
Código do Informante: JS_83 

Duração: 1minuto e 49 segundos 

 

Resumo “A Amazónia”  

 

Este texto fala-nos {ALONG} de {PP} uma floresta grande na na {REP} amazónia [p 

sil] que {ALONG} que {PP} ocupa uma área equivalente aos aos {REP} Estados 

Unidos [p sil] e tem resistido a muitas [p sil] {clique} agressões por parte do [p sil] do 

dos dos {REP} seres humanos [p sil] apesar disso ainda con continua {REP} a existir 

[p sil] e [p sil] + {PP} e {REP} os os {REP} estudiosos [p sil] da {ALONG} + {REP} 

floresta da amazónia e da … do {CORR} do tema ecologia em geral tentam descrevê-la 

e conhecê-la o melhor possível [p sil] + {PP} bem agora [p sil] distanciando-me um 

bocadinho do conteúdo do texto mas dando a minha opinião sobre ele [p sil] + {PP} é 

um texto igual a muitos outros [p sil] nesta vaga de de {REP} vontade de conservar os 

recursos na naturais {REP} [p sil] + {PP} a mim sinceramente e do ponto de vista p p 

pessoal {BLO} e ain e ainda bem {REP} que não que não {REP} vou ser identificada 

o meu nome, mas isso já me já me {REP} soa ao discurso [p sil] em primeiro lugar que 

vende porque a conservação da natureza é um negócio [p sil] quase em muitos em 

muitos {REP} aspectos e em muitas c cir circunstâncias {BLO} + {REP} ‘tá a tornar-se 

num negócio [p sil] + {PP} e muitas vezes usa-se a bandeira da floresta da amazónia, 

como muitas outras [p sil] como um modo de financiamento e esse dinheiro muitas 

vezes não é bem bem {REP} u u tilizado utilizado {BLO + REP} [p sil] + {PP} seria 

imprescindível haver mais mais {REP} controlo sobre [p sil] sobre sobre {REP} os 

gastos. Os financiadores da u união {REP} eu europeia {REP}, do banco mundial 

{ALONG} etc… deveriam reunir com a comunidade local, não só com ONGs e coisas 

do género [p sil] enfim [p sil] eu eu {REP} gosto do texto do ponto de vista [p sil] 

geral, mas já me começa a cansar a [p sil] {clique} [p sil] a retórica {REP}. 

 

Reconstrução do texto para análise no FREP: 

Este texto fala-nos de uma floresta grande na amazónia que ocupa uma área equivalente 

aos estados unidos e tem resistido a muitas agressões por parte dos seres humanos, 

apesar disso, ainda continua a existir e os estudiosos da floresta da amazónia e do tema 

ecologia, em geral, tentam descrevê-la e conhecê-la o melhor possível. Bem agora 

distanciando-me um bocadinho do conteúdo do texto, mas dando a minha opinião sobre 



ele. É um texto igual a muitos outros, nesta vaga de vontade de conservar os recursos 

naturais a mim sinceramente e do ponto de vista pessoal e ainda bem que não vou ser 

identificada o meu nome, mas isso já me soa ao discurso, em primeiro lugar que vende 

porque a conservação da natureza é um negócio quase em muitos aspectos e em muitas 

circunstâncias está a tornar-se num negócio e muitas vezes usa-se a bandeira da floresta 

da amazónia, como muitas outras, como um modo de financiamento e esse dinheiro 

muitas vezes não é bem utilizado. Seria imprescindível haver mais controlo sobre os 

gastos, os financiadores da união europeia, do banco mundial, etc. Deveriam reunir com 

a comunidade local, não só com ONGs e coisas do género, enfim, eu gosto do texto do 

ponto de vista geral, mas já me começa a cansar a retórica. 

Total de palavras contabilizadas: 215 

Total de sílabas: 445 

 

P sil – 24 

REP –21 

ALONG –4 

PP – 8 

BLO – 3 

EvComp –3 

CORR – 1 

SUB –  

PH –  

TRUNC –  

INS –  

d –  

HES -  

 
Total: 64 eventos disfluentes ≈ 30% 

 

 

 

 

 



Código do Informante: JS_83 

Duração: 1minuto e 20 segundos 

 

Resumo “Campo de Ourique” 

 

{PP} o texto fala de campo de Ourique {tosse} [p sil] que é um bairro {PP} que é 

descrito [p sil] como {ALONG} {PP} um sítio onde coexistem [p sil] a modernidade e 

a tradicionalidade [p sil] + {PP} e muitas vezes a modernidade é vista como uma com 

uma amea como uma ameaça {REP} p p pe pelos {BLO + REP} residentes [p sil] do 

bairro {tosse} {PP} + [p sil] + {PP} dp  dep depois {BLO + REP} o texto fala do dia-

a-dia do bairro {BLO},  ou seja,  das senhoras que vão às às {REP} compras ao ao 

{REP} sábado e do [p sil] da … dos {CORR} que enchem as as  as  loj {REP} as 

lojinhas de bairro [p sil] e no fundo eu eu {REP} vejo o mesmo aqui, não é,  neste neste  

{REP} bairro, o in intendente {REP} da aven da avenida {REP} almirante dos reis 

também também {REP} tem esse [p sil] esse tipo {REP} de lojinhas que {tosse} que 

{REP} são descritas no  no no {REP}  texto [p sil]coisas [p sil] apinhadas em 

prateleiras [p sil] + {PP} {clique} e {ALONG} de vez em quando também se 

constroem os mamarrachos  {PP} que contrastam e que ameaçam,  no fundo,  o o urb 

{REP}  o urbanismo  que ‘stá  a desaparecer e que é muito mais que é muito mais 

{REP}  adap adap   adaptado {REP} à condição humana do que [p sil] do que {REP}  

a edifícios grandes [p sil] acho eu.  

 
Reconstrução do texto para análise no FREP: 

O texto fala de Campo de Ourique que é um bairro que é descrito como um sítio onde 

coexistem a modernidade e a tradicionalidade e muitas vezes a modernidade é vista 

como uma ameaça pelos residentes do bairro, depois o texto fala do dia-a-dia do bairro,  

ou seja,  das senhoras que vão às compras ao sábado e  dos que enchem as lojinhas de 

bairro e no fundo eu vejo o mesmo aqui, não é,  neste bairro,  o intendente  da avenida 

almirante dos reis também tem esse tipo de lojinhas que são descritas no texto, coisas 

apinhadas em prateleiras e de vez em quando também se constroem mamarrachos  que 

contrastam e que ameaçam,  no fundo, o urbanismo  que 'stá a desaparecer e que é muito 

mais adaptado à condição humana do que a edifícios grandes, acho eu. 

Total de palavras contabilizadas: 136 



Total de sílabas: 260 

 

P sil – 14 

REP –18 

ALONG –2 

PP –8   

BLO – 3 

EvComp –2 

CORR – 1 

SUB –  

PH –  

TRUNC –  

INS –  

d –  

HES -  

 
Total: 48 eventos disfluentes ≈ 35% 


