressão de 

emoções. Fónagy (1993) distingue atitudes de emoções: atitudes são comportamentos 

controlados e conscientes do falante, haja vista que são constituídos de elementos intelectuais 

e morais, como vontade e intenção; emoções, para o autor, seriam manifestações psíquicas 

individuais, as quais são frutos da pulsão orgânica. 

Couper-Kuhlen (1986) pontua que as emoções seriam externalizações de estados 

emocionais não-monitorados, sendo puramente fisiológicos; já as atitudes seriam expressões 

cognitivamente monitoradas, convencionadas e com um propósito comunicativo. 

A fala é um meio de interação entre sujeitos que transmite simultaneamente 

informação linguística, bem como a variabilidade do locutor (por exemplo: estados 

intencionais, estados atitudinais e estados emocionais). Alguns modelos teóricos alegam que a 

expressão pode ser controlada em diferentes níveis de processamento cognitivo, a partir das 

expressões involuntariamente ou voluntariamente controladas. De acordo com Aubergé 

(2002), expressões de afetos sociais, incluindo as atitudes, podem ser distinguidas de 

expressões emocionais pela natureza do controle do locutor na sua expressividade 

(involuntário x voluntário). 

Estudos recentes nos remetem a outros níveis de análise para a dicotomia atitudes x 

emoções, os quais consideram características além da expressão comportamental, uma vez 

que enfatizam os contextos e as situações comunicacionais, que são sociais, interacionais. 

Assim, nos mostram que a expressão na comunicação interativa envolve dois níveis diferentes 

de processos cognitivos (Aubergé, 2002): a expressão involuntária (emoções), e a expressão 

intencionalmente controlada e transmitida através da prosódia audiovisual (designadas por 

alguns autores como atitudes e por outros como afetos sociais – o último termo englobaria 

atitudes, humores, modos, intenções do locutor). Em oposição a emoções, os afetos sociais 

estão intimamente relacionados à linguagem e a um sistema linguístico específico, por isso se 

encaixam em uma cultura; são alcançados e controlados voluntariamente pelo locutor e fazem 
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parte do ato da fala. Eles constituem parte essencial para a construção da interação verbal, do 

discurso.  

Durante as trocas entre sujeitos, seja por meio da fala, ou por outras ferramentas 

constituintes do sistema interacional, são emitidos sinais (prosódicos, visuais, corporais e 

etc.), os quais estão ligados profundamente ao social, à integração de informações sobre a 

personalidade, o papel da sociedade, da cultura e da língua. Dicas visuais podem ser muito 

úteis para tais determinações (cf. Nadeu & Prieto, 2011), gestos faciais e corporais também, 

como já previsto por Gumperz (1982).  

A produção/recepção da ironia não se faz de maneira linear, como será discutido no 

próximo capítulo, o que nos interessa aqui, então, são as considerações acerca deste processo 

de realização. Considerar a ironia como atitude, teoria postulada entre alguns teóricos, a reduz 

à expressão intencional, voluntária, partindo de apenas um nível cognitivo, o psicológico; 

porém, muito mais do que um estado intencional, a ironia promove discussão social, 

posicionamentos frente a conteúdos comuns a uma comunidade linguística. O que queremos 

evidenciar é a dupla cognição da ironia: intencional e comportamental, externalizadas por 

meio da prosódia audiovisual, marcadores discursivos, posicionamentos corporais, entre 

outros. Nesse ponto cabe considerar, então, como já proposto, a ironia como afeto social. 

 

1.3 Prosódia da Ironia 

 

Na literatura prosódica não há muitos trabalhos que buscam entender o papel da 

prosódia na ironia; dentre aqueles que encontramos podemos citar, no Brasil, Moraes (2010, 

2011) e Paula (2012).  

 Weinrich (1966) já mostrava, em sua sistematização, ao tentar descrever as marcas da 

ironia, uma série de meios que podem ser utilizados na expressão de tal atitude, sendo eles de 

caráter verbal ou não verbal: modulações gestuais ou entoacionais (incluindo hesitações, 

preenchimentos ou pausas preenchidas - fillers...), extensão sintática do enunciado, repetições 

e etc. 

 Retomando os trabalhos de Moraes (2010), Moraes et al. (2011, 2012) e de Paula 

(2012), vemos que a prosódia na produção da ironia é específica em alguns aspectos, 

diferenciando essa expressão de outras expressões atitudinais ou da expressão não-atitudinal 

(neutra), ou ainda da leitura. Aspectos como valores de F0 em determinados pontos-chave das 

sentenças, tessitura do enunciado ou de certas sílabas, duração do enunciado ou de algumas de 
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suas partes são apontados como parâmetros prosódicos que diferenciam a ironia de outras 

atitudes proposicionais. 

 Os trabalhos realizados promovem uma discussão sobre a prosódia da ironia, 

considerando a fala atuada (mesmo que contextualizada) e fala lida como fonte de dados para 

posterior análise acústica e estatística, não ressaltando a importância do discurso para a 

construção do sentido irônico. 

 No que tange à prosódia da ironia, Moraes et al. (2011, 2012) não conceituam o termo 

ironia. No entanto, distinguem duas categorias de atitudes: as atitudes sociais e as atitudes 

proposicionais. As atitudes sociais se referem às relações interpessoais estabelecidas entre o 

locutor e seus interlocutores, como arrogância, sedução, hostilidade, polidez, etc. As atitudes 

proposicionais denotam um estado mental (postura) do falante em relação a uma proposição 

(o que está sendo dito), como ironia, surpresa, dúvida, esperança, etc. Portanto entende-se que 

os autores incluem a ironia como uma atitude em relação ao dito, e não em relação ao outro 

(interlocutor). 

 Ao tomar a ironia como uma atitude proposicional, há certo afastamento da construção 

discursiva da expressão do interlocutor, porque o sentido não está apenas no dito ou não-dito, 

ao contrário, está no contrato social que prevê a interpretação do outro acerca da situação 

expressa pelo enunciado irônico. Um dito irônico não acaba após sua expressão, ele se 

constrói e reconstrói a cada leitura e entendimento, a cada contexto imediato de comunicação. 

Moraes (2011), propondo a análise de atitudes proposicionais na expressão de 

enunciados assertivos e interrogativos a partir da relação do falante com o conteúdo 

proposicional desses enunciados, estabelece a ironia como maior grau de inverdade em 

relação ao conteúdo proposicional, como podemos ver na figura 1. 

 

 

Figura 1 - Eixo das atitudes assertivas. Fonte: Moraes, 2011, p. 09. 
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 Conforme as análises do autor, a ironia corresponde à certeza da falsidade, à negação 

do conteúdo proposicional. Assim, a ironia seria o não-dizer, o não-confirmar de um dito tido 

como verdadeiro. 

 Em Moraes et al. (2010), vemos que em testes perceptivos de percepção das atitudes 

proposicionais, nas modalidades de áudio e vídeo em conjunto, as atitudes foram  

reconhecidas de modo equivalente - com exceção da ironia. Nos testes só com vídeo os 

resultados mostraram validação equivalente para ironia e surpresa, maior validação só com 

áudio para incredulidade e com áudio e visual maior validação para neutros. Na condição 

apenas de áudio, os ouvintes mostraram confusão entre incredulidade e ironia. Os autores 

pontuaram, ainda, que para as atitudes proposicionais, alguns traços salientes foram 

encontrados, por exemplo, um alongamento importante da penúltima sílaba para a ironia e 

incredulidade. Assim, o trabalho propõe que a multimodalidade é essencial para a 

compreensão das atitudes proposicionais e que há uma necessidade de estudos que incluam 

parâmetros multimodais nas análises prosódicas, assim como o parâmetro de qualidade de 

voz. 

 A pesquisa desenvolvida por Paula (2012) propõe analisar o comportamento dos 

parâmetros prosódicos na expressão da ironia, a qual ela considera como uma atitude, de 

acordo com as postulações de Couper-Kuhlen (1986). Para a conceituação de ironia, a autora 

promove uma discussão teórica bastante ampla, porém não satisfaz o uso da ironia como 

ferramenta discursiva. Seu corpus foi composto por falas lidas e atuadas de ironia, a partir de 

contextos fictícios construídos pela pesquisadora. Paula trata a prosódia em seu sentido 

amplo, analisando os parâmetros de F0, intensidade e duração, e comparando-os entre os 

enunciados analisados em perspectivas acústicas e estatísticas, desconsiderando o discurso. É 

exatamente neste recorte que mora um questionamento: a descontextualização dos 

enunciados; embora haja a transcrição impressa de situações de ironia que cercam e 

direcionam as interpretações dos atores em suas atuações, não há uma cena enunciativa que 

considere todos os aspectos discursivos relevantes no processo de construção do significado 

irônico, que, como já vimos, são fundamentais. Este trabalho foi relevante para os avanços 

nos estudos da prosódia de atitudes, especificamente da ironia, de acordo com o que se 

propôs, nos mostrando que a atuação da ironia tende a variações melódicas mais marcantes do 

que a fala lida. O estudo mostrou ainda que a entonação, juntamente com outros parâmetros 

prosódicos como duração e intensidade, os quais também variaram progressivamente para a 
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atuação da ironia, são relevantes para os estudos da atitude de ironia e exercem influência na 

sua expressão. 

 O que observamos, portanto, é que os estudos revisados que abordaram a ironia 

utilizaram-se de corpora constituídos por fala lida e ou fala atuada; o que propomos, então, é 

um estudo pautado na relação fala espontânea x fala atuada x fala lida, o que deve vir a 

acrescentar informações importantes para a literatura da área. 

 Os estudos citados serão base para as discussões de nossas análises e resultados, e 

mediarão nossas comparações, entretanto, tentaremos, nesta pesquisa, preencher algumas 

lacunas deixadas por estes estudos, ao passo que contextualizaremos nossos enunciados, os 

quais serão de expressão espontânea e os compararemos aos de fala lida e atuada, a fim de 

progredir na análise acústica dos parâmetros prosódicos. É importante ainda acrescentar que 

faremos observações sobre outro parâmetro prosódico para este estudo: a qualidade de voz, 

pois como hipótese acreditamos que a ironia preveja usos alternativos de outras qualidades de 

voz que não a modal, por exemplo, a soprosa. Como diferencial de coleta de dados, usaremos 

um corpus audiovisual, a fim de promover uma descrição não apenas dos parâmetros 

prosódicos nos áudios irônicos, mas também na descrição dos gestos/ movimentos corporais e 

faciais que constituem a prosódia visual e as pistas discursivas de contextualização para 

análise da ironia. 
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2 IRONIA 

 

2.1 Definições 

 

Conceito inicialmente discutido na Grécia Antiga, onde foi denominada “ironia 

socrática”, a ironia revela-se de difícil conceituação (GUIMARÃES, 2011). Muitas vezes 

entendemos seu sentido, porém nem sempre conseguimos explicá-la com aprofundamento 

satisfatório, ou seja, não lhe atribuímos uma acepção que condiz com o sentido que sua 

expressão evoca e constrói. 

A ironia socrática pautava-se por ensinar as pessoas a julgarem-se a si mesmas, sem 

ilusões, tendo consciência de suas limitações, sendo, então, ligada às designações 

comportamentais em meio social. Ainda nos estudos clássicos, segundo Nascentes (1955), a 

ironia consistia em um processo de ensino empregado por Sócrates para arguir seus alunos e 

criticar os sofistas: ele dizia uma coisa que significava outra; assim, falava o contrário do que 

pensava. Dessa forma, o termo adquiriu, na Retórica, o sentido de expressão que consiste em 

dar a entender o contrário do que se quer dizer. (PAULA, 2012). 

Desde aquela época, até hoje, foram produzidos diversos estudos teóricos da ironia, 

sob múltiplos olhares e diferentes abordagens teóricas, como: a retórica, a estilística, a 

filosofia, a sociologia, a psicologia, a psicanálise, a linguística.  

Nesta linha do tempo, a ironia sofreu adaptações e transformações conceituais; no 

período romântico, por exemplo, era caracterizada como uma “consciência do poder de agir; 

[...] postura reflexiva e produtiva” (BRAIT, 1996, p. 29). 

Muecke (1995, p. 48) diz que a “ironia é dizer alguma coisa de uma forma que ative 

não uma, mas uma série infindável de interpretações subversivas”; aqui cabe adicionar mais 

considerações de Hutcheon (2000), que afirma que a ironia irrita ao negar as certezas, ao 

mostrar a ambiguidade, e sua expressão zomba, ataca, ridiculariza, exclui, embaraça e 

humilha, e é exatamente na quebra das expectativas, no não esperado, que circulam as 

subversões discursivas. 

Nos estudos linguísticos, percebemos que ainda não há consenso ao conceituar ironia: 

a noção proposta por Duarte (2006), por exemplo, não se enquadra nas delimitações clássicas, 

uma vez que a autora define a ironia apenas como ecoica, ou seja, tem objetivo de fazer ecoar 

a opinião do enunciador de maneira a ridicularizá-la.  
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Ironia, então, é um termo complexo, que não possui limites definidos dentro dos 

estudos já propostos. Aqui, partilhamos da idéia de que a ironia é um recurso, uma estratégia 

de composição do discurso, na qual o locutor preserva sua imagem social ao relatar sua 

opinião sobre certo assunto, uma vez que esta opinião pode não ser bem aceita pela 

comunidade de fala que o circunda. A ironia pode ser utilizada, assim, tanto para dizer o 

oposto do que se pretende, quanto para dizer literalmente o que se pretende com uma 

modalização diferente, quebrando a expectativa do ouvinte, desconstruindo uma imagem 

institucionalizada, dentre outros; pois há situações em que o locutor – pretendendo ser irônico 

– expressa literalmente a verdade. Ou situações nas quais, simultaneamente, pretende 

transmitir o que é dito realmente e o que está implicado conversacionalmente, como neste 

exemplo: uma pessoa diz: “Eu tive um péssimo dia hoje” (na ocasião em que perdeu uma 

fortuna no jogo). 

A definição de ironia, por não possuir uma delimitação conceitual, pode ser 

confundida com outros conceitos, como por exemplo, sarcasmo (PAULA, 2012), 

(GUIMARÃES, 2011), humor (GUIMARÃES, 2011), incredulidade (OLIVEIRA, 2008), o 

que nos leva a pontuar que possivelmente há construção de sentidos comuns nessas 

expressões que podem ser veiculados pelos falantes em uma interação verbal, podendo, então, 

essas atitudes serem agrupadas por essas aproximações. 

 

2.2 Ironia no Discurso 

 

Como em todo discurso, no irônico o interlocutor é coprodutor da significação, da 

construção do sentido. Ressalte-se que neste há, de forma mais evidente, no processo de 

produção da fala, previsões e dicas para a interpretação do sentido pretendido, daí tratarmos 

de pistas de contextualização e estratégias para que o efeito irônico realmente aconteça. Isso 

porque é importante que o alvo seja atingido, e que o interlocutor partilhe do mesmo ponto de 

vista do locutor. Falar de ironia é, portanto, falar da participação clara do interlocutor, uma 

vez que esta “é um gesto dirigido a um destinatário, não uma atividade lúdica, 

desinteressada”. (MAINGUENEAU, 1993, p. 99).  

Em um ponto de vista discursivo, a ironia é um recurso detentor de ampla liberdade 

subjetiva de interpretação, pois, quando se manifesta, é necessário o uso de diversas 

ferramentas para compreendê-la. Para Brait (2000) a ironia é um signo com um significante 

para vários significados, o que nos remete à polifonia do discurso, já mencionada a partir de 
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Bakthin. Ainda segundo Brait (2000), a polifonia é a base para a produção da ironia. A 

heterogeneidade constituinte do discurso irônico produz vozes polêmicas, as quais chamam 

outros textos para a construção do sentido pretendido. Há na composição da ironia intertextos 

que moram no limiar entre o dito e não-dito, o declarado e o não-declarado. Dessa maneira, 

devido às diversas possibilidades de interpretação, a ironia é um elemento que produz um tom 

de relatividade, a começar pela ação de relativizar o significado literal da mensagem 

pronunciada. 

A ironia é intertextual, interdiscursiva, é um recurso formador textual, que só é 

concretizada a partir da interpretação do interlocutor, o qual a interpreta com base em nuances 

discursivas e prosódicas para co-construir o sentido pretendido pelo locutor. 

Segundo Hutcheon (2000), nenhum dito será irônico em si mesmo, porque a ironia 

nasce da interrelação entre significados, entre pessoas, entre intenções e interpretações, sendo 

uma expressão complexa na comunicação intersubjetiva: “um modo de discurso que tem 

‘peso’, no sentido de ser assimétrica, desequilibrada em favor do silencioso e do não dito” 

(HUTCHEON, 2000, p. 324). Nesse sentido, a ironia é tida como prática ou estratégia 

discursiva, uma vez que, inserida em um contexto social, exige interpretação subjetiva, a fim 

de obter sucesso ou não na compreensão do dito irônico. 

Hutcheon (2000) acentua, também, que a ironia funciona diferentemente da metáfora, 

da alegoria e dos trocadilhos. Na ironia, a sintaxe, a pragmática, as circunstâncias textuais e 

contextuais, além das condições de produção/recepção, são fundamentais para a construção do 

significado irônico. Além desses fatores, embora a autora não tenha observado 

explicitamente, podemos incluir a prosódia como fundamental nessa construção. 

