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RESUMO 

O presente trabalho tem o objetivo de, a 

partir de técnicas experimentais~ estabelecer um modelo de 

descri~So ac~stico-articulatdria dos sons da voz, em 

particular do português do ~rasil. 

Assim, prócura apresentar subs(dios, a partir 

dos estudos de engenharia elétrica do sinal de voz, para uma 

classifica~;o dos so~s da voz, sem a pretensio de exaust;o, 

ne~ a de encontrar novas fdrmulas de parimetros ac~sticos. 

Pretende, sim, efetuar uma releitura das an,lises dessa &rea 

e estabelecer uma possível descriçio ac~stico-articulatdria 

dos sons da voz, conjugando, portanto, os trabalhos 

'lingU{sticos com os da engenharia elétrica. na Area de 

Fonética. 

Desse ponto de vista, procura situar a 

an'l ise da expressio do signo lingUístico. no processo da 

comunica~io, distinguindo os estudos da forma de expressio: 

Fonologia, dos da substlncia de expressio: A 
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partir do que. situando os drgios ftsioldgicos do aparelhe 

~onador, efetua uma classifica;io articulatdria dos sons da 

voz. 

A seguir, introduz as propriedades acdsticas 

que caracterizam o som, bem como descreve virias tdcnicas 

experimentais na abordagem dos sons da voz. 

Assim, com base experimental, os sons da voz 

sio examinados pela ticnica palatofotogrifica, de um lado, 

procurando detectar e corroborar os dados da classifica~ic 

articulatdria; e pela ticnica computacional, de outro, 

procurando estabelecer uma classifica;io acdstica. 
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la forme d'expression: Phonologie, de celles de la substance 

d'expression: Phonétique. A la suite de quoi, et aprs 

repérage des organes physiologiques de 1 'appareil phonateury 

il effectue une classification articulatoire des sons de la 

voix. 

Il présente alors les propriétés acoustiques 

qui caractérisent le son et décrit également le~ divers 

techniques e~périmentales d'approche aux sons de la voix. 

De cette ma~iere, sur base expérimentale, les 

sons de la voix sont examinés d'une part par la technique 

palatophotographique cherchant ~ déceler et corroborer les 

données de la classification articulatoire, et d'autre part 

par la tethnique~e 1 'informat ique, cherchant ~ mener ~ bien 

une classification acoustique. 



AlEI: STR AC.T. 

The present work aims to construct a model of 

acoustic and articulatory description of the sounds of human 

voice, more specifically sounds from Brazilian -portuguese 

language, using exp~rimental procedures. 

In t h i s way, i t w i 11 offer support: to a 

classification of the sdunds of human voice based on the 

Electr~cal Engineering studies on voice signal, w i thout 

int:ending either to exhaust the subject nor to propose new 

~ormulas for the acoust ic parameters. On the contrary, it 

intends to review the analyses performed in this field and 

to propose an aco~stic and articulatory description of the 

sounds of human voice combining the linguistics knowledge 

achieved in the area of Phonetics with the developments in 

the field of Electrical Engineering. 

In this regard, this worl< conc:erns t h e 

analysis of ~he expression plane of the linguistic sign in 



the communication process in as much as i t f'ollows thc~: 

distinction established between ·the st~dies dealing with 

e:·{press i on f'orm, that is, Phonology and the studies dealin~.:J 

w i t h e:·{press i on subst ance, t hat i s, Phonet i cs. 

The ideas develope:d in this work 

organized in the f'ollowing way f'irst, the articulatory 

classif'ic~tion of' the voice sounds is proposed, taking the 

physiology of the vocal organs into accouring. The:n, i t 

pre:sents the: acoustic properties characteristic of the 

sounds and it describes the various experimental procedures 

to approach voice sounds. In addition, the voice sounds are 

analysed both using the palatophotographic technique, in 

orde:r to verif'y the articulatory classification, and using a 

computurized technique in arder to construct an acoustic 

classif'ication of' voice sounds~ 
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TABELA DE S~MBOLOS FON~TICO
F::-oNOLóG I COS 

I I 

r: J 

[ i J 

r. t J 

[ dlJ 

[ c('J 

[ ~ J 

( i·J 

[ Ã-J 

c c; J 

c.itJ 

[ J J 

[WJ 

transcri~ão fonológica 

transcri~ão fonética 

sinal de sílaba tônica. E:-templo: r:/<.~dertn.u.:l 

Vogais orais: 

anteriorr fechada: 

anteriorr semi-fechada: "'Pedrou 

anteriorr semi-aberta: "terra 

méd i a r aberta I "-pat: o" 

médIa r recuada~ "mano"' 

posterior. semi-aberta: "gola"' 

posterIor, sem l-·fechada: · "poç: o" 

posterior, fechada: "pular"' 

Vogais nasais·: 

anterior, fechada: "pinto"' 

anterior. semi-fechada: "dente" 

posterior, semi-fechada: "ponto" 

posterior, fechada: "'~undo" 

Semivogais:: 

alveolar: "'pai" 



c r J 

t 'b ] 

t t J 

t«J 

c K J 

[,...] 

[ s J 

[ .it J 

[ 1 ] 
[ j] 

[ 1] 

[ Á J 

[ .fJ 
[ r J 

p [. J 

c: y J 

[ 11 J 

[ )C J 

( ~ J 

[ t ] 
[c ] 

r. J J 

tonsoantes o~ais~ 

oclusiva, bilabial, sonora: "bata" 

oclusiv~. dent~l, sonora: "data" 

oclusiva, velar, surda: ~cio" 

oclusiva, velar, sonora: "gato" 

constritiva, lábio-dental, surda: "f'e:\do-'~ 

constritiva, lábio-dental~ sonora: "vaca" 

constritiva, alveolar, surda: "s;,\bado" 

constritiva, alveolar, sonora: "casa" 

constl~itiva, palatal, surda: "ch~:\o" 

constritiva, palatal, sonora: "jardim" 

lateral, palatal: "filho" 

lateral, velar: "sul" 

vibrante, palatal, simples: "morte" 

vibn:\nte, B.tlveolar, m•11t ipla: . "carrou 

v i brant e, •.1vul ar:: "am<Jr" 

espirante. vela~: "rio"" 

espirante, faringal: "perto" 

africada, palatal, sonora: "dia" 

africada, palatal, surda: "tia" 

retroflexa, palatal: "norte" 

21 



[1'1'] 

[Y'] 

[ 'PJ 
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Consoantes nasais~ 

oclr.1siva, bilabial: 

oclusiva, dental: unmda 0 

retroflexa, palatal~ nmnJon 

constritiva, palatal: npinhou 



TABELA DE S~MBOLOS FON~TICOS 
•(IPA<1>> DA ASSOCJCACÃO DE 
FON~TICA INTERNACIONAL 

..: 
" .5 

c; õ " -:::1 <> -;; 
, .. c ~ 

:.. o. &, Consonants c ..: -;; -. c; ., c: <> 6 -g. 3 " t::l 6 ] ..: c 
:E õ o .. c ..: c: ~ !i 
..= :c c .. .. ..s c. ..= .. = õ .. .. > -.:: $ 
~ j <.> < <> c: < ~ 

... c: õ (.:l ~ "' 
;, ;J 

·---- - 1-

Plosive . . p b td t ct c J kg qo 'l 

Nasal . m DJ n 11. Jl IJ H 

Lateral 1 l Â 

.. fricative . <1-g 

Rolled . . r R 

Flnppcd. t t R 

Rollcd. fricative r 
• 

Fricative . ,13 · fv OlSisziJ ~~ 13 p;. ç j xy XII h~ h li 

Frictiohless Con-

tinuants and Semi-

vowels wltt " J . j (t{) 

I 
(W) y • Jl 

-------· 
FrontCentr. Bacl11 

-
Vowels Rounded 

Cios e IY \1 U) iy iu mu 

Half.close (lf O) e" TO 
a 

Half-open . (00 :>) Eal A:l 

'8 
lll 

Open . (D) a an 

(11 Abreviatura de international phonetic alphabet 



ZNTRODUC~O 

O m~todo wlementar de comunica~io do homem~ 

<FLANAGAM. 1972~ 1 ) ; Nesse sentido, envidamos 

esfor~os no sentido de estudi-la. procurando desvendar seus 

meandros. sua composi~io; enfim, sua estrutura. 

Devemos considerar que a fala se reveste do 

mais importante e mais .usado meio de comunicaçio do homem. 

Há vários caminhos de caracterizaçio 

potencial da fala. De acordb com a teoria da informa~io, a 

fala pode ser Kepresentada em termos de mensagem. conteddo 

ou in~orma~~o. Uma alternativa de caracteriza~io da fala~ 



25 

pelo s~nal transporte da informa~io.da mensagem. isto~. a 

onda acdstica <RABINER. ~978: 1). 

Dessa forma~ o assunto tem merecido a aten~io 

d~ indmeros pesquisadores das ciincias da l·inguagem e. 

principalmente. dos das ciincias da eletricidade, no 

intu~to, ds primeiros, de compreenderem e classificarem os 

sons da voz; os segundos. de encontrarem possibilidade na 

comunica~io 1 ~omem-m~quina, ou seja, a comunica~io com 

camputadores. pela fala. 

