
Estudo realizado pela Mestre Maria Sousa Cruz (htp://www.f.ul.pt/LaboratorioFonetca/marisa_cruz.htm)

Metodologia:

1- Selecção de 3 excertos: 2 de oração e 1 de conversa, todos pertencentes à mesma informante;

2- Tempo de duração total de cada excerto: média de 5,5 segundos;

3-  Ferramenta de selecção e corte (edição) do fcheiro de som: Adobe Auditon 1.5;

4- Ferramenta de análise de F0 (ou frequência fundamental): Praat 5.0 (a janela de frequências deve 
conter os seguintes valores mínimo e máximo para a voz feminina – 100-500Hz).

Procedimento:

1- Cálculo, a partr do excerto de conversação (discurso espontâneo), da média de F0 da falante em 
causa: automatcamente extraído através do Praat – seleccionada a janela, arrastando o cursor em 
cima do espectro, clica-se F5.

2- Mesmo cálculo efectuado para cada um dos 2 excertos da oração

Análise dos resultados:

A imagem abaixo ilustra a onda acústca de um excerto do fcheiro da 5ª recolha, entre os 5.47 e os 
7.40 minutos do total de gravação. Esta selecção visa mostrar que, para um leigo em matéria fonétca, 
torna-se perceptvel uma alteração da confguração da onda sonora sensivelmente a meio, coincidindo com 
o fnal da oração e o início da conversação: do início da selecção até cerca dos 6.50 minutos, a onda 
apresenta-se visivelmente mais compactada (oração); a partr desse ponto, a onda torna-se mais esparsa 
(conversação). Tais diferenças são, portanto, indicatvas de registos discursivos distntos, com consequências 
esperadas em termos prosódicos.
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Deste modo, observando a curva de F0, pode ser estabelecido um contraste entre A, por um lado, e 
B/C, por outro: no primeiro caso, observam-se contornos ascendentes e descendentes, variações melódicas 
característcas da fala humana ; nos restantes, a curva de F0, paradoxalmente, encontra-se pratcamente 
plana, indicador de um tpo de som/discurso monótono. Assim, em A o pitch range (banda de frequências 
que se estende do valor mais baixo ao valor mais alto) é mais amplo (150-350Hz, sensivelmente) do que em 
B (130-210Hz) ou C (140-220Hz).

A compactação da banda de frequências faz-se acompanhar de um abaixamento do tom médio de 
voz da falante em causa, o que se torna mais visível a partr da extracção da média de F0 em cada uma das 
duas modalidades discursivas em estudo: na conversação (A), a média do tom de voz da informante é de 
216Hz, enquanto na oração, o tom de voz ronda os 173Hz (B)/178 Hz(C). Estes valores traduzem-se, assim, 
num abaixamento do tom de voz de cerca de 38-43Hz, do registo de conversação espontânea para a oração. 

A. Conversação_Adélia

B. Oração_Adélia_os vossos



C. Oração_Adélia_bem esquecida estava eu

Do ponto de vista rítmico, também se detectam diferenças entre A/B+C, concomitantes ao 
estreitamento do pitch range e consequente abaixamento do tom de voz: no mesmo tempo de duração 
total de cada um dos excertos, a informante produz uma maior quantdade de palavras na oração do que na 
conversação, modalidade em que, conforme assinalado em A, se verifcam disfuências (círculo) ou pausas 
(traço), o que raramente ocorre na oração. Tais característcas devem-se ao facto de, entre outras razões, o 
planeamento discursivo ser mais lento no caso da conversação do que no da oração (discurso citado de 
memória, logo, que não implica processamento simultâneo à produção).

Todas as observações apontadas devem ser salvaguardadas, na medida em que dependem da 
análise de 3 excertos, num total de x recolhas. Todavia, trata-se de uma pequena ilustração de propriedades 
fonétcas claramente diferenciadoras dos dois registos discursivos em causa.  