Voltando às nossas discussões sobre emoções, atitudes e afetos sociais, a autora 

pontua que a ironia não está ligada à ética emocional, embora haja nela uma carga afetiva que 

não pode ser ignorada.  

O que os teóricos anteriormente denominaram atitudes são expressões prosódicas que 

seguem códigos convencionalizados socialmente, que, como proposto por Aubergé (2002), 

trataremos de afeto social. 

Essas relações discursivas são construídas ao passo em que há interação entre os 

participantes de uma situação social, contextualizada cultural, histórica e institucionalmente, 

carregando significados específicos. Assim, “o discurso constitui e constrói o mundo com 

base em significados, pois não basta que o discurso represente o mundo, é preciso que ele 

faça o mundo significar.” (FAIRCLOUGH, 2007, p.64). 
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“... qualquer enunciação, por mais significativa e completa que seja, constitui 

apenas uma fração de uma corrente de comunicação verbal ininterrupta (...). 

Mas essa comunicação verbal ininterrupta constitui, por sua vez, apenas um 

momento na evolução contínua, em todas as direções, de um grupo social 

determinado.” (BAKTHIN, 1992). 

 

 

2.3 Importância da Prosódia/Entonação para o Discurso Irônico 

 

Fenômenos prosódicos foram estudados a partir de uma variedade de perspectivas. 

Eles foram examinados como elementos de nível sintático e lexical (BRESNAN 1971; 

BERMAN, SZAMOSI, 1972), bem como em sua competência pragmática (BOLINGER 

1972; BRAZIL, COULTHARD & JHONS, 1980). Apesar de muitas divergências básicas, 

linguistas e foneticistas descobriram muito sobre as convenções do uso prosódico e sobre a 

natureza da informação semântica transmitida pela prosódia. 

Gumperz (1982) diz que, na sinalização semântica, o valor das pistas prosódicas 

possui duas funções: (i) carregar um pouco do peso de selecionar entre uma variedade de 

interpretações possíveis, direcionando o ouvinte entre tons inerentes ao campo semântico das 

palavras usadas; (ii) amarrar esses traços semânticos fundamentais juntos em um tema, e 

marcar uma linha de argumentação em desenvolvimento. Por uma "linha de argumentação" 

entendemos uma estrutura temática coesa que faz sentido dentro de um contexto. 

Estes sinais só fazem sentido se evocam imagens relevantes do sistema cultural já 

consagrado para aqueles interlocutores. Isto por sua vez depende da efetividade das dicas, 

destacando valores culturalmente específicos para aquela temática ou contexto específicos. 

Assim, claramente, pistas prosódicas são baseadas sistematicamente em convenções de 

padrões de usos prosódicos. No entanto, a sinalização é dependente do contexto do discurso e 

da experiência anterior do ouvinte. 

Neste sentido, Gumperz (1982) define a comunicação como uma atividade social que 

requer o esforço coordenado de um ou mais indivíduos e que só acontece quando há 

interação, isto é, quando um movimento de fala é instaurado a fim de estabelecer interação e 

construção de significados contextuais. Para a comunicação ocorrer efetivamente, os falantes 

precisam lançar mão de competências além da competência gramatical, dentre as quais está o 

contexto e a prosódia audiovisual, recursos verbais e não verbais usados para que possamos 

construir o significado dentro de um contexto específico. 
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Ao considerarmos, então, não apenas o enunciador na construção do enunciado em 

contexto específico, fica clara a função comunicacional do interlocutor frente ao contexto de 

enunciação: segundo Goffman (1979), é necessário considerar que outros interagentes podem 

estar envolvidos na interação verbal, ou ainda, que o ouvinte “endereçado” possa não 

responder ao estímulo conversacional.  

O distanciamento entre interlocutor e enunciador, na ironia, é marcado, então, por 

diferentes índices linguísticos: entonacionais, gestuais, situacionais. Nesse sentido, 

percebemos certo interesse estratégico na ironia: ela permite ao locutor escapar às normas de 

coerência que a argumentação impõe; o autor de uma enunciação irônica produz um 

enunciado que possui, a um só tempo, dois valores contraditórios. A ironia parece então “uma 

armadilha que permite frustrar o assujeitamento dos enunciadores às regras da 

racionalidade e da conveniência públicas” (BERRENDONNER, 1981, p. 58). 

Podemos pontuar, ao marcarmos o lugar do ouvinte na enunciação, que a expressão da 

ironia pode servir como estratégia de “preservação pessoal”, manutenção do enquadre 

(BATESON, 1972), uma vez que o enunciador escolhe produzir um enunciado irônico e não 

um enunciado “verdadeiro” e diretivo. Nessa perspectiva, há intenção do falante ao produzir 

um enunciado irônico em um contexto específico, utilizando como marcas discursivas 

posicionamentos, gestos corporais, variações entonacionais e léxico coerente com a prática 

pretendida. 

Para que esse tipo de situação se concretize, é necessário que os participantes 

compartilhem as informações emitidas pelo locutor/falante, o que leva, muitas vezes, a uma 

seleção de ouvintes que possuem o esquema fundamental ao entendimento do contexto 

específico de expressão da ironia; com isso, é possível inferir que a relação dialógica do 

discurso é fundamental tanto para a expressão da ironia quanto para sua recepção e 

interpretação. 

Nessas situações contextuais, pontuamos a fundamental importância da prosódia e das 

estratégias comunicativas para a construção do significado da ironia uma vez que, como já 

dito, aspectos ligados à prosódia da fala e dos gestos ajudam no processo de produção e 

recepção da enunciação irônica. 

Segundo Gumperz (1982), a interação comunicacional prevê certos movimentos 

corporais, gestuais, situacionais e entoacionais, que direcionam o ouvinte na 

compreensão/apreensão do significado pretendido. Estas pistas contextuais são marcadores 
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que direcionam uma interpretação possível para aquela expressão, e claro, só existe dentro de 

um contexto de realização. 

A premissa básica é que esta marcação de interpretação é efetuada pela dinamicidade 

conversacional baseada em convenções sociais e expectativas de co-ocorrência entre conteúdo 

e estilo de superfície, que são amontoados de características da superfície da mensagem como 

meios pelos quais os falantes e ouvintes interpretam a atividade de interação verbal e como 

este conteúdo relaciona-se com o que precede ou segue. Estas características são referidas 

como pistas de contextualização. Segundo Gumperz (1982), elas são habitualmente usadas e 

percebidas conscientemente, por isso, devem ser estudadas em processo e em contexto e não 

em abstrato. 

Grosso modo, as pistas de contextualização são características linguísticas que de certa 

forma contribuem para a sinalização de pressupostos contextuais. Entretanto, o autor pontua 

que “...when a listener does not react to a cue or is unaware of its function, interpretations 

may differ and misunderstanding may occur.”  (GUMPERZ, 1982, p 132), mostrando que 

nem sempre as pistas são bem entendidas, e quando não são, provocam ambiguidades e 

desentendimentos entre locutor e ouvinte. 

As pistas de contextualização são, portanto, pistas interacionais que marcam a 

multimodalidade do discurso, promovendo nuances para construção do significado 

pretendido. Podemos defini-las como movimentos de mãos (levantar/abaixar/acenos à direita 

ou à esquerda), movimentos com os dedos (apontamentos/fechamentos em círculos), 

movimentos faciais (levantamento ou aproximação das sobrancelhas/sorrisos/risos/abertura 

exagerada ou fechamento incisivo da boca), movimentos de postura (virar o corpo para direita 

ou esquerda), além de outros movimentos ou sinais que possam compor a cena enunciativa 

intencionada pelo locutor. 

Assim, as pistas de contextualização, juntamente com a prosódia, são fundamentais 

para a construção do sentido irônico, pois estabelecem marcas de padrões consagrados pela 

cultura e pelo contexto de realização que direcionam a interpretação do enunciado. 
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3 METODOLOGIA 

 

3.1 Coleta de Dados 

 

Com o objetivo de estudar o papel da prosódia na construção do significado irônico e 

de realizar uma comparação entre as estratégias discursivas utilizadas pelos locutores/falantes 

em contextos específicos diferentes, este trabalho contou com três corpora de expressão da 

ironia: um corpus de fala espontânea, composto por enunciados irônicos e neutros 

selecionados a partir de Edições do Programa CQC
2
 (Custe o Que Custar), do ano de 2014; 

um corpus de fala atuada, composto pelo registro em áudio e vídeo da atuação dos enunciados 

anteriormente selecionados do CQC por 02 atores do sexo masculino (estudantes dos períodos 

finais do Curso de Artes Cênicas da Universidade Federal de Ouro Preto, que têm como 

língua materna o Português Brasileiro, com idade entre 20 e 28 anos, com nível médio de 

ensino completo
3
) e o último corpus de leitura, composto pelo registro em áudio e vídeo dos 

mesmos enunciados anteriores, lidos pelos mesmos estudantes do Curso de Artes Cênicas da 

UFOP que fizeram a fala atuada. A escolha dos atores para atuação dos enunciados foi 

concebida a partir de outros trabalhos na área que já utilizaram esta metodologia (SILVA, 

2008, OLIVEIRA, 2011 e PAULA, 2011), e pelo fato de osatores, durante o Curso de Artes 

Cênicas, passarem por orientações de técnicas e aprimoramento de atuação. 

Tratamos aqui de três tipos de dados de voz humana “natural”, ou três estilos de fala, 

os quais influenciam nas coletas de dados: fala atuada, fala espontânea e fala lida. 

Barbosa (2012) promove uma discussão acerca da composição de corpus. Segundo o 

autor, “a dimensão essencial para a caracterização da espontaneidade é o grau de intervenção 

do experimentador em relação à eliciação do material, ou seja, quanto maior for a intervenção 

do experimentador, menor será o grau de espontaneidade da fala” (BARBOSA, 2012, p. 14). 

Assim, o autor propõe uma classificação dos corpora, a partir de duas dimensões: gênero 

enunciativo e grau de controle pelo experimentador, como podemos ver na figura 2. 

                                                           
2
 O referido programa televisivo, com formato da EyeWorks e veiculado em diversos países, é exibido no Brasil 

pela Rede Bandeirante de Televisão. Uma amostra dessa emissão pode ser conferida no link: 

<www.youtube.com/watch?V=OSGCASiniU> . 

3
 As possíveis variações prosódicas geográficas não foram consideradas neste trabalho, uma vez que os estudos 

acerca dessas diferenças e ou semelhanças (CUNHA, 2000; CUNHA; SILVESTRE; SILVA, 2012) são 

introdutórios e não falam nada a respeito da fala atitudinal, mas apenas de situações neutras.  
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Figura 2 - Proposta de classificação de corpora segundo eixo “grau de controle do 

experimentador” e “gênero ou tipo de corpus”.  

FONTE: BARBOSA, 2012, p. 16. 

 

A fala espontânea, para Barbosa (2012), não está diretamente relacionada ao grau de 

formalidade (TV, por exemplo), mas ao controle do experimentador, como podemos verificar 

na figura 2. É importante ressaltar que, embora nos programas televisivos, como CQC, haja 

certo controle do dito, ou pautas do que dizer, as realizações verbais não são monitoradas pelo 

experimentador e não são alijadas do discurso que está em processo de construção. Cada 

enunciado, irônico ou neutro, selecionado do programa, faz parte de uma interação real que 

ocorre entre locutores do programa e telespectadores ou dos locutores entre si. Assim, o termo 

espontâneo usado aqui não equivale à conversa face a face, mas difere radicalmente do 

atuado, uma vez que é produzido em uma situação real de interação e com intenções reais de 

ironizar o dito ou uma situação social.  

No intuito de também classificar os corpora, Couto, Sá e Figueiredo (2013) propõem 

uma divisão mais específica dos gêneros mais utilizados para estudos prosódicos. No Quadro 

3 podemos observar que a divisão proposta pelas autoras vem estabelecer um gradiente, não 

rígido e padronizado, que nos guia na busca pelo melhor corpus para atingir os objetivos 

almejados em nossos trabalhos. 
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Quadro 3 - Síntese de gêneros orais possíveis para os estilos de fala 

lida, atuada e espontânea.  

FONTE: COUTO, SÁ e FIGUEIREDO, 2013, p. 74-75. 

 

Para os gêneros orais, estão propostos os estilos de fala lida, fala espontânea e fala 

atuada, os quais são organizados em coleta experimental, realizadas em laboratórios e ou 
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locais próprios / reservados para gravação, e coleta não experimental, realizada em contextos 

reais de interação social, com pouca e ou nenhuma edição; as autoras ainda cruzam essas 

características com a de locutor profissional e locutor não profissional, a fim de mostrar que 

pode haver divergências prosódicas relevantes para o estudo destas fontes. Uma questão 

extremamente importante é que um mesmo gênero pode ser considerado de fala lida, de fala 

atuada ou de fala espontânea de acordo com o estímulo dado/realizado pelo locutor, seja ele 

profissional ou não profissional.Por exemplo, o conto de fadas pode ser lido por contadores de 

histórias de forma não experimental, configurando um gênero de fala lida por um locutor 

profissional; e quando “lido” de cor, pode ser considerado fala atuada. 

Trataremos então fala espontânea como antônima de fala atuada e fala lida, embora 

tenhamos consciência de que há certo monitoramento nos programas televisivos, mesmo os de 

transmissão ao vivo.  

Utilizaremos esses três tipos de corpora, a fim de contribuir para os estudos da fala 

espontânea, sua relação comparativa com a fala lida e atuada, e de comparar os nossos 

resultados com os estudos já realizados para a fala atuada. 

O Programa CQC foi escolhido como fonte de enunciados irônicos constituintes de 

nosso corpus devido à sua estrutura, estilo e dinamicidade. O referido programa estreou na 

Rede Bandeirantes de Televisão em 2008, com um formato inovador, pautado na irreverência, 

mordacidade e humor inteligente. A emissão, exibida nas noites de segunda-feira, vem de 

forma dinâmica e expressiva nos apresentar fatos relevantes e atuais da vida política, 

econômica, cultural, esportiva e artística do Brasil e do mundo. Durante o período de coleta 

dos enunciados estudados, o CQC contava com os seguintes integrantes: Marcelo Tás, Marco 

Luque, Dani Calabresa, Felipe Andreoli, Oscar Filho, Maurício Meirelles, Ronald Rios e 

Duda Noblat. 

Assim, escolhemos o CQC como fonte de dados por se tratar de um programa de 

entretenimento mais mordaz; dessa forma, julgamos que seria possível encontrar diversos 

enunciados de expressão irônica para compor nosso corpus de fala espontânea. 

Para os enunciados de fala espontânea, expressos no referido programa, usamos o 

seguinte método para seleção: após as audições dos programas, selecionamos os enunciados 

que, perceptivamente, a partir da construção de significados possíveis (análise como falante 

nativo) e de nuances contextuais, assim como semânticas, consideramos irônicos ou 

neutros.Para confirmação da neutralidade ou da construção irônica desses enunciados 
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aplicamos o Teste de Percepção 1 com 15 voluntários, falantes nativos de português 

brasileiro. 

Este Teste de Percepção 1 consistiu em um método de validação das escolhas dos 

enunciados e ocorreu da seguinte maneira: convidamos voluntários, estudantes das disciplinas 

de Fonética e Fonologia do Curso de Letras da UFOP, com idade entre 18 e 25 anos, com 

nível médio de ensino completo, do sexo feminino e masculino, não restringindo, em 

nenhuma etapa dos testes, origem geográfica/linguística dos falantes, desde que fossem 

falantes nativos de Português Brasileiro. Os estudantes ouviram e assistiram (ao mesmo 

tempo) aos excertos dos programas, incluindo áudio, vídeo e contexto prévio de realização do 

enunciado, nos quais havia a expressão de ironia ou neutralidade; cada um teve um 

formulário, no qual realizou uma descrição livre acerca do entendimento apreendido do 

enunciado ouvido. Cada enunciado foi passado três vezes com intervalos de dois minutos, 

para que os voluntários realizassem suas considerações de maneira tranquila. Caso o estudante 

apontasse um significado contrário ao dito, ou secundário, ou conotativo, entendemos tal 

escolha como confirmação de que naquele enunciado apareceu uma ironia (seguindo a 

definição de Brait, 1996); se o significado não fosse apresentado dessa forma, mas sim com 

um significado literal, repetindo o dito, entendemos como confirmação de um enunciado 

neutro (não atitudinal) (o formulário usado no Teste de Percepção 1 pode ser visto no 

Apêndice 1). Ressaltamos que na seleção feita pela pesquisadora os enunciados irônicos 

escolhidos não tiveram outras atitudes ou expressão de emoções que poderiam se ajuntar à 

ironia, e que o conteúdo lexical desses enunciados foi neutro (não houve palavras que 

possibilitassem a percepção da ironia, mas esta se faz a partir de elementos prosódicos e 

discursivo-contextuais); pontuamos, ainda, que no formulário de Teste Perceptivo ocultamos 

a identificação do nome da pesquisa, como forma de não influenciar os participantes. Com a 

aplicação do Teste, obtivemos 29 enunciados para os quais a maioria dos juízes tenha 

classificado como irônicos e 12 enunciados para os quais a maioria dos juízes tenha 

classificado como neutros. Vale pontuar que consideramos maioria a porcentagem acima de 

60%. 

Com base nos enunciados detectados como irônicos no primeiro teste foi realizado um 

Teste de Percepção 2 (mínimo de 10 voluntários por teste
4
), que objetivava evidenciar o que 

realmente deveria ser observado e descrito acerca dessas enunciações em nossa análise. 