Assim, o presente trabalho procura apresentar 

subs{dios. a partir dos estudos de engenharia el~trica do 

s1nal,de voz, para uma classifica~io dos sons da voz, sem a 

pretensio de eKaust~o. nem a de encontrar.novas fdrmulas de 

parlmetros acdsticos. Pretendemos, sim, efetuar uma 

releitura das análises efetuados nessa 'rea e estabelecermos 

uma poss{vel descri.~io acdstico-articulatdria dos sons da 

voz. em particular do portuguis do Brasil, procurando 
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conjugar os trabalhos qu~ ~az~m os lingüistas com os dos 

~ngenheiros de eletricidade, na &rea de Fon~tica. 

Assim. nosso estudo procura encontrar 

eleméntos que justifiquem OI~ corroborem certas 

classifica~ões sonoras. a partir de algumas t~tnicas 

experimentais de an~lise articulatdria e'acdstica. 

No tap{tulo. denominado "O processo da 

c6munfca~~o ~ocalizar*mos a complexidade da transmiss~o da 

~ue ocorre mesmo eritre d~is 

interlocutores, uma vez que a compreensio da mensagem 

centra-se sempre na vis~c particular que os indiv(duos 

possuem da realldade. 

A abordagem desse complexo processo 

JUsti~ica. entio. um capitulo ~Fo~ma e substincia dos sons 

da linguagem". no qual procurare~os expli~itar a an~lise 

lingU{stica do signo. bem como a decomposi~~o do signo 

lingU{stico para exame. onde ~icam bem demarcados os estudos 
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da substlncia de expressio: de um lado a Fonologia e de 

outro a Fon~ti.ca. 

No caPÍtulo "Fon~tica -fisiológica", 

-formularemos a divisio -fisiológica do aparelho t'onador~ 

descrevendo os órgios que agem na produ~io dos sons da voz. 

Tal det'ini~io conduz ao capítulo 
' 

ncla·ssit'ica~io articulatória dos sons da voz", no qual 

procuraremos classit'icar os sons da voz, em particular os do 

portuguis do Brasil, a pirtir da maneira como os órgios 

fisiológicos sio articulados para a produ~io dos di-ferentes 

~;ons. 

No capítulo: "Fonética aci.Ística"~ 

apresentaremos subsÍdios da f'ísica ac:t.istica 

compreensio das cara~terísticas do som, bem como as 

propriedades -físicas dos sons produzidos ~elo aparelho 

·fonador, e, ainda, os parlmetros act.isticos para exame do 

sinal de voz por equipamentos de Fon~tica Experimental. 
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Isso nos conduz ao capítulo: "Técnicas 

expe~iruentais"~ no qual aescrevereruos os v~rios equipamentos 

para an,lise experimental da produ~io sonora do aparelhe 

1-onadora 

No capítulo: "An,lise palatofotogr~fica"~ 

apresentaremos a an~lise da produ~io sonora do aparelhe 

1-onador pela pa1atofotografia, procurando subsidiar a 

classifica~io articulatória dos sons da voz efetuada no 

quinto capítuloa 

Ainda com base experimental~ no capÍtulo 

"Classifica~io acdstica dos sons da voz". a part.ir de 

espectrogramas computacionais, formularemos uma possível· 

classifica~io dos sons do portugu&s do Brasil. 

Final~ente, no décimo capítulo: "An,lise 

computacional dos dígitos", que também tem base 

expe~imental, discorreremos sobre uma outra abordagem 

acdstica dos sons da voz, nio sd subsidiando o capítulo 

anterior, mas também apresentando uma an,lise de palavras de 
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um vocabul~rio limitador como do caso dos dígitosr portanto 

um exame ac~stico dos sofis em combinatdria. 



•() Plf.i~OCESSC~ DA C~ O M LP N ]: C':: A C ?ib O 

2.1. Preliminares 

Podemos dizer que a informaçio lingU{stica 

entre dois interlocutores, mesmo numa comunicaçio banal, 

realiza-se atravis de um processo extremamente complexo, 

PCJ i S a informaçio resulta de sua elaboraçio, transmissio e 

reelaboraçio. Na sua veiculaçio, ocorrem in~meros fatores em 

par~lelo. como vari~veis sociolingU{sticas, e a intervençio 

de virias canair de informaçio, alim do verbal: o gestual, o 

m{mico, por exemplo. 
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2.2 Comunicaç;:ão 

No ato da comunica~io, podemos configura~ 

trls hipdteses: 1> os interlocutores sio falantes nativos da 

meslna 1 íngua; 2> um dos inter16cutores é fal·ante nativo de 

uma 1 Íngr.1a, enquanto·o segundo a apreendeu como segunda 

língua; 3> os interlocutores sio falantes de duas línguas 

distintas .. 

Na hipótese 3, podemos dizer que não • há 

comunica~ão entfe os interlocutores, uma vez que o cddigo 

1ingilístico ( 1 íngua) de que se servem é completamente 

dife~ente; enquanto na hipótese 2, a comuni~a~io entre os 

inter1ocutóres é parcial, uma vez quej apesar de'se servirem 

de um dnico código 1ingilístico < 1 í n gu.a > , que sejc.~ d(·:·: 

conhecimento de ambos, a v·i vênc i a, a experiência dessa 

1 ingrlâ não € .a mesma para ambos, pois os sentimentos 

lingil(sticos de cada indivíduo não se equ~va1em. 

Cada ser humano possui o seu refere~cial 

<1 ingUístico), faz uma interpreta~io particular sobre a 
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realidade. Ele Julgard tanto o universo que o rodeia quanto 

é\ si prdprio, segundo seus dados disponlveis: sua vivincia, 

seu estudo e seu trabalho, por exemplo. Queremos dizer. em 

suma, que o ser humano~ resultado de toda sua experiincia 

de vida .. 

Ora, se nos ativermos a tal conce i tuaç:ão 

sobre é\ interpretaç:ão da realidade. diremos que mesmo os 

indivld•.1os de •.1ma mesma comunidade sjcio-lingU(stico-

cultural possuem referencJais diversos. Isso nos 1 eva ~:\ 

complexidade da comunicaç:ão entre individuas q~e se valem do 

mesmo cddigo de comunicação, mas , apenas uni do~:; 

inter 1 oc•Jt ores falante nativo da lÍngua de 

intercomanicaç:ã6. há uma dissociaç:ão de 

interpretaç:ão sobre a reé\l idade, sobre o universo 

antropocultural. 

Quanto~ hipdtese 1, em que podemos dizer que 

a comunicação ~ ~fetiva. ela ocorre em graus ~iferentes, 

pois apesar de os interlocutor~s s~rem falantes nativos da 
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l{ngua em que se comuhicam, pode ocorrer de a compreensic 

sobre a informa~io nio ser tot~l e, geralmente, 

n{vel da comunica~io pode estar acima do conhecimento de um 

dos · interlocutores •. seja em das variáveis 

sociolingU{sticas. como sexo, faixa etária, profissio. etc~. 

!!>eja pelo. fato de terem ref'erenciais(2) diversos. 

Assim, nio ocorrendo compatibilidade entre 

(~ssas variá v€ i s o•.l • mesmo a presen~a de ru Ídos(3)., é\ 

comunica~io pode não se1~ et'et i va. realizar-se apenas 

p~rcialmente, at~ mesmo haver incomunica~io. ainda que. como 

dissemos_anteriormente. ambos interlocutores se valham do 

mesmo código lingU{stico Cl{ngua>~ 

Mesmo no caso da hipótese ·1 (falantes nativos 

da 1 íng•Ja). no .processo da comunica~ão. os interlocutores 

(2) Tais referenciais se constitue• em todos os dados da experiência huaana. ou os fatos sociais, 
segundo Lévi-Strauss (1975: 398). Constituem-se dos elementos do mundo físico e biológico; dos 
eleaentos1 elaborados pelo hoaea; dos elementos da vida psíquica do indivíduo; e os das estruturas 
sociais. 

(3) Teno da teoria da inforaa~ão que designa tudo o que provoca perda. ou aesao distúrbio de 
informa~ão no processo da co11unica~ão, a partir do momento e11 que a mensage111 é emitida até ser 
recebida. , 



sempre t eril1 ref'erenc i a i s di versos sobre o~:; f'atos soe i a i s 

que os cercam .. 

2.3 Ruído na comunica~ão 

O r•J. í do na veicula~ão da mensagem pode 

o~orrer ao nível do emissor, ao nível do meio em que ela se 

propaga e ao nível do receptor. 

Ao nível do emissor·(4), podem ocorrer: 1) 

USO inadequada para denominar certa situa~ão ou 

id€ia; 2) velcula~ão de assunto sobre o qual não possui 

domínio; 3) uso de registro de ~ala inadequado para o 

conte~·~to; 4) velcula~ão de vari~veis sociolingUÍsticas. 

classific~das por Coseriu <apud Elia 1987: 43), em três 

tipos: a) diatópica: quando os fonemas sf~ ref'e_rem ,.,\ 

dif'eren~as relativas ao espa~c> geográfico, tais; como 

dialetos e f'alares; b) diastr~tica: quando as f'ormas estio 

relacionadas com diferencia~Bes sócio-culturais, tais cbmo a 

(4) Alguaas das ocorrenc1as, que apontaaos co1o ruídos na co1unicação ao nível do e1issor, pode• ser 
manipuladas, ou seja são usadas conscientemente para qualquer efeito desejado pelo eaissor. 
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norma c•Jlta, a 1 i n g u agem f a m i 1 i a r e ou t I' as ; ' c ) d i <~f f ás i c a :: 

quando as diferen~as entre as formas remetem ~s esp~cies de 

modalidade expressiva, tais co~o a língua falada, a língua 

escrita, a língua literária, as linguagens esp~ciais e 

outras~ 5) uso de vestimenta óu postura flsica inadequada, 

que possam dispersar a aten~io do receptor; 6) presen~a de 

defeitos articulatório~;;(5) perceptíveis, como·arcada de~ntárÍa 

defeituosa, voz chiada, fanhosa ou nasalizada, etc •. 

