ATENDIMENTO GRATUITO: CASO DE ORTOEPIA
E PROSÓDIA

Ortoepia e prosódia parecem palavrões do jargão ultraespecializado. Mas, se
conhecemos e não estranhamos ortopedia, ortopedista, ortografia, entre outras
palavras da mesma família, já podemos saber que a ortoepia diz respeito a
algo reto, direito, correto... Pois é: trata-se da boa pronúncia dos fonemas de
uma palavra, segundo os padrões da língua. Já a prosódia cuida da pronúncia
com foco na sílaba tônica, naquela que, numa palavra, se pronuncia com maior
intensidade.

Evidentemente não podemos pronunciar as palavras (de nenhuma língua) do
modo que qeremos; há padrões a seguir. E é disso que vamos tratar.

Tenho ouvido, numa emissora de rádio de nossa cidade, a gravação de um
pronunciamento

de

uma

autoridade

municipal,

e

choca-me

ouvir,

repetidamente (já que se trata de uma gravação), a má pronúncia da palavra
“gratuito”, com a tônica incidindo no “I”.

É de se esperar que quem comete esse equívoco de mudar a tônica desse
encontro vocálico (“ui”) de “gratuito” repita o erro de pronúncia com outras
palavras em que ele aparece, como é o caso de “fortuito”, “intuito”, “circuito”...

A ortoepia (isto é, a pronúncia “reta”) dita que a tônica desse encontro vocálico
é a vogal U; de modo que se deve dizer

gratUito

intUito

fortUito

circUito...

Há várias palavras da língua que o vulgo (o povo, o comum das pessoas)
pronuncia mal, mudando a posição da sílaba tônica. Por isso, vamos aproveitar
e apontar uma lista delas tal como devem ser pronunciadas em nossa língua.
Artificialmente, vamos colocar em maiúscula aquela que deve ser pronunciada
como sílaba forte das palavras

ruBRIca

ÍNterim

OPta

inDIGna

imPUGna

rePUGna

conSIGna

RITma

saÙda

imPREGna

deSIGna

LÁTEX

cateTER

ruIM

puDIco

filanTROpo

Em certos aspectos, a língua se mostra mais liberal e admite duas pronúncias
como corretas; é o caso da própria palavra ortoepia, que também pode ser
pronunciada ortoépia. Conheça oão palavras que têm dupla pronúncia:

acrobata ou acrobata
hieróglifo ou hieroglifo
réptil ou reptil
projétil ou projétil
zangão ou zangão
Oceania Oceania

Aproveite esta lição – ela é gratUita!
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