                                                           
4
 Só foi possível estipular um número mínimo de juízes para os testes. O número de participantes em cada teste 

não foi igual ao dos demais porque para cada teste uma turma de alunos do Curso de Letras participou, portanto 

os alunos que estavam em aula no dia do teste e que aceitaram as condições para dele participarem como 
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Para fins de sistematização de análise e construção do corpus de fala atuada, 

compusemos 3 grupos distintos de juízes, com no mínimo dez voluntários, compostos cada 

um por pessoas que não participaram do Teste de Percepção 1. As pessoas do Grupo 1 (18 

pessoas) ouviram apenas o áudio dos enunciados e, a partir do Formulário de Teste Perceptivo 

(ver apêndice 2), julgaram se o enunciado ouvido era neutro ou irônico; as do Grupo 2 (10 

pessoas) visualizaram apenas o vídeo e, da mesma forma , julgaram os enunciados quanto à 

sua construção irônica  ou neutra; e , por fim, as do Grupo 3 (18 pessoas) assistiram ao vídeo 

dos enunciados juntamente com o áudio, sem o contexto de realização (o que diferenciou este 

teste do primeiro), e procederam seu julgamento conforme seu entendimento individual do 

que era neutro ou irônico. Os enunciados dos três testes acima mencionados foram passados 

três vezes cada, com intervalos de um minuto, para que os voluntários escolhessem a opção 

que julgassem de acordo com suas interpretações. Assim foi possível caracterizar o que era 

relevante para a nossa análise, em termos prosódicos a partir do julgamento de sons 

(determinado pelo grupo 1), em termos discursivos e prosódicos visuais a partir de pistas do 

vídeo (determinado pelo grupo 2), e em termos prosódicos multimodais, a partir do 

julgamento do áudio e vídeo dos enunciados (determinados pelo grupo 3), bem como 

obtivemos pistas acerca da importância da situação e do contexto discursivo desses 

enunciados na construção do sentido irônico (a partir das respostas do Teste de Percepção 1, 

que tinha o contexto, contrastadas às respostas do Teste 2, sem contexto).  

Após os testes de percepção e da seleção final do corpus espontâneo, foi conduzida a 

construção do corpus de fala atuada e fala lida: 

 Leitura de uma expressão natural/neutra, pelos atores, dos enunciados irônicos 

selecionados no corpus de fala espontânea. Na composição deste corpus, 

usamos a leitura pelo fato de julgarmos uma ‘atuação’ de neutro inadequada, 

apesar de sabermos que a leitura possui aspectos entonacionais diferentes da 

expressão neutra (COUTO; SÁ; FIGUEIREDO, 2013; SILVA, 2008; 

OLIVEIRA, 2011, PAULA, 2011).
5
 

                                                                                                                                                                                     
voluntários (assinando o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido) constituiu o número de juízes para cada 

teste, daí termos número diferente de participantes em cada situação. 
5
 Fizemos tentativas, com cada ator, de gravar a fala neutra, partindo de uma leitura em silêncio para depois 

gravarmos, pedindo aos atores que pronunciassem a frase de forma mais natural possível, sem lê-la no momento 

da gravação. No entanto, ao compararmos as gravações dessa expressão neutra com a leitura, vimos que as 

escolhas prosódicas usadas em ambas  gravações foram muito similares, o que nos levou a reduzir o corpus de 

referência dos atores para a leitura sem expressividade (chamada pelos atores de leitura “branca”). 
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 Aplicação de um Protocolo de Atuação (ver exemplo no apêndice 3), no qual 

constam as informações discursivas e contextuais (retiradas de observações do 

pesquisador), para a atuação de enunciados irônicos pelos atores. Vale ressaltar 

que os atores não ouviram ou assistiram previamente ao vídeo dos enunciados, 

a fim de não influenciar nos resultados; 

 Conforme orientações e requisitos do Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 

Federal de Ouro Preto – CEP UFOP, todos os participantes da pesquisa receberam 

esclarecimentos e explicações acerca dos experimentos e de forma voluntária assinaram o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (ver apêndices 4 e 5) e o Termo de 

Consentimento de Uso de Imagem e Som de Voz, no caso dos atores (ver apêndice 6). 

Seguindo, ainda, as diretrizes do CEP UFOP, esta pesquisa foi aprovada pelo referido Comitê, 

sob o Parecer Consubstanciado Número: 481.337 (ver Anexo). 

 

3.2 Análise de Dados 

 

Após a composição e validação dos corpora, fizemos uma descrição discursiva dos 

enunciados, a fim de mostrar as estratégias discursivas relevantes à construção da expressão 

da ironia e sua recepção pelo interlocutor. Essa descrição foi baseada nas pistas de 

contextualização, de acordo com Goffman (1974) e Gumperz (1982), já mencionadas: após 

audição e visualização do áudio/vídeo e interpretação do contexto da cena enunciativa, 

descrevemos cada movimento gestual, posicionamento corporal, além dos aspectos relevantes 

à construção da cena enunciativa. Segundo os autores supracitados, uma análise deve-se 

basear pela atenção aos detalhes, cada mudança corporal é um indício de alteração discursiva 

seja para enfatizar, diminuir o foco ou até mesmo mudar o assunto. 

Para as análises contextuais dos enunciados, contamos com as considerações de 

Goffman (1981), que, ao discutir a construção do sentido em contextos específicos, nos 

mostra que todo o aparato contextual fornece pistas e marcadores através dos quais se 

manifestam os footings. O conceito de footing, desenvolvido por Goffman (1981) com base 

nas noções de enquadre de Bateson (1972), trata de um alinhamento por parte dos 

participantes da interação verbal, de forma a conduzir o processo de produção e recepção do 

discurso. 

Consonante com as considerações de Gumperz (1982), as pistas de contextualização 

são compostas por elementos frasais, lexicais, digressivos, prosódicos, organizacionais 
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rítmicos e corporais, enfatizando a natureza multimodal da comunicação. Essa 

multimodalidade parece funcionar como meio de assegurar que os participantes de uma 

interação sejam capazes de compreender o sentido intencional pretendido. 

Portanto, ressaltamos a importância da análise prosódica, a qual, juntamente com os 

demais aspectos linguísticos, ajudou na construção dos significados e da cena enunciativa. 

Assim, discursivamente, buscamos aspectos que nos fornecessem elementos de pistas 

contextuais: movimentos faciais e corporais, que a partir da construção pretendida são 

enquadrados pelo falante. 

Para a análise acústica, os dados de fala espontânea, irônica e neutra, fala atuada e fala 

lida foram editados e analisados no programa PRAAT
® 

(Boersma; Weenick, 2014), por meio 

do qual, após segmentação silábica dos enunciados, foram feitas as medidas acústicas de F0, 

em semitons, e duração, o que nos permitiu verificar valores pontuais e movimentos de 

frequência fundamental, bem como de tempo (duração) de sequências de segmentos e do 

enunciado. 

Um exemplo dessa segmentação e análise pode ser visto abaixo:  

 

 

Figura 3: Exemplo de segmentação e análise. Oscilograma, espectrograma, curva de F0 (em azul) e grade de 

texto com transcrição ortográfica, segmentação silábica e pontos de F0 do enunciado neutro “Ela vai falar com a 

nossa equipe”, pronunciado pelo loc. 01, fala espontânea. 

 

Após fazer a segmentação e anotação nas Grades de Texto para cada um dos 

enunciados analisados, foram feitas as medidas que descrevemos nas seções seguintes. 

Para este estudo, utilizamos a unidade entonativa proposta por Halliday (1970), o 

grupo tonal, ou seja, uma unidade entonativa de comunicação, sendo o grupo tonal simples 

composto apenas por uma tônica saliente e o grupo tonal composto por duas ou mais tônicas 

salientes. O grupo tonal é de extrema importância para o presente estudo, pois é a partir da 
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tônica proeminente que percebemos os movimentos melódicos (variações de F0) realizados ou 

não durante a expressão da fala. 

Em cada grupo tonal selecionado, então, para as medidas do parâmetro de frequência 

fundamental, como é clássico na literatura dos estudos prosódicos (MORAES, 1984; REIS, 

1995; ANTUNES, 2007; SILVA, 2008; OLIVEIRA, 2011; PAULA, 2012), buscamos os 

valores de F0 máxima, mínima, inicial e final do enunciado, os quais foram medidos em 

semitons (st) (uma vez que compararemos locutores diferentes, as medidas em semitons, 

como usadas nos trabalhos de Antunes (2007, 2013), Oliveira (2011) e Paula (2012), são mais 

indicadas por serem relativas e assim permitirem essa comparação). Foi usada no programa 

Praat a escala de semitons com referência a 100Hz (semitones re 100Hz); esta escolha pautou-

se pelos estudos de Oliveira (2012), que realizou comparações entre as escalas de semitons e 

verificou que as medidas de semitons com referência a 100Hz promovem comparações 

significativas para a análise dos dados. Foram verificados, ainda, movimentos de F0, também 

medidos em semitons, que possam ser característicos da expressão da atitude de ironia, 

comparando a ironia e o neutro de cada locutor com ele mesmo e em conjunto, verificando 

também se há diferenças entre ironia espontânea e ironia atuada. Foram utilizados ainda 

cálculos sobre esses valores, como tessitura (valor máximo menos valor mínimo) dos 

enunciados e dos movimentos de F0. 

Para o parâmetro duração, foram medidas a duração total do enunciado e a duração 

das sílabas tônicas finais dos enunciados e das sílabas anteriores a elas (pré-tônicas) em 

milissegundos, como vem sendo utilizado na literatura da área e como postulado nos trabalhos 

de Moraes (2008; 2011), Antunes (2007, 2013), Oliveira (2011) e Paula (2012). Verificamos 

a presença de pausas e medimos sua duração em milissegundos, como feito em Antunes, 

Aubergé e Sasa (2014). Também foi realizado o cálculo da taxa de articulação (doravante TA) 

ou velocidade de fala, que aqui será considerada como a divisão do número de sílabas 

pronunciadas pela duração total do enunciado, em segundos, obtendo um valor em sílabas por 

segundo; e da taxa de elocução (doravante TE), aqui considerada como a divisão do número 

de sílabas pronunciadas pela duração do enunciado, excluindo as pausas. A diferença entre os 

tipos de taxa reside no fato de que a primeira (TA) é pausa-includente e a segunda (TE) é 

pausa-excludente. 

Realizamos, ainda, o tratamento estatístico dos dados quantitativos obtidos, por meio 

de estatística descritiva – média, desvio padrão – e estatística inferencial – Teste T de 

diferença entre médias, sendo adotado o nível de significância de 5% (IC 95%). Para todos os 
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dados, média e desvio padrão foram calculados. O teste T de diferença entre médias foi usado 

apenas quando o número de dados analisados permitiu, ou seja, quando os locutores foram 

agrupados. Nos casos de análise para cada locutor este teste não foi feito, pois o número de 

dados foi insuficiente para que o resultado do teste fosse confiável. Nos casos em que o teste 

T não foi realizado, apresentamos as médias de valores de F0 e duração como tendências 

apresentadas pelos locutores.  
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Neste capítulo, apresentaremos e discutiremos os resultados encontrados a partir dos 

testes de percepção, análise acústica e discursiva dos dados coletados. 

 

4.1 A ironia espontânea: seleção e análise dos dados 

 

A primeira seleção dos enunciados irônicos e neutros a comporem o corpus de análise 

deste trabalho foi realizada a partir da percepção da pesquisadora enquanto falante nativa de 

Português Brasileiro. Após assistir 14 edições do Programa CQC, exibidas nos meses de 

março e abril de 2013 e junho, julho e agosto de 2014, foram selecionadas 06 edições para a 

retirada dos enunciados, dos programas exibidos nas datas de 23 de junho, 21 e 28 de julho, 

04, 11 e 18 de agosto de 2014. A escolha dessas edições baseou-se nas discussões em pauta 

nos referidos programas e pelas datas mais atuais. Assim, foram selecionados, pela 

pesquisadora, 58 enunciados, sendo 21 considerados neutros e 37 irônicos, de 04 locutores, 

repórteres do CQC, sendo que 03 são do sexo masculino e 01 do sexo feminino, identificados 

neste trabalho por loc. 01; loc. 03, loc. 04 (do sexo masculino) e loc. 02 (do sexo feminino). 

A escolha dos locutores que produziram os enunciados selecionados seguiu uma 

lógica de recorrência, ou seja, os locutores escolhidos realizaram mais enunciados 

perceptivamente irônicos, assim julgados pela pesquisadora; além de que buscamos 

enunciados que apresentavam uma melhor qualidade no som, já que, por se tratar de um 

programa com plateia e de exibição ao vivo, em muitos enunciados havia ruídos, sobreposição 

de turnos, barulhos diversos (palmas, risos), que comprometiam a qualidade sonora desejada 

para proceder à análise acústica.  

A fim de validar a escolha desses enunciados neutros e irônicos, foi realizado, como 

previsto na metodologia, um teste de percepção de validação dos rótulos atribuídos, cujos 

resultados encontram-se descritos a seguir. 

 

4.1.1 Seleção dos enunciados – Resultados do Teste de Percepção 1 

 

O Teste de Percepção 1 foi um teste aberto e consistiu no julgamento feito por 18 

juízes dos vídeos dos enunciados previamente selecionados pelo pesquisador. O teste foi 

realizado em sala de aula do Instituto de Ciências Humanas e Sociais (ICHS) da UFOP, e os 
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voluntários que dele participaram eram estudantes do Curso de Letras da UFOP. Esses 

voluntários assistiram, todos ao mesmo tempo no intuito de evitar interferências nos 

resultados, aos vídeos (com áudio) dos enunciados dentro de um contexto prévio de realização 

de cada cena enunciativa (o vídeo exibido trazia a frase alvo com contexto imediato de 

produção). Utilizamos um equipamento Data Show, o qual já é fixo na sala de aula, para 

exibição das imagens, um Home Theater para melhor propagação do som, ligados a um 

computador para reprodução dos vídeos. Para controle temporal, cada vídeo foi exibido três 

vezes seguidas, com intervalos de dois minutos entre a exibição de um vídeo e de outro para 

resposta dos juízes. 

A tarefa dos juízes consistiu em, após ver o vídeo três vezes, explicar o significado do 

enunciado alvo, que estava discriminado no formulário do teste. Para isso, cada voluntário 

recebeu folhas com os enunciados selecionados e espaço para escrever o significado desse 

enunciado no vídeo, de acordo com o que tivesse compreendido pelo vídeo assistido (nesse 

primeiro teste, o contexto foi disponibilizado no vídeo, já que para identificar os enunciados 

irônicos ou neutros a pesquisadora usou também o contexto em que as frases ocorreram).  

A análise dos resultados desse primeiro teste começou com a leitura de todos os 

comentários, respostas e avaliações dos juízes a respeito do que entenderam de cada frase, a 

fim de definir parâmetros para considerar o enunciado irônico ou neutro. 

Assim, consideramos irônicos os julgamentos que apontaram significados contrários 

ao dito, ou secundários, ou conotativos, que levavam a uma interpretação irônica segundo os 

conceitos vistos para esse afeto social, como podemos ver em alguns exemplos: 

“Ela está sendo irônica.” 

“Ele queria mentir...” 

“O humorista faz uma crítica à falta de preparação da repórter.” [quando o enunciado 

alvo dizia que a repórter estava bem preparada]. 

“Brincadeira em relação ao programa Na Moral.” 

“O apresentador parece ser sarcástico ao se referir ao ‘querido amigo’ Cleanto.” 

“... percebemos que ele não está falando naturalmente.” 

Os excertos acima foram retirados das descrições do formulário do teste, no qual os 

voluntários expressavam o que o enunciado representou, em termos de significados. 

Percebemos que a conceituação de ironia é extremamente complexa, como discutimos no 

referencial teórico, já que não houve consenso nas descrições e entendimentos, principalmente 

no que se refere ao rótulo desse afeto social. Apesar de muitas vezes os voluntários usarem o 
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termo ironia, ele não aparece em todos os significados considerados irônicos: abrimos esse 

leque para algumas outras denominações, que foram mais recorrentes nas respostas, tais 

como: deboche, humor, quebra de expectativa, brincadeira, trocadilho, sátira, piada, sarcasmo, 

crítica, contradição.  

Para as seleções dos enunciados neutros, consideramos o julgamento de todas as frases 

cuja descrição de significado foi a confirmação literal do que foi dito ou significado 

denotativo. 

Desta forma, após contagem destas descrições, transformamos as respostas abertas em 

escolhas fechadas e obtivemos os seguintes resultados para os julgamentos dos 18 juízes, 

conforme a tabela 1: 

 

Tabela 1: Porcentagens de coincidência do julgamento dos juízes e da pesquisadora para os enunciados 

irônicos e neutros no Teste de Percepção 1. 

 

PESQUISADORA 
JUÍZES 

IRONIA NEUTRO 

IRONIA 88,03% 11,97% 
NEUTRO 15,66% 84,34% 

 

A tabela 1 nos mostra a porcentagem de coincidência dos enunciados, julgados como 

neutros ou irônicos, pelos juízes do Teste de Percepção 1, em relação à classificação prévia 

feita pela pesquisadora. Se tomarmos um julgamento ao acaso, os juízes marcariam 50% dos 

enunciados como irônicos e 50% como neutros. Nota-se, pelo resultado geral, que houve uma 

porcentagem maior que 80% de opiniões coincidentes nos enunciados irônicos e nos neutros. 