Assim, tendo ainda como meta a h'ipótese i do 

pro~~sso da comunicaçio; d·ir(amos· que o emissor realiz~. a 

partir' de •Jma visão de mundo. sobre · o universo 

antro~ócultural, uma codifica~io psicolingUística de sua 

f.·~Hper· rêrrc i a<6>. Essa cod i f i ce:\ção i m'pl i ca · conhecer a~. reg1,.as 

dé constn.1çio de organizaç:ão do cód'igo lingi.iístico <língua), 

a sintaxe fonológica, morfossintáxica e discursiva 

dessa língua" Dessa maneira, ~ veiculada a informaçio ao 

(5) Sobre os.'defeitos·articulatóriós, vide poraenores no item 8.3. 

(6) · Foraa de o .indivíduo ver as coisas. Ele possui backgraund de sua vivência coa fatos anteriores, 
discursos, contatos co11 o universo, enfi11 com ôs dados da experiência hu1aná. 
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interlocutor, que .poder~ ser pelo meio sonoro ou pelo 

esc~:i t o(7>" 

Do ponto de vista que nos· interessa· aqui, a 

abordagem da· informa~io pelo meio sonoroj di remos que e 1 c\ 

é t:ransm i t,i da por ondas sonoras produz i das pelo apare 1 h o 

.fonador · h•Jmano ,, 

Na transmissio da informa~io pelo meio sonoro 

e,, aqui, considerando que ela ocon~a em•sLbJ.a~ão ambiental, 

em que h~ c receptor presente, podem ocorrer interferincias 

~e outros rufdos, que podemos chamar de ambientais como: 1) 

de o•Jtràs, pesso<:\!'J conversando; 2> de m~quinas e matarem 

funcionando; 3) de ve{culos automotores em circula~io; 4> de 

aeronaves,em viagem; etc .. Esses fatores· podem distrair (:\ 

aten~ão do receptor e o entendimento da informa~io nió é 

e-fet.i,vo, perfeito .. 

(7) Rá diferen~as nesses meios de comunica~âo. Faremos men~âo a alguaas aqui. No escrito, por não se 
ter o réceptor presente, deve-se procurar dar o - aáxi111o de elementos informativos, para que_ a 
inforaa~âo seja compreensível. Quando s~· usa do a~io de coaunica~âo sonoro, ea que o receptor está 
presente, há, em paralel~ à informa~âo verbal; outras transmitidas pelos meios: mímico, gestual, etc. 
Aléa disso, usa-se do recurso da reafiraa~ão, quando a inforaa~ão não é precisa, não compreendida. 



Nc'\ veic1.1I'ac:ão da mensagem, poderão ocorre,·· 

r·uídos que interferem 0 tna s1.1a compre�nsão por parte do 

�eceptor;nd� ifor�a que: 1) a�resenta desinteresse pela

inforruaç:ão; 2) ·encontra-se cansado fisicérn�nté; 3) desvii a 

atent:ão par.iv problemas pes_soais; · 4) désvia, a atenç:ão para 

prciblemai articulatdfi6s, fisioldgicosj de- compcirtamento, de 

domínio1do ê:\ss1.1ntõ; de concatenaç:ão daso·idéias po,,. pa,,.te.;dc:> 

r�·m i SSOi' .15) desviaLa atenç:ão com conver�sas paralelas; 6) 

desvia a atenç:ão·par� ruído� ambientais; 7) descólinece o

ter domlnio 1.cto ��sunto;,etc. 

ocorra no 

Mesmo que . nenhum desses ,.1fê:-\t 01'" €!:, 

processo .da c:omun i caç:ão, 

<rui'dos> 

s1.1a decodificaç:ão Ja inf'ormaç:ão .. "veiciJ.lada, 

segündo •se1.1.s refe,··enc ia is. ·pois om .•seres. humanos nãt, poss•Jem 

ê:\ mesma visão dE: mundo sobre·:os ·.fatc>s"soc.iais. 
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2.4 Consi�era��es gerais 

Como vimos, a coMunicaç:io poderi nio ocorrer 

se os interlocutores forem falantes de línguas diversas; 

poderi ser parcial se apenas um dos interlocutores for 

falante nativo de uma língua; ou ainda tal comunicaç:ão se 

efetivari em graus diferentes, se levarmos em conta as 

:cercam� a vi vênc·i a dos seres humanos, 

denominadas de ruídos na comunicaç:ão. 

O ser humano-sempre interpreta a realidade de 

um modo� espécífico, possui uma visão de mundo particular; 

daí as opini�es. divergentes; 

A pr:esenç:a de ru'ídos ,na comun i caç:ão, seja· porr 

�arte do emissor, 5eja por parte do. meio •m que tal 

comunica�ão.oco�re receptor, 

causar perda,na comunicaç:io entre 1 os indivíduos. 

Como.·os sons.da linguagem estão emb�sados nos 

fonemas, examinaremos primeiramente 

Fonolo�ia e, somente ap6•, e:\ Fonética. 

d� que tr�ta a 
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n:::- O lf.:it _ M A IE S;Q..JB �;j;TANIC JC A DOS 

L ][ i1'-.!!1GUAGIEil'-'li 

0::) A 

3.1 Preliminares 

Como.vimos anteriormente, a intercomunicaç:ão 

entre os interlocutores, mesmo tendo em conta aqueles ruídos 

da comunicaç:ão, ainda que ocasionais, sd é possível graç:as 

ao reconhecimento do conjunte de fonemas da língua (código) 

de que -ambos se valem para emitir � receber mensagem. Esse 

coaJunto de fonemas re�resenta, assim, o suporte d,':\ 

c:omun -i.caç:ão. 



Portanto7 parece-nos importanté tecer algumas 

considera�5es sobre a forma e a substincia dos sons da 

linguagem. 

3.2 Forma e substância 

A diferen�a entre Forma F substincia 7 na 

está calcada na distin�ic 

saussuriana �ntre língua e fala. Com efeitoa Saussure (1970) 

afirma �ue língua "é forma não substincia" 7 d "um jogo de 

oposi�5es" 7 que na língua sd há diferen�as, que "um sistema 

lingüístico d uma s�rie de diferen�as de sons combinad6s coru 

uma sirie de ,diferen�as de iddias" ou ainda, que o sistema 

Iingti.ístico ·se relaciona em rede de oposi�5es. 

Troubetzkoy .(1970: 2-3> int�rpretou muito bem 

essa dicotomia saussureana, afirmando que a 1 inguagem é uma 

associa�ão do significado e do significanteª No ato de �ala p 

o significado é sempre uma comunica�ão concreta 7 na qual 

ocorrem regras abstratas sintáticas7 fraseoldgicas, 

40 
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Mo~~oldgicas ~ lexicais~ enquanto o sign~~icante i uma 

corrente sonora, um ~enBmeno ~ísico, perceptível aos 

ouvidos. J~ em lín~ua, enqu~nto o signl~icado apresenta 

aqueias mesmas regras, o s1gni~ic~nte consiste em regras 

abstraídas da face fônica do ato de fala. 

Dessa ~erma, Troubetzkoy prop8e a ihstituiç~o 

de duas' "ciincias dos sons da linguagem". O estudb do 

língua seria estudado pela Fonblogiar 

eriquanto o ~igniticado de fala o seria pela Fon~tica. 

Dessas idéias de Saus~ure e Tro~betzkoy. 

HJelmslev fez o ponto de partida para sua concepçio do signo 

lingUístico. O sistema dos signific~ntes constitui o'pl~n6 

de expressio <PE> das l(nguas naturais, e o sistema dos 

signi~icados co~stitui o plano de conteddo CPC): "< ••• ) uma 

das defini~Bes poss{veis <e até mesmo, cbh~orme-pensamos, a 

mais fundamentalJ de uma língua, na acep~ic saussu~iana do 

e a que consiste em de~ini~la ·como uma ~erma 
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espec{fica o~ganizada entre duas substincias: a do conteddo 

<HJELMSLEV. ~97~: 44>. 

A dicotomia forma/substinci.a se eNplicita nc:> 

inter·ior desses doi.s planost <PE f:: PC>n 

Assim. como a argila pode ser moldada em 

c:>bjetos de· forma e.: dimE:nsões diff:~rentes. a .substinc.ia - me.1i.o 

no. Sf:: fazem 

(POde ser organ.izada'"lem)formas difel~ente.:s. em 

dife.:rentes l{nguas" 

.Segundo ,HjelmslE:v <.1.97.5) • há so 1 i.da1~ i,edade 

e.:ntre a funç:ão semiót ica e seus dois funtsivos: <=:Npres!-:>ão f-' 

conteddo. Não há funç:ão,semiótica sem a presenç:a simultinea 

d·esses funt i 1vos., esses dois 1 ~unt iNn~ nSn 

f::~·~ist irão .sem a funç:ão ,semi ótica. 