Como o objetivo deste teste era validar as escolhas prévias de enunciados, foram excluídos, a 

partir dos resultados desse teste, os enunciados irônicos e neutros que obtiveram índice de 

coincidência abaixo de 60% (08 enunciados irônicos e 09 neutros), pois isso mostra que 

nesses enunciados o julgamento entre pesquisadora e juízes não apresentou concordância; 

foram tomados como válidos os enunciados que obtiveram índice de coincidência acima de 

60%, já que a maioria dos juízes (mais de 60%) deu para o enunciado a mesma classificação 

que a pesquisadora. Assim, obtivemos 29 enunciados irônicos e 12 enunciados neutros para a 

fala espontânea, os quais foram submetidos à análise acústica e ao outro teste de percepção, 

cujo objetivo era verificar a importância de pistas como o áudio, o vídeo e o contexto para a 

construção do significado irônico.  
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4.1.2 Características prosódicas dos enunciados irônicos e neutros 

 

Para verificarmos as características prosódicas que diferenciavam os enunciados 

irônicos dos neutros constantes no corpus de fala espontânea, realizamos as seguintes medidas 

acústicas: i) quanto à frequência fundamental, dos movimentos de F0 e de pontos de F0 que 

dão uma visão geral do enunciado (mínimo, máximo, médio, inicial e final); ii) quanto à 

duração, duração total do enunciado, duração da pré-tônica final e da tônica final do 

enunciado, duração das pausas. Por meio dessas medidas foram também calculadas a tessitura 

de F0 do enunciado (valor máximo menos valor mínimo de F0), a tessitura de F0 do 

movimento final e as taxas de articulação e elocução (TA e TE).   

 Passaremos, então, a análises individuais dos locutores do CQC, buscando comparar 

os resultados da fala espontânea de cada um consigo mesmo, contrastando enunciados 

irônicos e neutros de cada locutor. Devido a números baixos de dados para cada locutor e 

diferenças individuais na expressão, aqui os dados serão apresentados por locutor. Na 

comparação entre fala atuada e fala espontânea (item 4.3), os locutores serão agrupados para 

fins de comparação. 

 

4.1.2.1 Medidas acústicas para loc. 01 

 

Apresentamos, nas tabelas a seguir, valores das medidas acústicas de F0 e duração para 

loc. 01, nos quatro enunciados irônicos e cinco enunciados neutros produzidos por esse 

locutor (indicado na tabela por n = número de dados). 

 

Tabela 2: Valores médios e de desvio padrão (entre parênteses) de F0 inicial, F0 final, F0 máxima, F0 mínima, 

F0 média e tessitura do enunciado, do loc. 01. 

 

 
F0 inicial 

(st) 
F0 final 

(st) 

F0 
máxima 

(st) 

F0 
mínima 

(st) 

F0 média 
(st) 

Tessitura 
(st) 

Média (DP) – Ironia 
n= 4 

15,89 
(3,67) 

9,30  
(4,13) 

19,87 
(1,79) 

9,14 
(3,84) 

14,16 
(2,44) 

8,72  
(4,29) 

Média (DP) – Neutro 
n=5 

16,39 
(3,19) 

11,29 
(5,23) 

17,98 
(3,47) 

11,18 
(5,08) 

15,46 
(3,38) 

6,80  
(2,29) 

 

Conforme tabela 2, observamos que, nas frases ditas por loc. 01, há uma tendência de, 

na ironia, os valores de F0 máxima serem mais altos e os de F0 mínima mais baixos, gerando, 

portanto, maior variação de F0, ou tessitura maior nos enunciados irônicos. No entanto, cabe 
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lembrar que, como não se tratam dos mesmos enunciados ditos de forma irônica ou neutra, as 

comparações feitas aqui nem sempre serão suficientes para dizer quais são as diferenças 

prosódicas entre enunciados irônicos e neutros. No caso deste locutor, essa tendência a 

apresentar uma maior variação melódica (tessitura do enunciado) na ironia não se reflete, por 

exemplo, na média de F0, que é maior nos enunciados neutros que nos irônicos. 

Passamos a investigar o movimento final de F0 do enunciado, pois segundo a teoria de 

Halliday (1970) e outros estudos para o português (Moraes, 1984; Cagliari, 1992; Reis, 1995), 

o movimento final do enunciado (ascendente ou descendente) é importante para identificar 

modalidades de frases – função sintática; ou atitudes/intenções/afetos sociais do falante – 

função pragmática ou discursiva. Buscamos, então, verificar se há diferenças para esse 

movimento entre fala irônica e neutra. Tanto nos enunciados irônicos quanto neutros a direção 

desse movimento final de F0 é descendente para o loc. 01. 

 

Tabela 3: Valores médios e de desvio padrão (entre parênteses) de F0 no início do movimento final, F0 no 

final desse movimento e cálculo da tessitura do movimento descendente final do enunciado, do loc.01 

 

 F0 Inicial do 
movimento final 

(st) 

 

 

F0 Final do 
movimento final 

(st) 

 

 

Tessitura do 
movimento final  

(st) 

Média (DP) – Ironia 
n= 4 

16,18 (5,47) 9,11 (5,04) 9,35 (1,00) 

Média (DP) – Neutro 
n=5 

15,83 (3,62) 11,29 (5,23) 4,53 (3,47) 

 

Como podemos observar na Tabela 3, os valores de F0 no início do movimento são 

mais altos para enunciados irônicos e os valores finais são mais baixos na ironia, por isso a 

tessitura do movimento final na ironia é bem maior que nos enunciados neutros, o que vai ao 

encontro dos resultados de Moraes (2011, 2012) e Paula (2012). 

 Além do movimento final descendente, o loc.01 realizou outros movimentos que 

consideramos diferenciais para a expressão da ironia. Na figura 4, temos duas curvas de F0, as 

quais demonstram a comparação entre uma expressão neutra (linha pontilhada) e uma 

expressão irônica (linha contínua). 
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Figura 4: Curva de F0 do enunciado de expressão neutra “Tá muito legal” (linha 

pontilhada) e do enunciado de expressão irônica “Ele é um cara organizado” 

(linha contínua), do loc.01. 

 

Conforme figura 4, vemos como há diferenças entre os movimentos na expressão 

neutra e na expressão irônica; no caso das frases da figura acima, o enunciado irônico aparece 

em um registro de frequência mais baixo que o neutro, mas apresenta um movimento final de 

F0 bastante expressivo, com mais variação melódica que o movimento final no enunciado 

neutro. 

Dos quatro enunciados irônicos expressos pelo loc. 01, dois possuem outros 

movimentos, além do movimento final, mas nos enunciados neutros não há outros 

movimentos de F0 que não o final, por isso a presença de outros movimentos pode ser 

relevante para a construção do significado irônico. Em um dos enunciados irônicos, 

ocorreram dois outros movimentos, um ascendentente e um descendente e em outro 

enunciado percebemos um movimento ascendentente. Em geral, os outros movimentos do loc. 

01 acontecem para enfatizar uma palavra do enunciado irônico, dando realce para o léxico que 

participa do jogo entre o dito e o não dito. 

Na tabela 4, apresentamos os resultados das médias de duração: duração da pré-tônica 

e tônica finais do enunciado, além do valor da taxa de articulação (TA) e taxa de elocução 

(TE). 
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Tabela 4: Valores médios e de desvio padrão (entre parênteses) de duração da pré-tônica, da tônica, da 

taxa de articulação e da taxa de elocução do enunciado, do loc.01. 

 

 Duração  
Pré-tônica  

(ms) 

Duração 
Tônica  
(ms) 

TA 
(síl/s) 

 
 

TE 
(síl/s) 

Média (DP) – Ironia 
n= 4 

0,145 (0,06) 0,250 (0,11) 4,84 (0,53) 5,35 (0,67) 

Média (DP) – Neutro 
n=5 

0,152 (0,03) 0,204 (0,08) 4,47 (1,35) 4,47 (1,35) 

  

 Temos, então, que para ironia os valores de duração da tônica, da TA e da TE são mais 

altos, tendo valores muito similares de duração da pré-tônica. Quanto à presença de pausas, 

elas ocorreram apenas na expressão da ironia: dos quatro enunciados proferidos, em todos 

houve realização de pausas, com média de 287ms. 

Em síntese, os principais resultados de medidas prosódicas que foram diferentes nos 

enunciados irônicos e neutros de loc. 01 são as tessituras do enunciado e do movimento final. 

Como forma de apresentar essas diferenças com mais destaque, confeccionamos os gráficos, 

que se restringem a mostrar características prosódicas que diferenciam neutro e irônico para 

cada locutor, conforme se vê abaixo: 

 

 

Gráfico 1: Médias de F0 máxima e F0 mínima do enunciado das 

expressões irônicas e neutras do loc.01. 
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Gráfico 2: Médias de F0 máxima e F0 mínima do movimento final dos 

enunciados irônicos e neutros do loc.01. 

 

 

4.1.2.2 Medidas acústicas para loc. 02 

 

Assim como apresentado para o primeiro locutor, passaremos a apresentar aqui as 

medidas de F0 e duração feitas nos enunciados irônicos e neutros produzidos pela loc. 02. 

 

Tabela 5: Valores médios e de desvio padrão (entre parênteses) de F0 inicial, F0 final, F0 máxima, F0 mínima, 

F0 média e tessitura dos enunciados irônicos e neutros do loc. 02.  

 
F0 inicial 

(st) 
F0 final 

(st) 

F0 
máxima 

(st) 

F0 
mínima 

(st) 

F0 média 
(st) 

Tessitura 
(st) 

Média (DP) – Ironia 
n=9 

18,74 
(3,06) 

12,95 
(3,27) 

20,55 
(2,11) 

12,25 
(2,86) 

15,91 
(2,37) 

8,30 
(2,69) 

Média (DP) – Neutro 
n=3 

17,71 
(5,34) 

10,70 
(0,72) 

20,59 
(3,14) 

10,70 
(0,72) 

13,22 
(0,30) 

9,89 
(3,09) 

 

As medidas dos enunciados da loc.02, de acordo com a tabela 5, mostraram tendências 

de medidas mais altas para ironia, exceto a tessitura que se apresentou com valor inferior para 

a expressão irônica; vemos, ainda, que F0 máxima tende a valores muito próximos para ironia 

e neutro. Em relação ao movimento final, o mais recorrente foi o descendente, tanto nas 

sentenças irônicas quanto nas neutras. 
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Tabela 6: Valores médios e de desvio padrão (entre parênteses) de F0 no início do movimento final, F0 no 

final desse movimento e cálculo da tessitura do movimento descendente final do enunciado, do loc.02. 

 

 F0  Inicial do 
movimento final 

(st) 

 F0 Final do 
movimento final 

(st) 

 Tessitura do 
movimento final  

(st) 

Média (DP) – Ironia 
n=9 

18,36 (3,21) 12,94 (3,26) 5,42(3,14) 

Média (DP) – Neutro 
n=3 

16,12 (5,23) 10,57 (0,78) 5,55 (5,72) 

 

 Os dados da tabela 6 mostram como a loc.02 apresenta características de valores mais 

altos para F0 inicial e F0 final do movimento final, e mais baixos para tessitura do movimento 

descendente da ironia. A análise dos dados mostrou que para o movimento final na ironia a 

loc.02 utilizou um registro mais alto em sua expressão, produzindo a ironia num limiar mais 

agudo. 

A loc.02 realiza variações de F0 como estratégia para expressão irônica. Enquanto para 

os enunciados neutros a loc.02 não realizou outros movimentos de F0, além do movimento 

final descendente; dos nove enunciados irônicos em seis houve variações, sendo que em dois 

deles a loc. 02 realizou mais de um movimento, a fim de realçar sua intenção na interlocução. 

A locutora, como estratégia de produção irônica, realiza movimentos complexos 

(ascendentente/descendente/ascendentente) como maneira de evidenciar a palavra dentro do 

enunciado, como podemos observar na figura 5. 

 

 

Figura 5: Curva de frequência fundamental, transcrição ortográfica do 

enunciado, transcrição fonética e segmentação silábica do enunciado “Ou é o 

Vídeo Show, sei lá.”, expressão irônica da loc.02, fala espontânea. 
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A figura 5 nos mostra como a curva de F0 apresenta vários movimentos, evidenciando 

as sílabas  e , apresentando, também, um movimento ascendente antes do 

movimento descendente final. 

A seguir, a tabela 7 apresenta valores de duração da pré-tônica, da tônica, da taxa de 

articulação e da taxa de elocução do enunciado, da loc.02. 

 

Tabela 7: Valores médios e de desvio padrão (entre parênteses) de duração da pré-tônica, da tônica, da taxa 

de articulação e da taxa de elocução do enunciado, do loc.02. 

 

 Duração  
Pré-tônica  

(ms) 

Duração 
Tônica  

(ms) 

TA 
(síl/s) 

 
 

TE 
(síl/s) 

Média (DP) – Ironia 
n=9 

0,151 (0,05) 0,274 (0,06) 6,18 (2,51) 5,10 (1,59) 

Média (DP) – Neutro 
n=3 

0,130 (0,03) 0,190 (0,08) 5,84 (0,88) 5,53 (0,76) 

  

 Temos, na tabela 7, valores mais elevados para duração da tônica, da pré-tônica e da 

taxa de articulação para a ironia. A loc.02 utilizou as pausas como recurso modalizador tanto 

na expressão neutra, quanto na expressão irônica: ocorreram pausas em cinco dos nove 

enunciados irônicos e em dois dos três enunciados neutros. Embora haja pausa nos 

enunciados neutros, em média essas pausas perfazem 230ms, enquanto nos enunciados 

irônicos a média de duração das pausas é de 346ms. Isso mostra que as pausas usadas na 

ironia são mais longas que em enunciados neutros. 

 Para a loc.02, tivemos médias de F0 inicial, final, mínima e média com valores 

diferentes paraa expressão irônica; F0 máxima e mínima do movimento final, além da duração 

da tônica e da pré-tônica, também compõem o rol de características prosódicas usadas por 

essa locutora para diferenciar neutro e irônico, corroborando os estudos de Moraes (2011 e 

2012) e Paula (2012), como nos mostram os gráficos abaixo. 

 



 
68 

 

 

 

Gráfico 3: Médias de F0 inicial, F0 final, F0 mínima e F0 média do 

enunciado das expressões irônicas e neutras do loc.01. 

 

 

Gráfico 4: Médias de F0 máxima e F0 mínima do movimento final dos 

enunciados irônicos e neutros do loc.02. 

 

 

 

Gráfico 5: Médias de duração da pré-tônica e tônica final dos 

enunciados irônicos e neutros do loc.02. 
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4.1.2.3 Medidas acústicas para loc. 03 

 

Os resultados das medidas para o loc. 03 serão apresentados aqui. Iniciamos com as 

medidas pontuais de F0 feitas nos enunciados irônicos e neutros produzidos por este locutor. 

 

Tabela 8: Valores médios e de desvio padrão (entre parênteses) de F0 inicial, F0 final, F0 máxima, F0 mínima, 

F0 média e tessitura do enunciado, do loc.03. 

 
F0 inicial 

(st) 
F0 final 

(st) 

F0 
máxima 

(st) 

F0 
mínima 

(st) 

F0 média 
(st) 

Tessitura 
(st) 

Média (DP) – Ironia 
n=9 

17,35 
(4,92) 

8,29 
(3,71) 

22,03 
(3,41) 

8,00 
(3,48) 

15,71 
(3,58) 

14,03 
(3,98) 

Média (DP) – Neutro 
n=2 

10,15 
(1,97) 

10,20 
(0,95) 

14,34 
(2,04) 

4,42 
(1,71) 

10,67 
(0,97) 

9,92 
(3,74) 

 

 A tabela 8 evidencia que há tendência de médias mais altas para a ironia, com exceção 

de F0 final. Percebemos, assim, que o locutor 03 utiliza registros maiores de F0 como uma das 

estratégias para a expressão da ironia, bem como uma maior variação desse parâmetro, 

comprovada pela tessitura, maior na ironia que no neutro. Veremos, a seguir, os valores de 

médias de F0 do movimento final do enunciado – inicial e final – e cálculo de tessitura deste 

movimento. 

  

Tabela 9: Valores médios e de desvio padrão (entre parênteses) de F0 inicial, F0 final, tessitura do 

movimento descendente final do enunciado, do loc.03. 

 

 F0 Inicial do 
movimento final 

 (st) 

F0 Final do 
movimento final  

(st) 

Tessitura do 
movimento final  

(st) 

Média (DP) – Ironia 
n=9 

14,66 (5,47) 8,93 (3,38) 6,73 (2,32) 

Média (DP) – Neutro 
N=2 

12,63 (3,37) 5,91 (1,53) 6,72 (4,90) 

 

Para o movimento final do enunciado, o loc.03 realizou movimentos descendentes, e 

mostrou tendências de medidas mais altas para ironia, embora a tessitura apresente-se com 

valor muito próximo para ironia e neutro. O loc.03 realiza, ainda, outros movimentos que 

podem contribuir para o processo de construção da ironia: dos nove enunciados irônicos, em 

cinco realizou outros movimentos. Este recurso marcou, em geral, os movimentos que 

antecederam as pausas ou acompanharam os prolongamentos de sílabas a fim de dar realce 
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em palavras ou interjeições que evidenciassem a ironia. A figura 6 nos mostra um exemplo de 

um movimento realizado pelo locutor. 

 

 

 
Figura 6: Curva de frequência fundamental, transcrição ortográfica do 

enunciado, transcrição fonética e segmentação silábica do enunciado “Ah, ele 

é; mas ele tá fazendo o trabalho dele”, expressão irônica da loc.03, fala 

espontânea. 

 

 

 Verificamos, assim, movimentos que marcam acusticamente as intencionalidades do 

locutor quanto a sua expressão irônica. 

 Quanto às médias de duração dos segmentos, apresentamos, para ao loc.03, as medidas 

de duração da pré-tônica e tônica finais do enunciado e TA e TE. 

 

Tabela 10: Valores médios e de desvio padrão (entre parênteses) de duração total, da pré-tônica, da tônica, da 

taxa de articulação e da taxa de elocução do enunciado, do loc.03. 

 

 Duração  
Pré-tônica  

(ms) 

Duração  
Tônica  
(ms) 

TA 
(síl/s) 

TE 
(síl/s) 

Média (DP) – Ironia 
N=9 

0,168 (0,06) 0,247 (0,07) 5,60 (1,42) 5,23 (1,36) 

Média (DP) – Neutro 
N=2 

0,141 (0,01) 0,230 (0,08) 4,78 (2,77) 4,78 (2,77) 

  

 Ao analisarmos a tabela 10, verificamos que as médias apresentam-se mais altas para a 

expressão de enunciados irônicos. Os valores mais altos de TA e TE na ironia podem ter 

ocorrido para compensar a presença de pausas desta expressão, uma vez que em cinco dos 
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nove enunciados totais irônicos o locutor utilizou este recurso, com média de duração de 

370ms. 

 A fim de sistematizar os resultados, apresentamos, a seguir, gráficos que resumem as 

medidas acústicas relevantes na diferenciação dos enunciados irônicos e neutros do loc.03: F0 

inicial, F0 máxima, F0 mínima, F0 média e tessitura, além de medidas de F0 máxima e F0 

mínima do movimento final do enunciado e TA e TE. 

 

 

Gráfico 6: Médias de F0 inicial, F0 máxima, F0 mínima, F0 média e 

tessitura dos enunciados irônicos e neutros do loc.03. 

 

 

Gráfico 7: Médias de F0 máxima e F0 mínima do movimento final dos 

enunciados irônicos e neutros do loc.03. 
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Gráfico 8: Médias de TA e TE dos enunciados irônicos e neutros do 

loc.03. 

 

4.1.2.4 Medidas acústicas para loc. 04 

 

 Conforme realizamos para os demais locutores, apresentaremos nesta subseção as 

medidas acústicas dos enunciados do loc.04. Para os pontos de F0, obtivemos os seguintes 

resultados: 

 

Tabela 11: Valores médios e de desvio padrão (entre parênteses) de F0 inicial, F0 final, F0 máxima, F0 mínima, 

F0 média e tessitura do enunciado, do loc.04. 

 
F0 inicial 

(st) 
F0 final 

(st) 

F0 
máxima 

(st) 

F0 
mínima 

(st) 

F0 média 
(st) 

Tessitura 
(st) 

Média (DP) – Ironia 
n=7 

12,42 
(2,28) 

10,07 
(4,11) 

15,72 
(2,46) 

9,47 
(3,55) 

11,46 
(4,02) 

6,25 
(2,75) 

Média (DP) – Neutro 
n=2 

11,07 
(4,45) 

10,82 
(5,41) 

13,67 
(0,78) 

7,46 
(0,66) 

10,58 
(0,50) 

6,22 
(1,44) 

 

 A tabela 11 mostra que o loc. 04 tem tendências a valores mais altos na ironia para as 

medidas de F0 inicial, máxima, mínima e média; embora apresente valor de tessitura 

também mais alto na ironia, este está muito próximo do valor para o neutro. Quanto ao 

movimento final, temos as seguintes medidas, conforme tabela 12. 
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Tabela 12: Valores médios e de desvio padrão (entre parênteses) de F0 inicial, F0 final, tessitura do 

movimento descendente final do enunciado, do loc.04. 

 

 F0 Inicial do 
movimento final 

(st) 

F0 Final do 
movimento final 

(st) 

Tessitura do 
movimento final 

(st) 

Média (DP) – Ironia 
n=7 

13,65 (2,03) 11,05 (4,32) 2,60 (2,77) 

Média (DP) – Neutro 
n=2 

11,35 (1,56) 10,82 (5,40) 2,72 (0,75) 

 

 A tabela 12 apresenta valores de medidas mais altas para todos os pontos analisados – 

F0 inicial, final e tessitura do movimento final do enunciado, o que leva a considerar que o 

loc.04 realiza registros mais altos para ironia do que para o neutro.   

Além dos movimentos finais descendentes já descritos na tabela 12, o loc. 04 realiza outros 

movimentos, marcando a expressão da ironia. Dos sete enunciados irônicos deste locutor, 

temos dois movimentos de enunciados diferentes, sendo um ascendente e o outro 

descendente. Em relação aos demais locutores já analisados, o loc. 04 não parece utilizar tanto 

as variações de F0 como recurso estratégico para a produção da ironia. 

 Para duração das sílabas pré-tônica e tônica final e valores de TA e TE, os resultados 

são apresentados na tabela 13. 

 

 

Tabela 13: Valores médios e de desvio padrão (entre parênteses) de duração da pré-tônica, da tônica, da 

taxa de articulação e da taxa de elocução do enunciado, do loc.04. 

 

 Duração 
Pré-tônica 

(ms) 

Duração 
Tônica 
(ms) 

TA 
(síl/s) 

 
 

TE 
(síl/s) 

Média (DP) – Ironia 
n=7 

0,171 (0,04) 0,239 (0,13) 6,75 (1,54) 6,36 (1,95) 

Média (DP) – Neutro 
n=2 

0,165 (0,00) 0,190 (0,08) 3,28 (3,22) 2,50 (2,96) 

  

 Ao analisarmos a tabela 13, percebemos que a duração da tônica na ironia possui valor 

maior; assim como TA e TE. Os valores altos de TA e TE nos levam a pensar que para a 

ironia o locutor falou bem mais rápido que nos enunciados considerados neutros. As pausas 

também exerceram influência na percepção da ironia, uma vez que ocorreram em quatro 

enunciados dos sete irônicos, com média de 458ms. 

 Sintetizando, abaixo podemos visualizar gráficos que ilustram as medidas acústicas 

que distinguiram a expressão da ironia na comparação entre os enunciados irônicos e neutros 
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do loc.04: F0 inicial, F0 máxima, F0 mínima e F0 média, além de F0 máxima e F0 mínima do 

movimento final do enunciado e TA e TE. 

 

Gráfico 9: Médias de F0 inicial, F0 máxima, F0 mínima e F0 média dos 

enunciados irônicos e neutros do loc.04. 

 

 

Gráfico 10: Médias de F0 máxima e F0 mínima do movimento final 

dos enunciados irônicos e neutros do loc.04. 

 

 

Gráfico 11: Médias de TA e TE dos enunciados irônicos e neutros do 

loc.04 

. 
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4.1.3 Análise discursiva dos enunciados irônicos: pistas de contextualização 

 

Ao assistir aos vídeos dos enunciados, algumas questões nos chamaram bastante a 

atenção no que diz respeito às pistas de contextualização do discurso, seguindo as noções 

propostas por Gumperz (1982); percebemos que os movimentos corporais, faciais e mudanças 

de enquadre são marcas importantes na construção do enunciado irônico e que os usos dessas 

pistas não estão condicionados a padrões rígidos, ao contrário, são escolhas individuais dos 

locutores. 

Movimentos corporais, gestuais, faciais, bem como movimentos de câmera, mostram 

como a construção da ironia tende à dinamicidade na realização de sua expressão. Em todos 

os enunciados irônicos de fala espontânea analisados, encontramos movimentos de mãos, 

faciais, corporais que representavam mudança de enquadre dos locutores. 

 Podemos observar, na figura 7, o momento da expressão “Vamos lá, eu sou muito 

cavalheiro.” Antes desta expressão, o locutor explica que está na porta de uma delegacia, a 

fim de realizar um boletim de ocorrência, pois a senhora em questão o agrediu: puxou seu 

cabelo e empurrou o pessoal da equipe de reportagem. Assim, o contexto que precede a 

expressão da ironia e a movimentação do repórter, de gentileza, ao indicar a portar e deixar a 

senhora entrar primeiro na delegacia, promovem indícios da expressão da ironia pelo locutor. 

 

 

Figura 7: Imagem retirada do vídeo do enunciado “Vamos lá, eu sou muito cavalheiro”, expressão 

irônica do loc.03, fala espontânea. 
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Figura 8: Curva de frequência fundamental, transcrição ortográfica do 

enunciado, transcrição fonética e segmentação silábica com valores de pontos e 

movimentos de F0 do enunciado “Você primeiro senhora. Vamos lá, eu sou 

muito cavalheiro.”, expressão irônica do loc.03, fala espontânea. 

  

 Analisando as pistas de contextualização e os movimentos de F0 e duração do 

enunciado, percebemos que há certa coincidência, pois o locutor movimenta os braços para 

indicar a entrada à senhora no momento em que realiza uma pausa significativa de 599ms, 

sendo que a média de duração das sílabas é de 138ms. A pausa pode marcar a quebra de 

expectativa, a ironia por parte do locutor. Após a expressão da fala, o locutor olha para 

câmera e sorri, antes de seguir a senhora para dentro da delegacia, como vemos na figura 9. 

. 
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Figura 9: Imagem retirada do vídeo do enunciado “Vamos lá, eu sou muito cavalheiro”, expressão 

irônica do loc.03, fala espontânea. 

  

Outro exemplo claro de pistas de contextualização que promovem a expressão da 

ironia pode ser verificado no enunciado irônico “Ou é o vídeo show, sei lá”, expresso pela 

loc.02, pois no momento da realização a locutora fecha os olhos e joga as mãos no balcão com 

as palmas viradas para cima, conforme visualizamos na figura 10: 

 

 

Figura 10: Imagem retirada do vídeo do enunciado “Ou é o Vídeo Show, sei lá”, expressão irônica do 

loc.02, fala espontânea. 

 



 
78 

 

 

Pontuamos, então, que os movimentos de fechamento de olhos e de mãos consolidam 

o movimento final de F0; o que demonstra que as pistas de contextualização, aliadas à 

entonação, são nuances que ajudam na construção do sentido irônico. 

 Na figura 11, temos uma imagem retirada do enunciado irônico “Olha que repórter 

bem preparada para sua matéria”, do loc.01 em fala espontânea, na qual o locutor faz um 

movimento de mãos de cima para baixo, com os dedos polegar e anelar juntos em forma de 

“o” e realizando uma ênfase, ao dizer “bem preparada”; durante esta expressão, vira seu corpo 

de lado, voltando-se para o colega de bancada – o interlocutor presente, em uma mudança de 

enquadre. 

 

 

Figura 11: Imagem retirada do vídeo do enunciado “Olha que repórter bem preparada para sua matéria”, 

expressão irônica do loc.01, fala espontânea. 

 

 Em todos os enunciados irônicos percebemos pistas de contextualização que 

contribuíram para o entendimento da ironia, em média na expressão irônica foram 

contabilizadas 03 pistas de contextualização em cada enunciado: movimentos de mãos e 

braços, sobrancelhas, corpo (em giro na cadeira), desvio de olhar, mudança de enquadre; isto 

mostra como a interpretação é construída não por apenas aspectos sonoros ou contextuais, e 

sim por diversas pistas. Cabe lembrar ainda que Gumperz (1982) nos diz que a prosódia 

acústica é uma das pistas de contextualização, que promovem a compreensão da ironia. 

Assim, pistas gestuais / corporais se somam a pistas sonoras para a expressão irônica. 

 Na expressão espontânea dos enunciados neutros, entretanto, não verificamos pistas de 

contextualização, como percebemos na expressão da ironia. Um exemplo de enunciado neutro 

pode ser visto na figura 12. 
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Figura 12: Imagem retirada do vídeo do enunciado “Tá muito legal”, expressão neutra do loc.01, fala 

espontânea. 

 

 Na figura12, fica evidente que o direcionamento corporal do loc.01 é no sentido de 

olhar para a plateia e não há movimentos de mão, braços e ou cabeça, como vimos nas 

expressões da ironia. 

 

4.1.4 Percepção da ironia - Resultados do Teste de Percepção 2 

 

O teste de percepção 2, como já mencionado, constou de um julgamento forçado entre 

irônico e neutro para cada enunciado validado pelo Teste de Percepção 1 e analisado 

acusticamente; assim o Teste de Percepção 2 foi realizado com três grupos diferentes: um 

ouviu somente o áudio dos enunciados (sem contexto), outro assistiu apenas ao vídeo (sem 

contexto) e outro grupo teve acesso às modalidades de áudio e vídeo (sem contexto).  

 

4.1.4.1 Teste de Áudio 

 

Dentro do Teste de Percepção 2, um grupo composto por 15 estudantes de Letras da 

UFOP realizou a audição dos enunciados irônicos e neutros selecionados no Teste de 

Percepção 1 (esse grupo teve acesso apenas ao áudio dos enunciados, sem imagem ou 

contexto que pudesse auxiliar na identificação de um enunciado como irônico ou neutro, e 

nenhum dos estudantes desse grupo havia participado do primeiro teste de percepção). Cada 
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estudante recebeu um formulário de escolha fechada (irônico ou neutro), no qual marcaria seu 

entendimento acerca de cada enunciado ouvido; os enunciados foram passados três vezes 

seguidas, com intervalo de um minuto entre eles para que os voluntários fizessem a escolha 

entre neutro ou irônico. O teste foi realizado no LabLin/UFOP (Laboratório de Línguas da 

UFOP), a fim de diminuir influências de ruídos externos e demais distrações. Assim, os 

voluntários, utilizando fones de ouvido, podiam controlar o volume do áudio de forma a 

equilibrá-lo com sua faixa de intensidade confortável, e puderam concentrar-se na atividade 

de audição dos enunciados. Este teste apresentou os resultados gerais seguintes: 

 

Tabela 14: Médias de julgamento dos juízes para os enunciados irônicos e neutros no Teste de Percepção 2- 

áudio. 

 

PESQUISADORA 
JUÍZES 

IRONIA NEUTRO 

IRONIA 73,33 26,67 

NEUTRO 36,67 63,33 

 

Percebemos que as médias de validação dos enunciados estão acima do acaso, ou seja, 

são valores que indicam que os voluntários são capazes de reconhecer, na maioria dos 

enunciados apresentados, que se trata de uma ironia ou de um enunciado neutro apenas pelo 

áudio. 

Dos 29 enunciados validados como irônicos pelos juízes no teste de percepção 1, 21 

deles obtiveram avaliação como ironia no teste 2, um limiar de mais de 70%, mostrando a 

relevância da prosódia como um dos aspectos construtores do significado irônico. 

Dentro das validações irônicas do Teste de Percepção 1, dos 29 enunciados, houve 8 

que os juízes do teste 2 os julgaram como neutros; o que aponta para a necessidade, em alguns 

casos, de outros recursos, como por exemplo elementos visuais e contextuais, para a 

construção do significado da ironia, não sendo o áudio (prosódia) suficiente. 

Testes de percepção, em geral, exploram do ouvinte a percepção prosódica, ou seja, 

aqueles elementos perceptivos que correspondem com nível acústico. Nesse nível, valores 

acústicos da entonação são reconhecidos por meio da altura melódica, força, duração/ritmo; 

assim a recepção dos ouvintes e o reconhecimento das características prosódicas estão direta e 

indiretamente ligadas, como podemos observar no Quadro 4: 
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NÍVEL ACÚSTICO NÍVEL PERCEPTIVO 

frequência fundamental (Hz/semitons) Altura 

intensidade (dB) Força 

duração (s) Alongamento 

 

Quadro 4 - Adaptação/resumo do Quadro 1. Quadro de Correspondência entre os parâmetros 

entonativos em diferentes níveis.  

Fonte: MORAES, 1984, p. 12.   

 

 O quadro 4 descreve os níveis acústicos, e como estão relacionados com o nível 

perceptivo dos ouvintes. Assim, temos que F0 é percebido como altura melódica (sons mais 

agudos ou mais graves), a intensidade está ligada à força que o locutor desprende para a 

realização da fala (volume mais alto ou mais baixo) e a duração é percebida como tempo 

(alongamento ou encurtamento de unidades linguísticas). 

Cruzando os resultados os dados da tabela 2 com análises qualitativas dos movimentos 

melódicos e valores de duração, percebemos que as validações mais efetivas para os 

enunciados irônicos deram-se em coincidência com movimentos de F0 mais expressivos, e o 

não reconhecimento do afeto social de ironia pelo grupo de juízes, em enunciados já validados 

com índice representativo de 60,01% a 100% de validação no teste 1, se deu em enunciados 

com movimentos melódicos menos expressivos, como podemos ver nas figuras a seguir: 

 

 

Figura 13: Curva de frequência fundamental, transcrição ortográfica do 

enunciado, transcrição fonética e segmentação silábica e pontos de F0 do 

enunciado “Gente, vida normal”, expressão irônica do loc.02, fala espontânea. 
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Figura 14: Curva de frequência fundamental, transcrição ortográfica do 

enunciado, transcrição fonética e segmentação silábica com valores de pontos e 

movimentos de F0 do enunciado “É do nosso querido amigo Cleanto Adjunto.”, 

expressão irônica do loc.03, fala espontânea. 