AssLm. se pensar,mos sem falar. o pensamento 

não se apresenta-, como;- v um. 1C on t,eüdo 1 in g il { st i co e não é um 

~unt\No ~e ~ma ~unç:io sem16tica. E. ao contririo. se 

falarmos, produzindo sons s-em q•Je Cl receptor Ct1n~, i g;·,\ 
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atribuir-lhes um conte~do~ isso se~i um abracadabra, na 

expressio de HJelmslev, e nio uma expressio lingU{stica e 

tampouco seri ~untivo de uma ~un~io se~idtica. 

Convém atentar · para a diferen~a entre 

ausência de conte~do e ausência de sent·ido, pois o conte~do 

de· uma expressio poderi perTeitamente ser caracterizado como 

desprovido de éentidb, a partir de um ponto d• vista 

qualque~, como o da ldgica, por exemplo. 

Segundo HJelmslev <1975: 56-58>, apesar de as 

l(nguas apresentarem forma de conte~do e Torma dri expressio 

diTerentes para expressar os Tatos• soeiais, h~ um Tator 

comum~nt~e Qlas: o sentido, que se ~ituaria numa .umassa 

amo~Ta do pensamentou, em outras palavras, o sentido unia-

for~adou, portanto numa sit~a~io anterior ao recorte que 

cada l{n~ua eTétua nessa massa amorfa. 

HJelmslev ainda ob~erva que é pgss{vel pensar 

em um dom{nio Tonético-Tisioldgico, sem representa~io 
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específica. e que se 1 apresenta corno um continuum n~o 

analisado mas analis~vel. 

Somos tentados a pensar. assim. numa 

substância de e:·{Pressão geral para todas as línguas 

<:\na 1 i sável pela· forma de e:-:pressão de cada 1 í ngua 

específica~ os fonemas. 

A partir das considera~ies de Troubetzkoy e 

HJelrnslev. Co~eriu (1969: 159-·162) formalizou multo bem os 

estudos da expressio. propondo urna divisio tripartite. de 

modo que ~Fonologia estariam afetos os estudos sobre o 

sist~ma funcional da língua <os fonemas>~ ~ Alo~ondtica os 

estudos sobre o falar concreto dos 1 indlvJduos; e ~:\ 

Normof'onét ica os estudos sobre as s~eal_i.zaç:Ões normais. as 

invar.iantes sociais. procurando estabelecei~, •Jma tip.ologia d€·: 

.s;ons da fala da. conHJn:idade~ 
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3.3 A compreens�o da mensagem 

Sem considerar as variáveis sdcio-

lingUístico-culturais do emissor, o receptor, na compreensão 

da mensagem, estabelecerá uma �ela,io de identidade entre o

conjunto de fonemas (realizados pelos alo�ones> do emissor e 

o conjunto de fonemas depositados em sua memdria. i claro 

que, aqui, esta�os considerando que não haja qualquer ruído 

na comunica,ãd (como descrevemos no capítulo anterior), 

componente possível no proc�sso da comunica,io. 

3.4 O �onema 

O fonema é "uma unidade �nica diferencial e 

sem qualidade concreta, mas manifestado,. né fala, por um 

alofone de qual idades físicas (pSicoldgicas, ac�sticas, 

perceptuais), que traduz no mundo das realidades físicas 

suas qualidades diferenciais" <MALMBERG; 1974: 220>. 

i p�eciso ter em conta que o fonema é uma 

unidade mental, que se define numa rede de oposi,Ses 



neurológicas, de tal forma que o fonema /f'/, por exen1plo, 

contrasta com todos os oii"tr·os fonemas do conjunto do sistem,,t 

fonolÓgi�o de uma determinada língua. 

O contraste, que se procura estabelecer pelos 

tra�os distintivos (que slo próprios do nível fonético) 

serve como método de trabalho, pois, na falta de uma 

metodologia adequada para estabelecer essa oposi�io a nível 

mental, a Fono 1 og ia 1.1sa dos elementos da Fonét i c.·,t 

Art iculatória, para estabelecer o conjunto de tra�os 

peitinentes a cada fonema. 

A forma de expressão, a língua saussuriana, é 

um sistema abstrato que se realiza, se exprime na substincia 

ele expressio, na��ocesso concreto da fala. use admitirmos 

que a forma fonológica comanda a perc�p�io fonética, seremos 

tentados a ir do abstrato ao concreto <PETITOT, 1985: 97). 

do abstrato e de 

funcional ao concreto e ao material, da forma à substinciau 

<MALM�ERG, 1974b: 20). 
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Em termos hE:1 ms 1 ev i anc>s, C) 

portanto, de compreender a rEla�ão EntrE a 

Pl''Ob 1 �,:ma 

ei,;t l''Ut UI'',:\ d,:\ 

i;ub�;;t�\nc: ia c:lt:·: expressão (fluxo foncitico) e a da fc:>1'·ma de·:·: 

expressão (código fono16gico). 

Esquematicamente, teremos� 

Cson!,;) 

f:.. 
, ... 

:. NP 1'" f.·�15 S(:\C) 

- unidade individual,

r.\ Ir t: i C: I.Ã 1 <:\ t Ór i <:\ 

···· CCJílCl''Et a

···· P<i11r t icu1a1'·

- variável, entre inc:liví-

ciuos cu de um atn 

( fon c!·:mci.-!:;) 

.... unidc'\c:IE: mei'ltal 

·-· <:\bst,,·at,·,,

···· 9C·,:ra l

- modelo. para os falan-

Apds estas con�idera�Bes, para deixarmos este 
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completo, e o porque de selecionarmos t: <:\ i !::, ... 

defini��es, d�remos, a �e9uir, uma idéia, nic exaustiva, do 



desenvolvimdnto do estudo dos uma vez. q1..tcê-: 

nossos objetivo nio é a descriç�o da forma de expressão 

{Fc:>nolo!.�iá), mas 

(Fonética) .. 

sim da substância de 
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3.5 o desenvolvimento do estudo dos traç:os 

distintivos 

Há teó1·· icei�; quE: cc:J1c:1cê:,m no me�;mc:> pl,:H10 o �;om 

e o fonema. nio se preocupando em diferenciar Fonética de 

F=· on o 1 c:>g i a .. Dc-:·'.SSê:\ ·fc>rma, chegam aos estudós fonológicos 

através da Fonética, sem sair do imbito dessa disciplina. 

considerando mesmo a Fonologia como parte da Fonética .. Essa 

idéia F defendida, por exemplo, por Mal�Jerg, que denomina 

os estudos fonológitos de Fonética Funcional .. Esta trataria 

dos fatos funcionais, os traços distintivos do fonema para a 

pertinincia dos signos l ingU{sticos. 

Acreditamos que os estudos fonológicos e os 

fonéticos devem ser distlhtos, apesar de a Fonologia usar a 



m(·:-:t Od C) 1 C)�� Í ,:\ Fcmét: i C:ci e! i !,;t: Í n!:)U i t'· ()5 

d i i,;t i nt i vcii,; do fonema. Cbmo dissemos anteriormente, na item 

f,:\lt:a de uma metodologia adequada para o estudo do 

·fon<�ma -· mf.�n te\ 1 f:' abst:1··,,\tD ···· FDnolDg i e\ vale,-:· dC)S 

elementDs descritivDs, articulatdriDs, d�s !:;ons 

pel,·,\ Fonét: ice\. 

3.5.i A Fonologia Estrutural 

e!:;t UCIC)S nC)t'· t f.·:··· 

c.flllf.·:r i e: an c:>1,; d (·'.-:S(:·:n VO 1 V(i::lll p 1'· i n e i p a 1 m<i::n t: 0: no 

p 1,:\rlO d;;\ !:; i n c 1,. c>n i e\, os 

sincronia quanto na diacrDnia. 

d i!::!:if.·:n VD 1 Vf::l\l t ,:Hl t o n ,,\ 

Como os norte-americanos tipham por objetivos 

df.·:SC:t'· i (� âc> um g 1·· ;,,\ n d e.;: n iim�,:1·· o d fi l í ngua·;;; 

d f,:sc on h i:-:c: i d a!:; pel C)!:; (:�!5t Ud i Clf:;C)!,;, mét C>dC) d(-:,:· 

trabalho desinvolveu-se sobre o elem�nto fonét ice. ist:o é, a 

!:>ub i,;t �1.n C:· i e\ ·dr::� expressâo, a oral. Jtl os europeus utilizam o 

desenvolvimento da F o n o 1 09 i :,,i e::: :< e\ m i n a ,,. -ff.·:n Hmf,:noi,;
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fonológicos sob o aspecto· .. espac:o e sob o ,fator tempo, 

c:ontribuindo, dessa forma, 

lingU(stic� histórica: 

para uma nóvc:\, visão da 

Edward �Sap ir· (apud Silveira, •·t986) · afirmava 

havei· atrás -do. sistema f'onét.ico -(sons),1 um si·stem.,\ 

uinterior .. �" 01.1 ""ideal:", mais fimitado,· o s.istema fonc.1lógico 

da 1 Íngua .. 