 

Os enunciados representados na Figura 13 e 14 foram selecionados pela pesquisadora 

como irônicos, validado pelos juízes do Teste de Percepção 1 com 69,2% e 100% , 

respectivamente, como irônicos; e pelos juízes do Teste de Percepção 2, ao considerar apenas 

o áudio como marca da expressão de ironia, foram julgados com 60% e 80%, 

respectivamente, como neutros, mostrando que para a percepção nem sempre o áudio é 

suficiente para identificar o significado irônico. 
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Figura 15: Curva de frequência fundamental, transcrição ortográfica do 

enunciado, transcrição fonética e segmentação silábica com valores de pontos e 

movimentos de F0 do enunciado “Oh gente, o currículo é maravilhoso.”, 

expressão irônica do loc.02, fala espontânea. 

  

Na figura 15 há um enunciado com movimentos de F0 que nos remete à expressão 

diferente do neutro, uma vez que percebemos um movimento final, bem marcado e que foi 

bem percebido auditivamente pelos juízes: validação para irônico de 93,3% no Teste de 

Percepção 2 – áudio; e para o Teste de Percepção 1, este enunciado recebeu 100 % de 

validação para ironia. 

A prosódia é um recurso linguístico extremamente importante para a expressividade 

de enunciados, aqui julgada no afeto social de ironia. Variações de F0, tessitura, duração da 

tônica e pré-tônica são termos e conceitos da área que são desconhecidos pelos falantes da 

língua, embora eles as utilizem a todo o momento em suas relações sociais.  

Esses resultados nos mostram, então, que a entonação é uma nuance importante na 

construção do significado irônico em contextos específicos, que os níveis perceptivos são 

fundamentais para a recepção e entendimento do afeto social da ironia e que pelo que 

ouvimos podemos, sim, identificar o sentido irônico. 

 

4.1.4 2 Teste de Vídeo 

 

O Teste de Percepção contou, também, com o teste de vídeo, no qual os voluntários 

assistiram apenas aos vídeos dos enunciados selecionados e já validados pelo Teste de 
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Percepção 1, a fim de nos indicar como a prosódia facial e corporal ajuda na construção do 

sentido irônico.  

Desta forma, obtivemos médias de validação, conforme indica a tabela 15: 

 

Tabela 15: Médias de julgamento dos juízes para os enunciados irônicos e neutros no Teste de Percepção 2 

– vídeo. 

 

PESQUISADORA 
JUÍZES 

IRONIA NEUTRO 

IRONIA 76,97 23,03 

NEUTRO 34,67 65,33 

 

As médias da tabela 15 apresentam fortes indicações de que os elementos faciais e 

corporais, importantes na prosódia multimodal, são suficientes mesmo que isolados para a 

recepção do significado irônico, embora o entendimento com outras pistas, além do vídeo, 

leve a uma compreensão e apreensão mais precisa do sentido pretendido pelo falante. 

Entre os 29 enunciados considerados irônicos pela pesquisadora, 08 não foram 

reconhecidos como irônicos pelos juízes com índice de 60% ou mais; e 01 considerado 

neutro, foi julgado como irônico por 70 % ou mais juízes. 

 

 

Figura 16: Curva de frequência fundamental, transcrição ortográfica do 

enunciado, transcrição fonética e segmentação silábica com valores de pontos e 

movimentos de F0 do enunciado “O que já apareceu de gente aqui não está 

escrito.”, expressão irônica do loc.03, fala espontânea. 
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Na Figura 16, temos um enunciado que recebeu 80% de validações para o neutro no 

Teste de percepção 2 - vídeo, apesar de ser rotulada pela pesquisadora como expressão 

irônica, além de validada pelo Teste de Percepção 1 por 92% dos estudantes que participaram 

deste teste como irônica.  

Durante a expressão deste enunciado, o loc.03 realiza movimentos de prosódia facial 

marcantes, há mudança de enquadre, aproximação ou afastamento de câmera, movimento 

com mãos e braços ao girar o dedo indicador na altura do rosto e depois o junta com o 

polegar, como podemos ver na figura 17, fazendo um movimento de cima para baixo; tais 

movimentos coincidem com o movimento descendente final do enunciado, como visto na 

figura 16. Podemos dizer que os juízes não perceberam ou não julgaram que estes 

movimentos fossem visualmente relevantes para a construção da ironia. 

 

Figura 17: Imagem retirada do vídeo do enunciado “O que já apareceu de gente aqui não está escrito”, 

expressão irônica do loc.03, fala espontânea. 

 

O enunciado “Sangue de Vera Fisher tem poder. Sangue tem poder”, expressão irônica 

do loc.03 na fala espontânea, possui diversos movimentos corporais e faciais, como podemos 

ver na figura 18, que direcionam e marcam a intenção do locutor de produzir um enunciado 

irônico, por exemplo: movimento de jogar as mãos para o alto e mantê-las nesta posição por 

um tempo e girar na cadeira, movimentar a cabeça para trás, olhando para cima, mudança de 

enquadre – o locutor vira-se para seu interlocutor presente, o colega de bancada; e depois para 

seu interlocutor virtual, os telespectadores. 
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Figura 18: Imagem retirada do vídeo do enunciado “Sangue de Vera Fisher tem poder, Sangue tem 

poder”, expressão irônica do loc.03, fala espontânea. 

 

 

Figura 19: Curva de frequência fundamental, transcrição ortográfica do enunciado, transcrição 

fonética e segmentação silábica com valores de pontos e movimentos de F0 do enunciado “Sangue 

de Vera Fisher tem poder. Sangue tem poder.”, expressão irônica do loc.03, fala espontânea. 

   

Essas características contextuais estão presentes na expressão do afeto social da ironia 

para o loc.03, as quais foram percebidas no Teste de Percepção 2 – vídeo, uma vez que os 

ouvintes validaram este enunciado com 100 % como irônico, ao considerar apenas as nuances 

visuais. 
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4.1.4.3 Teste de Áudio e Vídeo sem contexto 

 

 Nesta modalidade do Teste de Percepção, obtivemos valores de médias acima do 

acaso, porém menores que os outros testes de validação, conforme nos mostra a tabela 16; 

esse resultado vai de encontro ao que trabalhos anteriores (Moraes, 2008, 2011) postulam, que 

quanto mais pistas (sonoras, visuais, contextuais) são disponibilizadas para os interlocutores, 

melhor é o entendimento e construção do significado pretendido pelo locutor. 

 

Tabela 16: Médias de julgamento dos juízes para os enunciados irônicos e neutros no Teste de Percepção 2 - 

vídeo e áudio sem contexto. 

 

PESQUISADORA 
JUÍZES 

IRONIA NEUTRO 

IRONIA 68,82 31,18 

NEUTRO 36,42 63,58 

 

 Entretanto, temos enunciados que não foram reconhecidos como irônicos nos testes de 

percepção que contavam com apenas o áudio ou apenas o vídeo e que foram reconhecidos 

com irônicos ou neutros no teste que aliou áudio e vídeo. 

 

 

Figura 20: Curva de frequência fundamental, transcrição ortográfica do 

enunciado, transcrição fonética e segmentação silábica com valores de pontos e 

movimentos de F0 do enunciado “Andressa Urach, a partir de agora está 

valendo.”, expressão neutra do loc.04, fala espontânea. 
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 A figura 20 representa um enunciado selecionado como neutro pela pesquisadora e 

validado com 83% no Teste de Percepção 1 e no Teste de Percepção 2- áudio e vídeo sem 

contexto. Embora tenhamos certas variações de F0, que pudessem caracterizar uma expressão 

de valor intencional, acreditamos que as imagens auxiliaram na compreensão do significado, 

mesmo sem o contexto, porque a situação imediata de comunicação não possuía movimentos 

que poderiam ser identificados com marcas de interação irônica. 

 

 

Figura 21: Curva de frequência fundamental, transcrição ortográfica do 

enunciado, transcrição fonética e segmentação silábica com valores de pontos e 

movimentos de F0 do enunciado “Ai como amo esse homem.”, expressão 

irônica do loc.04, fala espontânea. 

 

O enunciado representado pela figura 21, que faz parte dos irônicos selecionados pela 

pesquisadora, obteve 76 % de validação em consonância com o rótulo irônico no Teste de 

Percepção 1, no qual os ouvintes assistiam ao contexto prévio de realização da interação. No 

Teste só com áudio e vídeo, sem o contexto, este enunciado ficou com 50% de escolhas para 

irônico, o que mostra a importância do contexto para a construção do significado da ironia. 

 

4.1.5 – Outras estratégias de expressão irônica 

  

Durante as análises dos enunciados irônicos, percebemos que alguns locutores 

utilizaram estratégias diferentes das aqui analisadas e descritas. A prosódia prevê em seus 

parâmetros acústicos a qualidade de voz, entretanto, como ela não foi verificada em todos os 

locutores, apresentaremos alguns exemplos de modalização da qualidade de voz nesta seção. 
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Consideramos essas mudanças na qualidade de voz como outros recursos, ainda não 

explorados, para expressão irônica. 

O loc.01, em uma de suas expressões irônicas, realizou a seguinte construção, 

conforme figura 22. 

 

Figura 22: Curva de frequência fundamental, transcrição ortográfica do 

enunciado, transcrição fonética e segmentação silábica do enunciado “Que é 

dura a vida do merchã. Principalmente de azulejo.”, expressão irônica do 

loc.01, fala espontânea. 

 

Na sílaba [le::], de ‘azulejo’, indicada pela seta vermelha, há uma mudança da 

qualidade de voz do locutor, que podemos pontuar como estratégia de realce da palavra 

“azulejo”. Devido à imprecisão dos rótulos de qualidade de voz, apenas notamos que a 

qualidade de voz não é a modal, e que a modificação não está necessariamente no nível de 

fonação, mas na articulação. 

 

4.2. Ironia na Fala Atuada 

 

 O corpus de fala atuada contou com a interpretação de dois atores voluntários, do sexo 

masculino, estudantes do Curso Artes Cênicas da UFOP, dos últimos períodos, que 

denominamos como loc. 05 e loc. 06. Descrevemos, a seguir, como foi feito para os locutores 

do programa CQC, as características prosódicas usadas pelos atores na expressão da ironia, e 

o que diferenciou a expressão irônica de uma leitura simples das mesmas frases. 
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4.2.1 Características acústicas da ironia e da leitura 

 

Apresentamos as medidas acústicas para enunciados irônicos e lidos na fala atuada.  

 

4.2.1.1-Medidas acústicas para loc. 05 

 

 Analisamos, inicialmente, as medidas pontuais de F0 para o loc. 05. 

 

Tabela 17: Valores médios e de desvio padrão (entre parênteses) de F0 inicial, F0 final, F0 máxima, F0 mínima, 

F0 média e tessitura do enunciado, do loc. 05; e valor de p, no teste t de diferença entre médias, comparando 

ironia atuada e leitura na expressão desse locutor. 

 

 

F0 
Inicial 

(st) 

F0 
Final  
(st) 

F0 
máxima 

(st) 

F0 
mínima 

(st) 

F0 

média 
(st) 

Tessitura 
(st) 

Média (DP) – Ironia 
Atuação 

n= 27 

9,40 
(5,85) 

5,77 
(7,13) 

18,72 
(5,93) 

2,48 
(4,26) 

10,60 
(3,31) 

16,24 
(5,62) 

Média (DP) – Leitura 
n= 25 

2,93 
(1,63) 

-0,42 
(2,86) 

6,11 
(1,95) 

-0,79 
(2,40) 

3,23 
(1,05) 

6,90 
(3,20) 

valor de p (teste T de 
diferença entre 

médias) 
0,006 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Conforme a tabela 17, o loc.05 apresentou diferenças estatisticamente significativas 

em todas as médias dos pontos de F0 quando comparadas a expressão irônica e de leitura dos 

enunciados alvo dessa pesquisa. Percebemos que todas as medidas realizadas demonstraram 

valores maiores na atuação da ironia do que na leitura. 

Os resultados da tabela 17 vão ao encontro dos estudos de Paula (2012), quando a 

autora mostra que os atores tendem a realizar medidas de F0 mais altas na ironia. Para os 

valores do movimento final do enunciado, temos a tabela 18 que nos traz as médias e desvio 

padrão de F0 inicial, F0 final, tessitura do movimento descendente final do enunciado do 

loc.05.  

 

 

 

  

                                                           
6
 Os valores de p apresentados como 0,00 são, na verdade, maiores que 0 e menores que 0,01, sendo, portanto, 

significativos, ao tomarmos um intervalo de confiança de 95% (p<0,05). 
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Tabela 18: Valores médios e de desvio padrão (entre parênteses) de F0 no início do movimento final, no final 

desse movimento e cálculo da tessitura do movimento descendente final do enunciado, do loc.05; e valor de 

p, no teste t, comparando ironia e neutro. 

 

 F0 Inicial do 
movimento final 

(st) 

F0 Final do 
movimento final 

(st) 

Tessitura do 
movimento final 

(st) 

Média (DP) – Ironia Atuação 
n=117 

9,14 (8,85) 4,47 (5,90) 4,67 (5,07) 

Média (DP) – Leitura  
n=7 

2,42 (1,52) -3,44 (1,66) 5,49 (2,44) 

p-valor 0,03 0,00 0,64 

 

 Ao analisarmos a tabela 18, fica clara a significância estatística das diferenças entre as 

médias apresentadas para os movimentos finais descendentes do enunciado, mostrando como 

o registro de F0 para a atuação ironia é mais alto do que para a leitura, para o loc.05, embora a 

tessitura do movimento não seja estatisticamente significativa. 

 Além dos movimentos finais, o loc.05 realiza outros movimentos expressos, os quais 

refletem algumas estratégias utilizadas pelo locutor para realizar a atuação da ironia: 

movimentos ascendentes e descendentes, que, às vezes fazendo parte do mesmo enunciado, 

contribuem para a construção do sentido irônico, uma vez que só realiza outros movimentos 

na expressão deste afeto social. Em geral, estes movimentos acontecem durante o 

prolongamento de segmentos e para promover ênfase e realce de sílabas e palavras; o locutor 

também utiliza as variações de F0 para marcar a pausa precedente ao conteúdo proposicional 

que expressa a ironia. 

Na tabela 19, apresentamos valores de duração para o loc.05, a fim de evidenciar como 

este parâmetro comporta-se para este locutor. Note-se que para os locutores da atuação 

acrescentamos nestas tabelas de duração duas medidas, de duração total do enunciado e de 

duração das pausas. Como a leitura e a atuação irônica são feitas para os mesmos enunciados, 

isso permite que se comparem esses valores apresentados. 

 

 

 

 

 

                                                           
7
 Os valores de n que serão apresentados nas tabelas dos loc. 05 e 06 estão diminuídos dos números de 

movimentos nos quais os pontos final ou inicial do movimento final do enunciado não foram possíveis de extrair 

medidas de F0, devido ao silêncio / desvozeamento dos locutores nos finais de alguns enunciados, tanto irônicos 

como neutros.  
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Tabela 19: Valores médios e de desvio padrão (entre parênteses) da duração total, da pré-tônica, da tônica, 

de pausas, da taxa de articulação e da taxa de elocução do enunciado, do loc.05. 

 

 Duração 
Total8 
(ms) 

Duração 
Pré-

tônica 
(ms) 

Duração 
Tônica 
(ms) 

Duração 
Pausas 

(ms) 

TA 
(síl/s) 

TE 
(síl/s) 

Média (DP) – 
Ironia Atuação 

n= 27 

2,54 
(1,01) 

0,166 
(0,06) 

0,258 
(0,08) 

0,235 
(0,17) 

5,78 
(1,99) 

5,73 
(2,00) 

Média (DP) – 
Leitura 
n= 25 

3,46 
(1,32) 

0,176 
(0,07) 

0,270 
(0,07) 

0,322 
(0,26) 

4,81 
(1,28) 

4,61 
(1,20) 

valor de p (teste T 
de diferença entre 

médias) 

 
0,00 

 
0,56 

 
0,58 

 
0,46 

 
0,03 

 
0,01 

 

A análise da tabela 19 promove resultados de médias mais altas de duração total do 

enunciado, TA e TE, com relevância estatística, para a ironia; tais valores são influenciados 

pelas pausas que, para leitura, têm valor maior. Os valores de duração da tônica e pré-tônica 

final do enunciado e duração das pausas possuem valores mais baixos para a ironia, embora 

não significativos estatisticamente. 

A variável pausa ocorreu em onze enunciados, de um total de vinte e sete para a leitura 

e em quatro de vinte e cinco, apontando para o não uso de pausas como recurso de construção 

do significado irônico para o loc.05. 

A fim de promover um resumo dos resultados para o loc.05, a seguir podemos 

verificar as medidas distintivas nos gráficos a seguir: 

 

 

                                                           
8
 Os valores de duração total e pausas dos enunciados irônicos e neutros serão aqui apresentados e comparados, 

pois  comparamos a mesma frase expressa na leitura e depois com ironia. No caso do Programa CQC, os valores 

poderiam variar, visto que são enunciados diferentes, por isso não era importante apresentar essa duração total. 
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Gráfico 12: Médias de F0 inicial, F0 final, F0 máxima, F0 mínima, F0 

média e tessitura dos enunciados irônicos e neutros do loc.05. 

 

 

Gráfico 13: Médias de F0 máxima, F0 mínima do movimento final dos 

enunciados irônicos e neutros do loc.05. 

 

 

Gráfico 14: Médias de duração total, TA e TE dos enunciados 

irônicos e neutros do loc.05. 
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4.1.2.2 Medidas acústicas para loc. 06 

 

O loc.06 apresentou médias diferentes para leitura e ironia, estatisticamente 

significativas, como nos mostra a tabela 6; para a atuação da ironia, temos valores mais altos, 

em todas as médias, que para a leitura. 

 

Tabela 20: Valores médios e de desvio padrão (entre parênteses) de F0 inicial, F0 final, F0 máxima, F0 

mínima, F0 média e tessitura do enunciado, do loc. 06; e valor de p, no teste t de diferença entre médias, 

comparando ironia e neutro na expressão desse locutor. 

 

 
F0 

Inicial 
(st) 

F0 
Final  
(st) 

F0 
máxima 

(st) 

F0 
mínima 

(st) 

F0 

Média 
(st) 

Tessitura 
(st) 

Média (DP) – Ironia 
Atuação 

n= 27 

11,06 
(4,93) 

5,46 
(3,66) 

18,03 
(3,87) 

4,02 
(2,32) 

12,07 
(2,95) 

14,21 
(3,72) 

Média (DP) – Leitura 
n= 27 

7,10 
(1,62) 

1,41 
(1,09) 

11,29 
(2,62) 

1,31 
(1,29) 

6,68 
(1,47) 

9,98 
(2,81) 

valor de p (teste T de 
diferença entre 

médias) 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

A tabela 20 mostra que na atuação da ironia temos valores mais altos do que na leitura 

para todas as médias apresentadas: F0 inicial, F0 final, F0 máxima, F0 mínima, F0 média e 

tessitura do enunciado, medidas estatisticamente significativas.  

 Para as medidas do movimento final dos enunciados, tivemos valores também mais 

altos para a ironia. 

 

TABELA 21: Valores médios e de desvio padrão (entre parênteses) de F0 inicial, F0 final, tessitura do 

movimento descendente final do enunciado, do loc.06; e valor de p, no teste t, comparando ironia e neutro. 

 

 F0 Inicial do 
movimento final  

(st) 

F0 Final do 
movimento final 

 (st) 

Tessitura do 
movimento final  

(st) 

Média (DP) – Ironia 
Atuação 

n= 21 
11,94 (3,28) 5,50 (4,13) 6,44 (5,68) 

Média (DP) – Leitura 
n= 22 

6,19 (2,88) 1,31 (1,03) 4,93 (2,64) 

valor de p (teste T de 
diferença entre 

médias) 
0,00 0,00 0,36 
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Os resultados obtidos para medidas de F0, apresentadas nas tabelas 20 e 21, mostram 

que o loc.06 segue padrões prosódicos similares aos observados para o loc.05. 

O loc.06 realiza outros movimentos, além do movimento final do enunciado, apenas 

na expressão da atuação irônica: movimentos ascendentes ou descendentes, que em alguns 

casos ocorrem no mesmo enunciado e até mesmo, movimentos complexos 

(ascendência/descendência/ascendência). Isso revela uma estratégia do loc. 06 para a atuação 

da ironia, já que em dez enunciados irônicos, de vinte e sete, ele realizou outros movimentos 

de F0 na atuação, quantificados em dezoito ocorrências. Em geral, estes movimentos realçam 

segmentos, prolongamentos, antecedem as pausas, estabelecendo movimentos melódicos que 

não foram encontrados na leitura, como podemos ver na figura 23. 

 

Figura 23: Curva de frequência fundamental, transcrição ortográfica do 

enunciado, transcrição fonética e segmentação silábica com pontos de F0 do 

enunciado “Ele é um cara organizado”, expressão irônica do loc.06, fala 

atuada. 

 

A tabela 22, de valores médios de duração total, da pré-tônica, da tônica, de pausas, da 

taxa de articulação e da taxa de elocução do enunciado, do loc.06, apresenta valores 

significantes estatisticamente para as medidas de duração da tônica, TA e TE; os valores mais 

altos estão na duração total do enunciado para a ironia, os demais são mais altos para a leitura 

e há coincidência nos valores das médias de duração da pré-tônica final do enunciado. 
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Tabela 22: Valores médios de duração total, da pré-tônica, da tônica, de pausas, da taxa de articulação e da 

taxa de elocução do enunciado, do loc.06. 

 

 
Duração 

Total 
(s) 

Duração 
Pré-

tônica 
(ms) 

Duração 
Tônica 
(ms) 

Duração 
Pausas 
(síl/s) 

TA 
(síl/s) 

TE 
(síl/s) 

Média (DP) – 
Ironia Atuação 

n= 27 

3,81 
(1,93) 

0,174 
(0,06) 

0,324 
(0,19) 

0,47 
(0,34) 

4,49 
(1,18) 

4,04 
(1,06) 

Média (DP) – 
Leitura 
n= 25 

3,34 
(1,50) 

0,165 
(0,05) 

0,233 
(0,06) 

0,60 
(0,29) 

5,32 
(0,56) 

4,85 
(0,86) 

valor de p (teste T 
de diferença entre 

médias) 
0,37 0,39 0,05 0,24 0,00 0,00 

 

A seguir, podemos visualizar gráficos que resumem o comportamento acústico da 

expressão dos enunciados atuados ironicamente e lidos pelo loc.06. 

 

 

Gráfico 15: Médias de F0 inicial, F0 final, F0 máxima, F0 mínima, F0 

média e tessitura dos enunciados irônicos e neutros do loc.06. 
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Gráfico 16: Médias de F0 máxima, F0 mínima do movimento final dos 

enunciados irônicos e neutros do loc.06. 

 

 

Gráfico 17: Médias duração total e da tônica final dos enunciados 

irônicos e neutros do loc.06. 

 

 

Gráfico 18: Médias de TA e TE dos enunciados irônicos e neutros do 

loc.06. 
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Apresentaremos, na figura a seguir, um exemplo das diferenças entre a expressão 

atuada da ironia e da leitura, a fim de ilustrar nossos resultados. 

 

Figura 24: Curva de F0 do enunciado “Adoro bêbado”, expressão de leitura 

(linha contínua) e expressão atuada de ironia (linha pontilhada), do loc.06. 

 

  

 Na figura 24, fica clara a diferença entre os movimentos melódicos de F0 para a 

expressão da leitura e atuação da ironia. As ascendências e descendências são marcas da 

intenção do locutor de expressar um enunciado diferente perceptivamente da leitura, uma vez 

que foi estimulado a atuar um afeto social. 

 

4.2.2 Pistas de Contextualização na Fala Atuada 

 

Os atores, locutores 05 e 06, foram gravados em áudio e vídeo, entretanto não 

observamos movimentos relevantes para análise de suas pistas de contextualização na atuação 

da ironia. 

Vale ressaltar que a atuação é outra forma de expressar um enunciado, de maneira 

individual e ou baseada em experiências sociais e convenções da comunidade de fala, sendo 

mais ou menos caricatural de acordo com critérios próprios. Criamos situações, com base na 

cena enunciativa real, para que o ator pudesse, de maneira mais próxima à expressão real, de 

acordo com sua conceituação do que é ironia e entendimento acerca da cena, realizar sua fala: 

os atores, a partir de uma descrição escrita de uma frase lida previamente, construíram 

expressões sem pistas contextuais efetivas para esta realização. 
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Os atores, diferentemente dos locutores de fala espontânea, não possuíam platéia e 

nem interlocutores presentes e ou virtuais, uma vez que sua gravação era uma atuação para 

fins acadêmicos de análise, o que pode ter minimizado o uso de recursos como pistas de 

contextualização. Para gravação, não contaram com recursos tecnológicos como câmeras 

móveis que se aproximam e se distanciavam de acordo com a intenção pretendida, outro 

ponto que pode justificar a ausência de pistas contextuais corporais e faciais. 

 

4.2.3 Outras estratégias de expressão irônica 

 

Os locutores 05 e 06, ao atuarem a ironia, também realizaram estratégias diferentes para a 

construção desse afeto social, como podemos ver nos exemplos das figuras a seguir. 

 

 

Figura 25: Curva de frequência fundamental, transcrição ortográfica do 

enunciado, transcrição fonética e segmentação silábica do enunciado “Uh, o 

que já apareceu de gente aqui não está escrito.”, expressão irônica do loc.05, 

fala atuada. 

 

 Na figura 25 observamos que o loc.05 realiza uma interjeição inicial que toma lugar da 

palavra “o”, registrada assim por escrito no protocolo de atuação, e que podemos verificar, foi 

modalizada pelo loc.05. Este segmento recebe também um pico de F0, que não foi realizado 

na expressão neutra. 
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Figura 26: Curva de frequência fundamental, transcrição ortográfica do 

enunciado, transcrição fonética e segmentação silábica do enunciado “É, olha. 

O que eu já mandei de e-mail pra ver se eles concertam minha bunda”, 

expressão irônica do loc.06, fala atuada. 

 

 O loc.06, neste exemplo da figura 26, promove uma estratégia semelhante ao que o 

loc.05 realizou na figura 25, pois adiciona ao enunciado original (expresso pela loc.02 na fala 

espontânea) elementos de interjeição, a fim de chamar o ouvinte a considerar que a expressão 

não é neutra, e sim estabelece marcas de expressão de afeto social, no caso da ironia. 

 

 

Figura 27: Curva de frequência fundamental, transcrição ortográfica do 

enunciado, transcrição fonética e segmentação silábica do enunciado “Sangue 

de Vera Fisher tem poder. Tem poder, sangue tem poder”, expressão irônica do 

loc.06, fala atuada. 
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Outro recurso utilizado pelo loc.06 em sua atuação foi o preenchimento de pausas 

com ruídos que estabelecessem ligação com a temática proposta pelo enunciado. No 

exemplo da figura 27, há uma pausa, não marcada na grade de texto, que foi 

preenchida com um barulho de “aspiração nasal”, no qual o loc.06 coloca a mão no 

nariz e aspira profundamente, como vemos na figura 28. 

 

 

Figura 28: Imagem retirada do vídeo do enunciado “Sangue de Vera Fisher tem 

poder. Tem poder, sangue tem poder”, expressão irônica do loc.06, fala atuada. 

 

 

4.3 Ironia na Fala Espontânea x Fala Atuada  

 

 Passamos, então, para as comparações entre fala espontânea e fala atuada. Aqui, 

apresentaremos resultados de cruzamentos dos dados irônicos espontâneos com os atuados, 

excluindo, dos dados espontâneos, a fala feminina (loc. 02), por apresentar níveis de F0 muito 

díspares dos outros locutores. 
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Tabela 23: Valores médios e de desvio padrão (entre parênteses) de F0 inicial, F0 final, F0 máxima, F0 

mínima, F0 média e tessitura do enunciado; e valor de p, no teste t, comparando ironia na fala espontânea e na 

fala atuada. 

 

 F0 
Inicial 

(st) 

F0 
Final  
(st) 

F0 
máxima 

(st) 

F0 
mínima 

(st) 

F0 

Média 
(st) 

Tessitura 

(st) 

Média (DP) Ironia 
Fala Espontânea 

n=20 

15,33 
(4,37) 

9,11 
(3,80) 

19,40 
(3,96) 

8,74 
(3,45) 

13,91 
(3,90) 

10,60 
(4,74) 

Média (DP) – Ironia 
Fala Atuada 

n=47 

10,10 
(5,48) 

5,63 
(5,89) 

18,40 
(5,12) 

3,12 
(3,64) 

11,20 
(3,22) 

15,40 
(4,96) 

valor de p (teste T de 
diferença entre 

médias) 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,41 

 
0,00 

 
0,01 

 
0,00 

 

 A tabela 23 nos mostra medidas mais altas para ironia espontânea, com exceção da 

tessitura, que possui valor menor. Os resultados apresentaram-se estatisticamente 

significativos para todas as medidas, exceto F0 máxima. Tais valores apontam para que a 

ironia espontânea tenha valores, no geral, mais altos de pontos de F0 do que na ironia atuada. 

 A seguir, apresentamos os resultados das medidas de F0 inicial, F0 final, tessitura do 

movimento descendente final do enunciado. 

 

Tabela 24: Valores médios e de desvio padrão (entre parênteses) de F0 inicial, F0 final, tessitura do 

movimento descendente final do enunciado; e valor de p, no teste t, comparando ironia na fala espontânea e 

fala atuada. 

 

 F0 Inicial do 
movimento final (st) 

F0 Final do 
movimento final (st) 

Tessitura do 
movimento final (st) 

Média (DP) Ironia 
Fala Espontânea 

n=20 

14,72 (4,60) 9,63 (3,83) 6,16 (3,29) 

Média (DP) – Ironia 
Fala Atuada 

n=47 

10,71 (6,36) 5,05 (4,90) 5,66 (5,39) 

valor de p (teste T de 
diferença entre 

médias) 

 
0,02 

 

 
0,00 

 
0,71 

  

 Ao analisarmos a tabela 24, percebemos que os valores foram mais altos para a ironia 

na fala espontânea, e vale pontuar que apenas a medida de tessitura do movimento final do 

enunciado não foi significativa estatisticamente. 

 Para os valores de duração total, da pré-tônica, da tônica, de pausas, de TA e TE dos 

enunciados, obtivemos os resultados expressos pela tabela 25. 
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Tabela 25: Valores médios e de desvio padrão (entre parênteses) de duração total, da pré-tônica, da tônica, 

de pausas, da taxa de articulação e da taxa de elocução dos enunciados; e valor de p, no teste t, comparando 

ironia na fala espontânea e fala atuada. 

 

 Duração 
Total  

(s) 

Duração 
Pré-

tônica 
(ms) 

Duração 
Tônica 

(ms) 

Duração 
Pausas 

(ms) 

TA  
(síl/s) 

TE 
(síl/s) 

Média (DP) Ironia 
Fala Espontânea 

n=20 

2,79 
(1,34) 

 0,160 
(0,05) 

0,242 
(0,10) 

0,431 
(0,27) 

5,85 
(1,48) 

5,65 
(1,53) 

Média (DP) – 
Ironia Fala Atuada 

n=47 

3,08 
(1,58) 

0,169 
(0,06) 

0,287 
(0,14) 

0,495 
(0,45) 

5,23 
(1,80) 

5,01 
(1,85) 

valor de p (teste T 
de diferença entre 

médias) 

0,44 0,5 0,15 0,62 0,15 0,15 

 

Na tabela 25 há tendência de valores maiores para a ironia atuada, com exceção dos 

valores de TA e TE. Para as medidas apresentadas, não tivemos resultados significativos 

estatisticamente, mostrando a aproximação entre a ironia da fala espontânea e da fala atuada 

no que se refere às medidas de duração. 

No geral, a ironia da fala espontânea tendeu a valores mais altos para os pontos de F0 e 

duração dos segmentos, embora tenhamos observado algumas exceções. Abaixo temos uma 

figura que compara as curvas de F0 de um enunciado para fala espontânea e fala atuada. 

 

 

Figura 29: Curva de F0 do enunciado “Olha como ela é corajosa”, expressão 

irônica espontânea do loc.03 (linha pontilhada) e expressão irônica atuada do 

loc.06 (linha contínua). 



 
104 

 

 

  

Percebemos na figura 29, que a atuação exagera e realiza movimentos melódicos mais 

marcantes do que na espontaneidade. Isso mostra uma caricaturização da fala irônica atuada.  

Podemos perceber também que a ironia espontânea não se distancia tanto do neutro 

espontâneo quanto a ironia atuada se distanciou da leitura. Há realmente um exagero de 

algumas características prosódicas na expressão atuada.  

Em suma, nos gráficos abaixo, apresentamos as principais diferenças por nós 

encontradas entre a ironia atuada e a espontânea. 

 

 

Gráfico 19: Médias de F0 inicial, F0 final, F0 máxima, F0 mínima, F0 

média e tessitura dos enunciados comparando ironia espontânea e 

ironia atuada. 

 

 

Gráfico 20: Médias de F0 máxima, F0 mínima do movimento final dos 

enunciados comparando ironia espontânea e ironia atuada. 
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Gráfico 21: Médias de duração da pré-tônica, tônica e pausas dos 

enunciados comparando ironia espontânea e ironia atuada. 

 

 

Gráfico 22: Médias de duração total, TA e TE dos enunciados 

comparando ironia espontânea e ironia atuada. 
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5 CONCLUSÕES 

 

Este estudo teve como objeto investigativo o afeto social de ironia. A princípio 

acreditávamos que a ironia seria facilmente reconhecida e entendida semanticamente pelos 

ouvintes, nossos voluntários nos testes de percepção; entretanto, ao longo dessa pesquisa, 

fomos percebendo que a expressão e ou conceituação da ironia é extremamente complexa.  

Ao descrevermos as pistas de contextualização utilizadas pelos locutores, na fala 

espontânea, verificamos que as realizações dessas convenções sociais são estabelecidas pelos 

contextos de realização das expressões irônicas, concebidas no e pelo meio social. As pistas 

de contextualização foram fundamentais para a construção e reconhecimento do significado 

irônico, embora não as tenhamos quantificado, apenas fizemos uma análise mais pontual de 

sua contribuição para a ironia. Realizamos testes de percepção que contaram apenas com as 

pistas de contextualização para identificação ou não da ironia, e obtivemos resultados que 

mostraram que o contexto e as marcas contextuais são fundamentais para este processo de 

construção irônico; pois contamos, também, com um teste em que retiramos as pistas de 

contextualização (testes em que utilizamos apenas o áudio), assim, os reconhecimentos da 

ironia, em alguns casos, ficaram comprometidos ou não receberam validação tão considerável 

quanto quando as pistas e áudio estavam presentes. 