.Já - Bloomfield Capud t986) 

desenvolveu seus estudo�.-no sentido de ,classificar P 

sistema l-ingUístico, através· dos fatos 

fisican1ente:.cognicívei·s e mensuráveifü 

A tradic:ão do alfabeto fonético (descric:ão de 

base arti�ulató�ia q1Je procura t-i POS,

multiplicidade de sons de uma 1 Íngua),, de -Sweet 

continuada po1r Daniel ..Jones, aplicou o princípio da 

importlncia prinlbrdial 

e, por isso mesmó, 

da fonética para o en�ino de línguas 

suas pesquisas se desen0olveram na 

relac:ão que estabelece entre a pron�ncia e. a tran�cric:ão

50 
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fonética. do inglis. Conseqüentemente, foi levado~ defini~~o 

cl e fon en1a, apesar de n~o ter pretendido efetuar a descri~~o 

funcional do sistema fonológico de uma lfngua. O objetivo de 

Daniel Jones (apud Silveira, 1986) era entontrar uma base 

de ureduç~on para sua deicriçio fonética. 'Assim, O fonema~ 

visto como numa classe ou família fonéticau, é distintivo, 

de forma que~~ua.difini~io de fonema se d~ pelo conceito da 

posi~~o na palavra, enquanto os son~;. •q1.1e passam C:\ aparecer. 

na mesma tposi~~o. est~o rela~ionados, portanto, a ·f'onema~:; 

diferentes. Introduz o conceitó de var(~ona para as 

variantes de mesma ·posi~~o, ou seja, cada fonema ~ uma 

var ífc)na. 

Do Círculo Lingüístico de Praga, procuraremos 

sit•.1ar os trabalhos mais representativos, como os d<·:·: 

Troubtezkoy· e os de Jakobsona· 

Troubetzkoy <1970) atribui ao fonema um valor 

socLa1. representativo do sistema lingUÍstico, e<:\ difer·enc:a 

~~nt r e som e fonema é estabelecida pelo critério da 



pertinência, isto· é,. a, troca de t.tm fonema por outro,. pelo 

oposi<;:ão,. provoca a mudanç:a de signo 

lingU(stico. Em suma: o ~onema ~ um conceito ~uncional 

de~infdo em rela~io ~sua ~un~io que~ distintiva. enquanto 

o·som, ~·a sua realiza~io. Como nenhum falante repete da 

mesma .. maneira um mesmo som,. -todos ~queles sons que realizam 

IJ.m mesmo fonem<:\ ,são chamados variantes do fonema em qtJestão,. 

~esde que. seus tra<;:os f8nicos não distingam signos e .não 

sejam ·pertinentes~ 

Os ~~a<;:OS· pertinentes- são obtidos para a 

descr· i ç:ão por pares correlativos, .isto é, pares de-~ 

significantes em que os signos se distinguem por um ~nico 

traç:o So~oldgico, a marca. E~-:emp 1 i f i c ando, em Português,. 

temos: / bÃ.~a. /e/ /YI?a.L~ /em que a oposiç:ãc> entre /.6·/ e 

/m'l/ ocor1~e pela marca de nasal idade .. 

Assim, para ·rroubetzkoy, a Fonét.ica seria o 

estudo puramente fenomenoldgi~o dos sons da linguagem,. 
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enquanto a 'Fonologia se~ia• o estudo da ~un~io lingU(stica 

desses mesmos sons. 

Jakobsori <1967) lnclui no conceito de ~onema 

ufu& posi~Kc nova: a solidariedade·necess,ria entre o ·sistema 

~onfmi~o e a tendincia de suas mudan~as atrav~s do tempo; 

bem como deTÍne o Tonema como um Teixe de tra~os 

distintivos. Assim, operando diretamente com t~is traços, e~ 

vez de partir do ~onema, desintegra-o em seus traços 

constituintes, classi~icando as oposições Tonoldgicas 

m{nimas dos tra~os fon~ticos por uma 6rientaçio ac~stica. 

Com tal órie~taçio ac~stica, Jak6bson procura 

reduzir os traços de oposi~Ko. exp~essando-os em termos 

Para tal cl~ssi~icaçS6, embasada na ac~st ica 

~(sica, Jakobson faz as seguintes considerações: 

i) as oposições sio binirias e sempre um dos 

elementos~ marcado <marcado-+ enio-marcado--); 



2) .as op.os i ç:Ões são de natureza. ac•.lst i c a,.. 

pois a ~ala~ ac~stica1 

3) as. oposiç:Ões ac~sticas apresentam maior 

reduç:ão de traç:os distintivos,.. organizando vogais 

consoantes,.. no mesmo plano. 

Os traç:os distintivos.propostos por Jakobson 

compreendem: traç:os fonte t r aç: o~:; 

concernentes ~os ressoadores. 

;1> Os traç:os de-fonte ihcluem~ 

1.1 vocálico/não-vocálico: 

1.2 consonlntico/não~consonlntico~ 

1.3 cont{nuo/não-cont{nuo; 

,1·.4 .glotalizado/não-glotalizado~ 

1.5 estridente/doe~; 

1,. 6 vozeado/Não-·vozeadc) 
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2) Os tra~os de ressoadores incluem~ 

2.i Nasal/nio-nasal 

2. 2 compacto/di fus<:> 

;;~.3 tonal idade 

2.3.i grave/a~udo 

2. 3. 2 bemo 1 i zado/nio--bemo 1 i zado 

2.3.3 sustenido/nio-sustenido 

2.4 t~nso/re}axado 

Acredita. assi-m, descobri Ir, graç:as a unH:\ 

análise acüstica bastante desenvolvida, dimensões 

cl i s t i n t i v as vá 1 i d a·s para todas as línguas que 

constituifiam universais fon~ticos. 

A partir dessas considera~ões. as distinç:Ões 

fonoló9i'ca's são diferenç:as manif'estadas pela ac:r.íst ic<:\,. tanto 

objetiva quanto subjetiva e, port~nto, a referincia aos sons 

d inevitável na análise dos traç:os diatintivos. 



3.5.2 A Fonologia Gerativo-Trans~ormacional 

A diferen~a entr~ cs estudos estruturalistas 

e os gerativistas centra-se nc método de an~lise. Enquanto 

os estruturalistas procuram nestabelecer 

mediante a an~lise, as unidades m(njmas das l(nguas e suas 

c::omb i nat círr i ar:;, p orrt <:\nt o •.1~:;ando .um 

os c on t r·· ~r i CJ, .n <·:-~g <:\m <":\ 

possibilidade.~e descoberta, propondo um modo de apresentar 

as estruturas j~ conhecidas pelos falantes. Recorrem erites 

~lt imos a um procedimento de nrepresentaç~o". 

"O método SJ<·::rrat i vo comprreendE~ o mét c:Jdo 

<:\bst:r··<:\to !·:·~ si nt:ét: i CC:l d~:-~ <:\PrE-~!:;ent:<:\1'" <:\ 1dE~r:;c::r·· i'ç~CJ sob forrm<:\ dE~ 

c:l et r~ r m i n acl a r:; poclf:~m r:; e r·· lr€·~CUI'"5 i Vê":\~:;'' 

<SII ... VEHH~,. 1.9B6:: 60) .. 

'' ( n n •• ) uma fonét: i·c::<:\ 

universal tendo come objetivo "a desc::riç~o somente daqueles 

sons que podem ser lingUist: ic::amehte significantes em alguma 
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1 íngua humanan a fim • de encontrai'" uo · inventároio fonét ic<:> 

universalu de onde qualque~ lírigua pode retirar seus sonsu 

<SILVEIRA, 1986: 61>. 

Assim, para os gerativistas, a desCI'" i ç:ão se 

apresenta sob forma de regi'" as e não de ·1 i st as de paa'"ad i gma~; 

c:lassificatÓt'" i os dos. elementos da 1·íngua. 

Um ~os ti.pos mais comtins e naturais de 

mudanç:a de sbns·• (q•.le podem ser mais n-at.ura i s .em cea'"tas 

l·Ínguas do 1que em outras) é o processo thamadcl assimilaç:ão, 

que explica porque um segmento fica semelhante a outro que 

lhe é usualmente contíguo. 

De a c o r do c o m S c h a n e < 19 7 5 > ., há .q u a t r o t i p os 

básicos de assimilaç:io~ 

1> assimilação por uma consoante dos traç:os 

distintivos de vogal~ 

2> assimilação por uma vogal dos traç:os 

distintivos de consoante~ 
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3) assimila~io dos tra~os di•tintivos de uma 

consoante po~ outra consoante; 

4) assimila~io dos tra~os distint~vos de uma 

vogal por outra vogal. 

Tai~> t .ipos de assimila~io compreendem: 

assimila~io progressiva e assjmila~io regressiva~ dependendo 

de o elemento assimilado preced~-lo ou,nio. 

Guanto aos processos fonoldgicos. 

aponta quatro categorias b'sJcas: assimila~io, estrutura;io 

silábica. metaplasmos de diminui~io aumento 

ne:utraliza~io. 