Outro viés de análise que nos propusemos a realizar foi o acústico, descrevendo as 

principais características prosódicas que foram utilizadas pelos locutores, tanto na fala 

espontânea, quanto na lida e na atuada. Assim, procedemos à análise de diversos parâmetros 

acústicos prosódicos, envolvendo F0 e duração, a fim de identificá-los na ironia. Os resultados 

revelaram, em sua maioria, que a ironia não prevê um único padrão entonacional, uma vez 

que os resultados para cada locutor mostrou uso de estratégias individuais, mais uma série de 

ajustes que fazem com que a prosódia na ironia se diferencie da prosódia em enunciados 

neutros ou lidos. 

As medidas de F0 revelaram parâmetros que foram relevantes no estudo deste afeto 

social. Em geral, os valores de F0 foram maiores na atitude de ironia que no neutro ou no lido, 

quando comparadas às expressões de um locutor consigo mesmo, e maiores na ironia 

espontânea do que na fala atuada. 

Em relação à duração total, da pré-tônica e da tônica do enunciado, os valores 

apresentaram-se com menor variação, dessa forma não pontuamos considerações contrastivas 

em comparação da fala atuada com a fala espontânea. As audições e análises nos mostraram, 
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ainda, que os informantes fizeram uso de prolongamentos, risos, e interjeições durante a 

expressão da ironia, o que interferiu no aumento da duração total, influenciando nos valores 

de taxa de elocução e articulação geralmente maiores na expressão irônica que no neutro ou 

lido.  

Os resultados aqui apresentados corroboram em parte com os estudos de Paula (2012), 

uma vez que a autora diz que todas as medidas de F0 e duração foram mais altas para ironia e 

o que vimos foi uma diferença significativa entre os locutores e entre a fala espontânea e a 

fala atuada. 

Moraes (2012) mostrou que há uma duração maior das pré-tônicas na ironia. 

Verificamos, também, que as diferenças são relevantes neste aspecto, mas verificamos que as 

escolhas individuais e a caricatura da fala atuada nos apresentam resultados não tão regulares 

quanto aqueles encontrados pelo autor 

Diante disso, concluímos que existem diferenças prosódicas e discursivas entre a 

expressão da ironia e da leitura, da expressão da ironia da fala espontânea e da fala atuada. Da 

mesma forma, pontuamos que as estratégias individuais para expressão irônica são inúmeras, 

desde a variação de F0 a movimentos corporais marcantes. Ainda podemos dizer que a 

percepção da ironia também é individual, leva em consideração os aspectos prosódicos e 

discursivos para a construção do sentido irônico, bem como pistas contextuais. 

 Acreditamos na necessidade de estudos que explorem além dos aspectos prosódicos os 

aspectos discursivos na expressão de outros afetos sociais, não somente da ironia, pois ficou 

claro que o discurso é fundamental para a construção dos sentidos das expressões sociais. 

Fica, também, a necessidade de comparar a ironia com outros afetos sociais, como o 

sarcasmo, o deboche, dentre outros, porque, como vimos, a delimitação da ironia ainda é 

bastante complicada de ser realizada. 
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APÊNDICE 1 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO 

INSTITUTO DE CIENCIAS HUMANAS E SOCIAIS 

DEPARTAMENTO DE LETRAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM LETRAS: ESTUDOS DA 

LINGUAGEM 
 

TESTE PERCEPTIVO - 1 
 

 Após ouvir/assistir às expressões dos enunciados, descreva o que essa expressão 

significou para você, de acordo com o contexto de cada uma. 

 

0) Ficou trinta dias de cama...o mosquito! 

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________ 

 

1) Sangue de Vera Fisher tem poder, tem poder! Sangue tem poder! 

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________ 

 

2) Essa é a melhor hora pra tirar um cochilo! 

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________ 

(...) 
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APÊNDICE 2 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO 

INSTITUTO DE CIENCIAS HUMANAS E SOCIAIS 

DEPARTAMENTO DE LETRAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM LETRAS: ESTUDOS DA 

LINGUAGEM 
 

TESTE PERCEPTIVO - 2 
 

 Após ouvir/assistir às expressões dos enunciados, marque a opção que expressa o 

significado apreendido, de acordo com o contexto de cada uma. 

 

1) Ficou trinta dias de cama...o mosquito!  

 

( ) irônica                                                          ( ) neutro  

 

 

2) Sangue de Vera Fisher tem poder, tem poder! Sangue tem poder! 

 

 ( ) irônica                                                        ( ) neutro  

 

 

3) Essa é a melhor hora pra tirar um cochilo!  

 

( ) irônica                                                        ( ) neutro  

 

(...) 
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 APÊNDICE 3 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO 

INSTITUTO DE CIENCIAS HUMANAS E SOCIAIS 

DEPARTAMENTO DE LETRAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM LETRAS: ESTUDOS DA 

LINGUAGEM 

 

PROTOCOLO DE ATUAÇÃO 

Pesquisa: “Ironia no Português Brasileiro: construção prosódica e discursiva” 

Pesquisador Responsável: Wisla Madaleni Alves Cabral Ferreira 

  

Após a exibição de uma reportagem acerca do lançamento da Biografia de Vera Fisher
9
, 

M.T: Mas, que coisa mais linda que a nossa Vera Fisher! Marlin Monroe que é a Vera 

Fisher americana ou Vera Fisher que é a Marlin Monroe com sangue do Keith Richards. 

O.F: É Verdade! 

M.T: Também pode ser. 

O.F: Mas, sabia que ela pegou dengue no começo do ano? 

M.T: A Vera? 

O.F: Tava com dengue, ficou trinta dias de cama...o mosquito. (E1) 

M.T: Nossa! 

O.F: Sangue de Vera Fisher tem poder! (E2) 

M.T: Tem poder mesmo. 

O.F: Tem poder, o sangue tem poder! 

 

Após leitura e apreensão dos significados das frases contidas no diálogo acima, você atuará 

com expressão de IRONIA os enunciados marcados (E1 e E2), os quais serão gravados em 

áudio e vídeo para posterior análise.  

                                                           
9
 Vale pontuar, que utilizamos a identificação dos participantes da cena enunciativa, pois se faz necessário como 

uma das pistas de contextualização. 
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APÊNDICE 4 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

Você está sendo convidado (a) para participar, como voluntário(a), em uma pesquisa, 

intitulada “Ironia no Português Brasileiro: construção prosódica e discursiva. 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: Ironia no Português Brasileiro: construção prosódica e discursiva. 

Pesquisador Responsável: Wisla Madaleni Alves Cabral Ferreira 

Telefone para contato (inclusive ligações a cobrar): (31) 9849-4133 

Pesquisadores participantes: Wisla Madaleni Alves Cabral Ferreira (Mestranda do 

Departamento de Letras da UFOP) 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) 

 

Sabendo que a ironia é utilizada em várias situações em nossa comunicação diária, 

produzi-la e consequentemente percebê-la pode auxiliar na compreensão do que é dito. Uma 

das definições da ironia é utilizar recursos linguísticos (melodia da voz, modo de falar, 

expressões faciais) para dizer o contrário do que consta no significado literal das palavras. Por 

isso a ironia é, talvez, a mais ambígua das formas de comunicação, uma vez que, se mal 

interpretada, pode levar o ouvinte a ter a impressão oposta a que se queria dar, se levar em 

conta apenas o significado das palavras. Um exemplo de ironia é dizer a frase “Você está 

linda!” com melodia, ritmo e expressões faciais/corporais específicas que levem o ouvinte a 

entender exatamente o contrário do que as palavras dizem, ou seja, que a pessoa não está 

linda, mas, ao contrário, que está feia ou mesmo horrorosa. Está nessa interpretação a 

importância ímpar do entendimento irônico, capaz de direcionar a interação entre os sujeitos. 

O objetivo deste projeto é observar como as expressões de enunciados com sentidos 

irônicos são construídas na fala cotidiana, e analisá-las do ponto de vista discursivo e 

melódico (sonoro), ressaltando o papel da melodia e do discurso no processo de construção 

destes significados em contextos rotineiros. 

Você participará de uma atividade de audição de sons, ou da visualização de vídeos 

mudos, ou ainda assistindo a vídeos com sons, nos quais constem enunciados irônicos ou 

neutros, a partir do Protocolo de Teste Perceptivo (em anexo). Sua participação consistirá em 

julgar qual atitude você percebe nos áudios/ vídeos/ áudios e vídeos apresentados. 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 irônicos 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/vídeos 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 
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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 a ironia após o fim 

dessa pesquisa.  

Esclarece-se que a participação é voluntária, 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 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: Wisla Madaleni Alves Cabral 

Ferreira 

Mestranda do Programa de Pós Graduação em 

Letras: Estudos da Linguagem, do 

Departamento de Letras da UFOP.  

Tel: (31) 9849-4133; (31) 3551-4133 

E-mail: wisla_madaleni@hotmail.com 

Comitê de Ética em Pesquisa – UFOP 

Campus Universitário Morro do Cruzeiro 

– ICEB II, sala 29, Ouro Preto – M. Gerais 

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 “Ironia no Português Brasileiro: construção prosódica e 

discursiva.”, como sujeito. Fui devidamente informado e esclarecido pelo pesquisador Wisla 

Madaleni Alves Cabral Ferreira 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.  

mailto:wisla_madaleni@hotmail.com
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Local e data ___________________________, _______/_______/__________/ 

Nome: ______________________________________________________ 

Assinatura do sujeito: __________________________________________ 
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APÊNDICE 5 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

Você está sendo convidado(a) para participar, como voluntário(a), em uma pesquisa, 

intitulada “Ironia no Português Brasileiro: construção prosódica e discursiva. 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: Ironia no Português Brasileiro: construção prosódica e discursiva. 

Pesquisador Responsável: Wisla Madaleni Alves Cabral Ferreira 

Telefone para contato (inclusive ligações a cobrar): (31) 9849-4133 

Pesquisadores participantes: Wisla Madaleni Alves Cabral Ferreira (Mestranda do Departamento de 

Letras da UFOP) 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) 

 

Sabendo que a ironia é utilizada em várias situações em nossa comunicação diária, 

produzi-la e consequentemente percebê-la pode auxiliar na compreensão do que é dito. Uma 

das definições da ironia é utilizar recursos linguísticos (melodia da voz, modo de falar, 

expressões faciais) para dizer o contrário do que consta no significado literal das palavras. Por 

isso a ironia é, talvez, a mais ambígua das formas de comunicação, uma vez que, se mal 

interpretada, pode levar o ouvinte a ter a impressão oposta a que se queria dar, se levar em 

conta apenas o significado das palavras. Um exemplo de ironia é dizer a frase “Você está 

linda!” com melodia, ritmo e expressões faciais/corporais específicas que levem o ouvinte a 

entender exatamente o contrário do que as palavras dizem, ou seja, que a pessoa não está 

linda, mas, ao contrário, que está feia ou mesmo horrorosa. Está nessa interpretação a 

importância ímpar do entendimento irônico, capaz de direcionar a interação entre os sujeitos. 

O objetivo deste projeto é observar como as expressões de enunciados com sentidos 

irônicos são construídas na fala cotidiana, e analisá-las do ponto de vista linguístico-

discursivo e melódico (sonoro), ressaltando o papel da melodia e do discurso/contexto no 

processo de construção destes significados em contextos rotineiros. 

Você participará de uma atividade de atuação de enunciados irônicos, a partir do 

Protocolo de Atuação (em anexo). Sua expressão será gravada em áudio e vídeo, para 

posterior análise científica, acústica e discursiva. Os modos/métodos de análise podem ser 

consultados a qualquer momento; de modo geral, consistem em observar de quais recursos 

linguísticos (modificação no modo de falar, expressões faciais/corporais, entre outros) você 

fez/faz uso na expressão irônica. Para isso, contaremos com sua contribuição a partir da 

atuação de enunciados irônicos. 

Acredita-se que participar destas atuações não traga nenhum risco e ou danos materiais 

para os participantes, uma vez que haverá controle do participante sobre o tempo de atuação, 

sendo possível cessar sua participação a qualquer momento que se sentir incomodado/cansado 

ou se julgar necessário, assim não se prevê nenhum tipo de indenização. Durante as atuações, 

o pesquisador responsável estará em uma sala ao lado do local de realização dos experimentos 
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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 

de seu modo de atuar a ironia, bem como de outros modos possíveis de atuá-la ou produzi-la, 

após o fim dessa pesquisa. Esclarece-se que a participação é voluntária, 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 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: Wisla Madaleni Alves Cabral 

Ferreira 

Mestranda do Programa de Pós Graduação em 

Letras: Estudos da Linguagem, do 

Departamento de Letras da UFOP.  

Tel: (31) 9849-4133; (31) 3551-4133 

E-mail: wisla_madaleni@hotmail.com 

Comitê de Ética em Pesquisa – UFOP 

Campus Universitário Morro do Cruzeiro 

– ICEB II, sala 29, Ouro Preto – M. Gerais 

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 “Ironia no Português Brasileiro: construção prosódica e discursiva.”, como 

sujeito. Fui devidamente informado e esclarecido pelo pesquisador Wisla Madaleni Alves Cabral 

Ferreira sobre a pesquisa, os procedimentos nela envolvidos, assim como os possíveis riscos e 

benefícios decorrentes de minha participação. Foi-me garantido o sigilo das minhas informações 

pessoais (identificação) 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. Além disso, 

recebi informações e um consentimento específico para a utilização dos vídeos e dos áudios gravados 

em relação ao meu direito à imagem. 
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Local e data ___________________________, _______/_______/__________/ 

Nome: ______________________________________________________ 

Assinatura do sujeito: __________________________________________ 
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APÊNDICE 6 

Termo de Consentimento de Uso de Imagem e Som de Voz 

 

Eu,______________________________________________________, autorizo a utilização 

da minha imagem e som de voz, na qualidade de participante no projeto de pesquisa intitulado 

“Ironia no Português Brasileiro: construção prosódica e discursiva”, sob responsabilidade de 

Wisla Madaleni Alves Cabral Ferreira, vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Letras: 

Estudos da Linguagem da Universidade Federal de Ouro Preto.  

Minha imagem e som de voz podem ser utilizados apenas para análise por parte dos 

pesquisadores envolvidos, apresentações em conferências acadêmicas e atividades 

educacionais, ou seja, apenas com fins científicos, desde que utilizadas as devidas medidas 

para que minha identificação não seja possível. 

Tenho ciência de que não haverá divulgação da minha imagem nem som de voz por qualquer 

meio de comunicação, sejam elas televisão, rádio ou internet, exceto nas atividades vinculadas 

à pesquisa, explicitadas acima. Tenho ciência também de que a guarda e demais 

procedimentos de segurança com relação às imagens e sons de voz são de responsabilidade da 

pesquisadora responsável. 

Deste modo, declaro que autorizo, livre e espontaneamente, o uso para fins de pesquisa, nos 

termos acima descritos, da minha imagem e som de voz. 

Este documento foi elaborado em duas vias, uma ficará com a pesquisadora responsável pela 

pesquisa e a outra com o (a) participante. 

  

Data:      Local: 

 

Nome completo do participante: 

 

Assinatura do participante: 
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APÊNDICE 7 

Guia de Faixas do DVD 

FAIXA ÁUDIO/VÍDEO FIGURA PÁGINA 
01 Tá muito legal. loc. 01 04 e 12  
02 Ele é um cara 

organizado. loc.01 
04  

03 Ou é o Vídeo Show, sei 
lá. loc.02 

05 e 10  

04 Ah, ele é; mas ele tá 
fazendo o trabalho dele. 

loc.03 

06  

05 Vamos lá, eu sou muito 
cavalheiro. loc. 03 

07 , 08 e 09  

06 Olha que repórter bem 
preparada para sua 

matéria. loc.01 

11  

07 Gente, vida normal. 
loc.02 

13  

08 É do nosso querido 
amigo Cleanto Adjunto. 

loc.03 

14  

09 Oh gente, o currículo é 
maravilhoso. loc.02 

15  

10 O que já apareceu de 
gente aqui não está 

escrito. loc.03 

16 e 17  

11 Sangue de Vera Fisher 
tem poder, Sangue tem 

poder. loc.03 

18 e 19  

12 Andressa Urach, a partir 
de agora está valendo. 

loc.04 

20  

13 Ai como amo esse 
homem. loc.04 

21  

14 Que é dura a vida do 
merchã. Principalmente 

do azulejo. loc.01 

22  

15 Ele é um cara 
organizado. loc.06 

23  

16 Adoro bêbado. loc.06 24  
17 Uh, o que já apareceu 

de gente aqui não está 
escrito. loc.05 

25  

18 É, olha. O que eu já 
mandei de e-mail pra 
ver se eles concertam 
minha bunda. loc.06 

26  

19 Sangue de Vera Fisher 
tem poder. Tem poder, 

27 e 28  
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sangue tem poder. 
loc.06 

21 Olha como ela é 
corajosa. loc.06 

29  
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ANEXOS 
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