Dessa maneira, , se houver, poss i b i 1 idade de, se 

determi.nar as condi~Ões e:·{atas sob as. quais ocot"rf:: •Jm 

processo fonoldgico, formular-se-á ~ma regra. Para estas, 

Schane .aponta, tamb~m. quatro regras: modifica~io de tra~os 

distintivos, elimina~io inserç:io, permuta~io 

aglutina~io, com variáveis. 



3.5.3 A 11Fonologia Natural 

uA Fonologia Natural. difer(-::. da. t e01~ i a 

9 e r a t i v o t r ansform<:'\c i on a J o encp.tant o r est r~ in ge11.aut eor i a: tP ar,a, 

<:\cert ar somente um peq1.1eno st.Abconjunto e11das gramát: i cas. 

permitidas pela teoria geraln <SILVE•IRA, 1986= 65). 

Tal teoria rejeita rigorosamente a ordenaçi~ 

extrínseca de regras porque tal abordagem n~o explica a 

competincia do falante nativo. já que estec tanto pode 

elaborar uma forma subJacente que nunca se apresenta na 

quanto nio pode elaborar regras que 

utilizem formas subjacentes que nio existem fala Ass iim 

proeura constr.1ir regra morfoJdgica baseada em formas 

fon~ticas <SILVEIRA: 1986, 65~. 

Segundo Schan<:-;: <1975). a Fonologia Natural 

parte do princ{pio de que alguns segmentos e processos 

fonoldgicos sio mais naturais. mais esperados do que outros. 

Certos processos fonoldgicos sio quase universais gera i~:; 

Scanner

Scanner

Scanner

Scanner

Scanner

Scanner
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para a maioria das l{nguas. enquanto outros sio raros. ou 

seJa~ sua distribuiçio pelas línguas sio limitados. 

Pelo, rmesmo princ.(pio. enquanto certo~;; 

em tenra idade. 

outros sd o sio com idade mais avançada. 

Assim, possível estabelecer alg1.1ns 

princípios de natu~al·idade~ 

u sio mais naturais que ae c·:·~ o~ 

2> Lí:ng1..tas que .l~possuem vog;;\is antericlres 

arredondadas tamb~m possuem as anteriores nio-arredondadas·e 

<:\S post er ·i ore.s, • arredondadas; 

~n L. ínguas com vogais ·nasalizadas tamb~m 

possuem as vogais orais; 

4) Entre as oclusivas, p,. t f.·~ k s;ão mais 

naturais que p, t e c. 

5> As oclusivas palato-alveolares são raras 

enquanto as a~ricadas paiato-alveolares sio comuns; 
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6) Na linguagem infantil, as fricativas 

surgem depois das oclusivas; 

7> L(nguas que possuem africadas tamb~m tim 

oclusivas e fricativas; 

8> Consoantes anteriores aparecem antes das 

consoantes não-anteriores~ 

~) L(nguas com obstruintes sonoras tamb~m 

possuem as obstruintes surdas~ 

10) L(ngu~s com consoantes labializadas 

também possuem as consoantes simples; 

li) Uma reg~a que nasaliza vogais antes de 

consoantes nasais ~ mais natural q~e aquela que nasal iza 

vogais em posi,~o final de palavra; 

12) ~ mais de esperar que obstruintes se 

tórnem surdas em posi,ão final de palavra do que sonoras 

nesta mesma ambiincia contextual" <SCHANE, 1975: 150-1), 
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Par;·,\ Saussur~e~. ·Cl Si ~JnO 1 ingi.iÍ!.:;t i co 

constituído de um significado E de um significante. Tamb~m. 

proPae a dicotomia língua e fala. 

Troubetzkoy. retomando Saussure, afirmava que 

h~ significados de língua E significados de fala, assim como 

exister significBntesmm de língua E significantes de f<:\ la. 

As~:; i m, no :ato de fala, o significado ~ sempre Uffi(:l. 

comunica~io concreta, c <.1m 1~ e~g r·· as 

fonológicas, mr.wfol Óg i cas E' 1 E~ :-: i c a i s; , c.;~nquant o 

significante 6 uma corrente sonora, um fen&meno fisico, 

perceptível aos ouvidos. Em Iín~Jua, enquc:\nto o si~.:Jni·fir.:ado 

apresenta aquelas mesmas regras, o significante consiste em 

regras abstraídas d<":\ f<:\CE: fHnic::a de> at C> f<:\ 1 a, 

instituindo duas ciências dos sons da l~nguagem~ a Fonologia 

estudar~ .i a o signi·fir.:<:\nt:e~ cl<:1. 1 r'ngua F a Fon~t: i c a o 

siqnificante da fala. 
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Hjelmslev. na sua concep~io de signo. leva em 

conta as coloca~Bes de Saussure e Troubetzkoy. estab~lecendo 

do;is plános: e~·:pressão conterldow o sistema d (·:·~ 

~·i gn i f i cantes const i t 1.1 i. o p 1 ano' de €~·:pressão. .enquanto o 

sistema de ~igni.ficados a do conte~do. Dessa maneira. a 

dicotomia forma/substincia se.expl icita no interior desses 

do1s Flanos <PE e PC>. 

Entre tais funtivos e a.fun~~o semidtica há 

solidariedade. de forma que~-um não .pode o~orrer ·se~ a 

pre~:.enç:a do outro. isto é. não ,'h<:\ fun~ão semiót ic:a sem os 

fun t. i vos •' e v ·i c e-·ver sa .. 

As~:;im. não hi conté~do lingU{stico. nem 

funtivo de fun~ão semidt ica. no peMsamento sem o falar 

concreto~ bem como o falar concreto sem~ atribuiç:io de 

conte~do pelo rece~tor não~ nada. ~algo indecif~ivel. nem 

~;e apresenta como um funtivo de funç:io .semiót1ca. 

Entretanto. isso não implica confundit" ausência ele conter.id<:> 

com ausência de sentido. pois o conte~do de uma expressão 
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poder~ apresentar-se como sem sentido~ de um ponto de vista 

qualquer. A este 1 ~ltim~ derrciminar{amos de. sentido de 
·' 

super f' íc i e. 

Pois~ .apesar de as l{nguas apresentarem forma 

de conte~do e forma de expresslo diferentes para expressar 

os fatos "sociais7 h~ entte elas um fator comum: o sentido~ 

q.rJe denomJ nar~ {amos. dc;;-: senti do prof'undo7 j~ _que este se 

situaria numa "massa amorfa do pensamento". 

Do nosso ponto -de v, i st <:\,. há um dom{nio 

fon~tico-fonoldgico geral para todas as líng~as e analisáve1 

pela forma de expressão de cada 1 {ngua particular: os 

f'onemas •. , 

Seg~ndo Coseriu~ o estudo do plano de 

expressio pode ser assi.m dividido~ 1) Fonologia7 para os 

f'onemas 7 2 > Alofon~tica~- para os alof'ones individuais do 

e 3>- Normofon~t ica~ para as realizaçies 

normais de uma- comunidade. 
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O fonema tem uma importincia mixima no 

processo da comunica~io, pois é a partir dele que ambos, 

emiss6r e re~epto~. se valem para a ~6nstru~io da mensagem, 

de um~lado; quanto para a sua recep~io, de outro. 

Podemos situi-lo. segundo Melmberg, como uma 

unidade ~nica diferencial e sem qualidade concreta, mas 

manifestado, na fala, por um alofone de qual idades f{sicam 

(psicológicas, ac~st icas, perceptuais) que traduz no mundo 

das realidades f{sicas suas qualidades diferenciais. 

Apesar de os estudos fonológicos procurarem 

descrever o ·f'onema com a metodologia da FonéticC:l., uma ve::-:: 

que é ''t.tma abst ra~io. uma unidaae mental, devemos ter em 

conta que ele se define pelo contraste mental, numa rede de 

oposi~ies neurológicas. 

O desenvolvimento dos estud~s fonológicos 

apresentam perspectivas diferentes, segundo os teór'icos ou 

segundo ~s escol~~ lingU{~ticas. 
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Assim. h' linguistas que distinguem Fon~tica 

ele Fonologia. como há aqüeles que consideram os est1.1dos 

fonológicos. os dos tra~os distintivos. c:omo parte da 

Fon~tica. denominando-os de fatos funcionais. como Malmberg. 

pçU" e:·{emp lo .. 

Os estruturalistas. como Bloomfield, Sapir e 

Jones. apresentam seus estudos a partir da Fon~tica. por~m 

acreditam na existincia de um sistema fonológi.co. um sistema 

funcional da l(ngua. 

Para Jones. por exemplo. o fonema ~ visto 

como uma uclasse de fam{lia fon~ticau. ~ distintivo. 

definindo pelo conceito da posi~io na palavra. denominando-o 

Dentre o!:; estruturalista!:;. Troubet zk oy ~ ,. 

quem, a nosso ver melhor sistematiza os estudos dos sons da 

ljnguagem. estabelecendo a diferença entre som e fonema pelo 

crit~rio da pertinência. Desse modo. a troca de um fonema 

po~ ou~ro provoca mudan~a de signo lingU(stico. Enquanto o 
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som representa· a realizaç:ão do fonema .. os vários sons .. q•H:~ 

~ealizam um mesmo fonema, são suas variantes. 

Já JaktJbson introduz uma posiç:ão nova no 

c:once i to de fone1\la:: a solidariedade necessária entre o 

sistema fonlmico e a tendlncia de suas m~danç:as através de 

t: empo .. Define-o como um feixe de t~aç:os distintivos, 

desintegrando o fonema em seus traç:os constituintes,. por uma 

orientaç:ão acustic:a, expressos em termos bi~~rios, como por 

exemplo: vocálico/nio-vocálico. 

Os t~aç:os distintivos propostos por Jakobson 

~ão aqueles concernentes ~ fonte, isto é, ~ maneira como são 

produzidos, e aqueles concernentes aos ressoado~es, isto é, 

~ maheira como os sons ressoam na caixa acdstica humana. 

Os geràtivistas, por outro lado, negahdo o 

procedimento proposto pelos estr•.1tural istas, de ,"descoberta" 

t-:~ aná 1• i se das unidades m {n i mas das linguas, apresentam~ um 

PI'"OCed i ment b 'de "repres.ent aç:ão", procurando estabelecer 

regras para as estruturas lingu{sticas. 
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Uma dessas Principais regras. que explicaria 

a. mudan~a de sons da.linguagem, & a de assimila~io. seja de 

consoante por vogal, ou vice-versa, seja de consoante por 

outra consoante, ou de vogal por outra vogal. 

Os tedricos da Fonologia Natural rejeitam a 

ordena~io extr{nsica de regras da teoria gerativo-

trans~ormacional, sob a alega~io de que nio explicam a 

competincia ~~ ~alante nativo. 

Em suma, a Fonologia Natural parte do 

princ{pio-de que alguns segmentos e processos ~onoldgicos 

sBo mais naturais. mais esperados de ocorrer do que out~os. 

Embora reconhe~amos o valor dos estudos 

~onoldgicos, centraremos nossos estudos na ~ace ~Bnica do 

ato de ~ala, que, a nosso ver, sio essenciais para o esbo~o 

de um modelo te6rico da descri~io anal{tico-articulat6ria 

dos sons da voz por computador. Em vista disso, a seguir, 

desenvolveremos uma descri~io da Fon~tica Fisioldgica, a 

partir da qual apresentaremos uma classi~ica~io 
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articulatdria7 bem com base em t~cnicas 

experimentais7 apresentaremos uma classifica~io ac~stica dos 

sons da voz. 



FON~TXCA FXSIOLdGICA 

4.1 Preliminares 

~lá vários cam1nhos de caracterizaçio 

potencial da ~ala. Os sons de uma língua pode~ ser 

descritos: 

i) ~o ponto de vista de sua produ~ic pelo 

aparelho ~onador7 produtor dos sons7 c que constitui 

Fon~tica Articu1at6ria ou Fisiológica~ 

2) do ponto de vista dos efeitos físicos 

provocados no ouvido do receptor dos sons, o que constitui a 

Fon~tica Auditiva~ 
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3> do ponto de vista das propriedades ~ísicas 

das ondas sonoras que se propa~am do produtor ao receptor, 

o .que constitui a Fon.tica Acdstica. 

Dessa ~erma e do ponto de vista que nos 

interessa, descreveremos, Primeiramente, como ocorre <:\ 

produçio da voz pel~ aparelho ~onador e, no capítulo 

seguinte, a classi~icaçio articulatória dos sons da vo~-::(8).. 

4. 2 o Aparei h o f'onador <vi de ~i g. 1) 

Pode-se dividir o aparelho ~onador humano eM 

tris grandes partes: i) o aparelho respiratdrio, que fornece 

a corrente de ar necess~ria para ~ produçio dos.sons da 

iinguagem; 2> a laringe, que cria a energia sonora empregada 

na fala e onde se produz c tom da voz; ::~ > as cavidades 

s~pragldticas, que atuam como ressoadore~ e onde se produzem 

~maior parte dos ruídos utilizadós na fala. 

(8) Deixaremos de abordar aqui a fonética auditiva, uma vez que não é nossa preocupa~ão o exame dos 
efeitos perceptivos do soa. 



F i g .. 1 -·· Schematic diagram of the human vocal mechanism 

Cf. Flanagam, 1972=· 10. 

4.3. A respira~ão 

Esta compreende duas fases: a inspira~~o e a 

expira~ão. No ato de inspiraç:ão, os pulmies ampliam-se ao 

mesmo tempo em q•.le a toráHica se alarga 

<:\ba i Nament o do diafragma e pela elevaç:ão das costelas. O 

a•.tmento do volume dos pulmies resulta de uma chamada de ar 
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exterior que entra quer pelas fossas nasais quer pela boca, 

passando pela laringe e pela traquéia. Já no ato de 

expira~io, ocorre o inverso. Há uma elevaçio do diafragma~ 

abaixamento das costelas e uma expulsio de grande parte do 

ar contido nos pulmBes. 

Há certas l{nguas que se utilizam do ato de 

inspira~io para produzir certos sons significativos, por~m 

estes ocorrem excepcionalmente. Segundo Rousselot, algumas 

articulaçBes deste tipo, exist•ntes em sistemas fon~ticos de 

alguns falares bretBes ou em falares africanos, denominam-

se cliques e sio marcados pela sucçio do ar nos lábios ou 

da l{ngua contra o palato <STRAKA, 1979: 29). 



74 

4.4 A Con'formaç:ão da laringe <vidf:·~ fi9 .. 2) 

-~ .. · 
F i g .. 2 -· k.,"··- ·tt 
· ~ (moftl6 lãtmíl~~ on lntúieure 

Cf. Garde, 1965: 14. 

I 

dll~ 

I 

A 1 <='·''' í n ~~ c~~ uma 

cartilaginosa localizada na parte superi.or d <:\ t: ,,. <:1q 'Jé i c\ .. 

Constitui-se de quatro cartilagens~ i) a cricóide= base da 

1 ar i n 9 f.·~·, c c:J m a forma de um anel na posi~io horizontal~ 2) a 

tireóide= parte da frente cf O P C·:·~ ~;; C: O C: O r I igada ~ c:ric:dide 

através dos cornetas inferiores. que nos homens apresenta 

'.~in<:\ • sa 1 i t:n c i<:\ <denominada vulgarmente de pomo de ad~o), ~ 

aberto em cima e atras; 3) aritenóides Cem n~mero de duas), 

pequenas cartilagens C·:·~ lll f OI'' In (':\ d C·:·:· P i I'' ~:\.m i <:1 E, {:\ c: i m (':\ d<':l. 

C: I' i c: di ele:·~ .• <:\ que-:~ ~:~st: ~{o 1 i gado!:; uma elas extremidades das 



ponto dE: 

.comandando o processo de abertura e fechamento da glot:e. 

As cor~as vocai.s e o mecanismo que as comanda 

C(Jnst: i t r.1em .c> pt··incipal do aparelho fonador. A , .. , 

denomina~io nio ~a mais apropriada. uma vez que se referem 

c\ l<:Í.bior:; po~;ic'ic>n<:\dcl~:; sim(·::t:t··ic:<:\m<;,:nt:E:' <:1 ditr(~:.ita <·:·: ~\ (·:·:sqr.Let··da 

da 1 inh<:\ médi<:\, um mr.isculo 

<tiroaritenóideo> e um t:c:-:cido E:l<:\~;t:ico <c> li~:J<":\Ill€·:nt:c>(9)). 

Na verdade, há dois ligamentos <lábios) nesse 

(·:-:sp a~ c> d <:\ 1 ;·,\t'· i n !.=J <·::. on d c:-:: as cordas vocais. O c· •• > 

lábi~s infe~icres sic as cerdas vocais propriamente ditas 

<chamadas verdadeiras) e sobre eles enccnt:ra-se.cutro par de 

1 <:Í.b i O~:; r dE: forma semelhante, chamadas cordas vocais ~alsas 

ou bandas ventriculares que nio apresentam fun~â6 na 

fonaç:ac>. Ent:t''(é~ esses dois pares de lábios encontram-se os 

7~'j 

(9) E~e ligamento das cordas vocais pode ser denominado de un esfíncter <como muitos outros que há no 
organismo), ou como diz Husson: um ''anus trachéal" apud GAROE, 1965: 17. 
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ventrículos de Morgagn i, t:a1ve:z, ~>f.·:g r.m do 

Ma 1 m 1:> e: r~ g < j_ 9 7 0 :: 4Z~) , um ce:rto e:feito ressoador sobre o tom 

lar{ngeo (vide fig. 3). 

Esse comp 1 e~·:o mr~c: an i smo ela , 1<:\r~ i n~.:Jc 

c r.>man ele:\ c! cl 
pelo g~rebro, c:ujos impulsos sio tramit idos pe1o 

nervo recorrente. 

F i g ~· 3 _ -·· Dlv1Blon en trols ~tages de la cavlté laryngée par la 
, hancfe ventrlculalre et ),a corde vocale. 

Cf. Garde, 1965: 15 •. 

A B c o 

F i 9 " 4 · ···· Figure schématique des difYérentes positions de la glotte : A respiration 
normale, B respiration profonde, C chuchotement (Jes cordes vocales sont fermées 
mais le passage entre les aryténoldes est lib!"e), D phonation. D'aprés J. Forchhammer. 

Cf. 'Malmberg, i974b: 116. 
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~a denominatio dada. ao espaço triangular 

~ircunscrito pelas cordas vocais.· O estreita~ento desse 

espaço, a aproxima~io das cordas vocais, é comandada pelo 

mecanismo das cart ilagen·s aritendides e pelos m~sculos. 

respiratio . normal, (:\ !:J 1 ot (·:·~ 

en~ont~a-se aberta. Para c•ato da fona~ic, a glote fecha-se, 

produzindo-se, assim. c chamado som glotàl. 

(A.) (h) 

voice voiceless 

.(C.) 

murmur creaky voice 
o 

F i g • 5 ··· Four states of the g/ottis. 

Cf. Ladefoged, 1982: 128., 



'78 

Nc> som sonoro as cordas voc~is ~stio unidas 

e v i·bl'"am crJmo 1ia Pl'"iméfra foto <·vide (a)" da ·fig',: 5) .. Ntl <::>om 

o som r~Ic>t:al I'" ~~St.J.l t acl () cl Cl de: 

fechamento/abertura da5 crJJ'"éla~; vdcci. i s. p 0 de·-·~;; e cl j 'Z (·:~I'' Cf IJ. e (':l. 

Jtiniib das co~d~s vocaii cria press~o subglotal 

fona~io <vide fis. 6) .. 

(À.) (b) (C.) 

TT'Jr 
{o..l C"-) . CfJ F i 9 " 6 -·· . Dessin sché'matique du mécanisme de mouvemen des eordes vocales et 

ses diflérent.es phases. La figure en haut à gauche montre la glotte fermée. La pression 
sous-glottique sépare les eordes vocales (deuxieme figure en haut). 11 se produit une 
secousse d'air. En même temps, la glotte se ferme en bas par la :tension intérieure 
des eordes vocales (troisieme dessin en haut). L'occlusion se déplace vers le haut 
(figures à gauche tt au milieu en bàs) et le même scbéma de mouvemént se répete. 
L'air jaillit en boulllonnant entre les eordes vocales dont la conslstence est plutôt 

molle et empêtée. 

Cf. tlalmberg, 1974b: 118. 

e ( b) (:\ 
,., 

p ,,. E-~ !:;s '"o do C:\ I'" 

ccwcla!:> voc<:\i!;; 
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das cordas Vocais €rn (b) e <c>. A dirninui~io da pressão. 

subglotal atua para fec~ar as ·cordas-em <c> e \d)p fechando 

a parte inferior (d) rn~dia <e> e superior (f)p fazendo assim 

voltar as cordas-vocais ~posição <a)p O ciclo repete-se6u 

Através de urna t~cnica fotogrificap com 

espelho colocado .atris da linguap ~ poisivel visualizar c 

processo de ~redução do som glotalp corno demonstra Flanagan 

(1972: 14> <vide. fig ... 7> .. 

F i g ., 7 -· 'Successive phases in one cycle of vocal cord vibration. The total elapsed time is 
approximately 8 msec 

Cf. Flanagaa, 1972: 14. 
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Segundo Malmberg, 

grave a corda_voc~l é espe~f:;f;;;·,,;: -nD r··eg,i f:;tr··o <:\91.1dD .é f i na, f~ 

tem mais ou. menos ''' , for~ ma . cl E~ um<:\ fita~ Também ~ poss{vel 

fazer com que apenas entre em vibra~io pa~te da·corda vDcal 

assim, D comprimento do corpD vibratdrio, o que 

d~ um tom,mais agudo. 

-A velocidade de vibia~io. das cordas vocais, 

q u.c~ m Cl c! i ·f' i c: <:l cl r.\lt:ur··a elo tom lar{ngeo, deve-se a·fatores 

velocidade-depende do ·c:ompfi~ento 

e da espessura das cordas vocais. Se largas e espessas, as 

lentas. Se o cDntr~rio (curtas e finas), a 

·fre<:iilí:.~nc: r.r.\ ~.;f!r··a m<':\-i or··. l:>or 'i !5S<:l, é •rl<':\tur··<:\1. que <:\ mulh(·::r·· ou ''' 

crian~a apresentem um. tom lar{ngeo superior aD elo homem 

<MALMBERG, 1970: 30). 

Os al imeritos e o ar respiratdriD cruzam-se 

n ''' ·F<:\ r· i ·n ~.=J <-2 • D ,.,, í c-:-~ n t: cJ n t r· a r··-· s c:-: no t o p o d ''' 1 a,,. i n fJ c-:-: , i n t c:-~ r·· 1 i i.=J a da 

a Dutras c:arti1agens e ~o osso h'i6ide, <:\ ep i g 1 ot e,. 



algo, a epiglote fecha a entrada d~ laringe, de fbrma que c 

al iment:D s~::,Ja clil'·ec::ion<:\cle> pai~<:\· e> e!:;Ô·f<:\g-o .. 

O Clsso hidide situa-se horizontalmente ne> 

pesco~b. ao qual a raiz da l(ngua se liga. uTem a fe>rma de 

l.lnlc\ f E: I'' I'' (:\d Úl~ a·-, com um corpo e "pontas maiores e merroresu. 

ligadas ~s pontas t iroides por ligamentos tiro-

hidides. A meMbrana tiro-hidide liga as bordas inferiores do 

c C:ll'" p C:l ~:: d (:\ s 

f i !J .. 8) .. 

pc:lnt: as· ma i ol~(~:s ele> e>r:;so l·iidilde: <:\C:lS bc:ll'·do~:; 

fFJ:;;·:~- 8 ···· .ArUculaUona eU.Igaments quLunlueat 
.entnl.~ux la cartllagea du Jariu.x'(lace,J~Dtédeure). 1 

Cf. Garde, 1965: 8. 

B:í. 



4.6 As cavidades supragldticas 

Agem comd ressoadores do tom lar(ngeo. Sio 

const itu{das pela ~aringe, boca e ~ossas nasais" 

Gra~as ~ grande mob.il idade dos l~bios, ~ 

pos~; (vel acrescentar-se um quarto ressoador(i0) e modificar. 

<:\ss i m. c> €-~feitc> bt.1C(:\ 1 ( 1 ab i a 1 i zaç:ão <11> 

CMALMBERG, 1970~ 32) ( \1 i d (7~ f i ~-~ " 9') " 

F i 9 " 9 •·· ·Os quatro principais ressoadores do aparelho 
foriador: r, a faringe; 2, a boca; 3. as fossas nasais; 4. 

a cavidade labial 

Cf. Malmberg, s.d.: 49. 

B2 

(10) Oenomina~ão dada ao refor,o, filtro, de qualquer vibra,ão sonora. Sobre o assunto, vide 
pormenores no capítulo 6. 

(11) Oenonina,ão dada à grande mobilidade dos lábios, projetando-os para a frente ou retraindo-os, ou 
mesmo o arredondamento, e que provocam sons d iferérftes, principalmente na art icula,ão das vogais. Esta 
movimenta,ão poderá ser pertinente.em certas línguas, como o francês, ou seja determinará fonemas 
diferentes, implicará mudan,a sígnica. 
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A faringe~ um tubo situado entre a laringe e 

as cavid~des orais e nasais. ·Aqui ressoam alguns sons 

espirantes~ do qual trataremos no item 5.9.8~ 

A cav~dade bucal ci bastante vers~t il, pois ( 

pp~sível mudar ·de forma e de volume, gra~as aos movimentos 

da ll~gua, que é o mais importante órgio &a fala acima do 

nl~el da glote. Os diferentes movimentos da lÍnguct permitem 

obtér todos os efeitos ressoadores para a realiza~io dos 

diverso~ timbres voc~licos e ruídos da ~ala. i no encont~o 

da língua com os dentes. com os alvéolos ou com diferentes 

~egi~es do palato duro à frente e o palato mole (ou vciu 

~alatlno) atrás, que se produzem os vários ruídos 

titil izados na linguagem articulada" A ~rticula~5o do véu 

~~lat ino·~etermina o som oral ou nasal. 

A mobilidade da 0vula permite ao ser humano o 

uso diferencial de ambas as caixas de ressonância~ oral e 

nasalu 
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uNa part~ posterior da cavidade bucal, gra~as 

f:: m i t: i I'" l.fm a p Cl r~ ç: f:\ Cl d E· ~:; O n S V O C: c:\ 1 i C Cl 5 n a Cl (:\ C f.:~:; 5 Í V €·: i ~; cl. OU t r~ d ':!; 

subumanos respiram pelo nari~. 

mesmo estando aber~a a boca, porque a cavidade bucal pode 

estar fechada na parte posterior, unindo a epiglote Cl 

P<:\lat:o .. < ..... ) Issc> ~:;i ~.:Jn i f i ca que a cavidade nasal é o 

p r i nc: i pa 1 r··e~~-~>c><:\dc>r'·, e, desde que nao possui partes mdveis 

como a boca, a ordem de var~a~ao de som~ bastante limitada. 

No Homo Sapiens, cuja epiglote se movimenta para baixo, o ar 

pGde torrer livremente através da bDca. Em suma, sd em nossa 

espécie~ possível usar a 1Íngua, as. bochechas e os IibiDs, 

bem como DS dentes, para produzir sons articuladDs, usando 

diferencialmente como caiwas de r~ssoninc:ia tanto a cavidade 

bucal quanto a nasal ~ CSLOBIN, 1980: 162-3). 

nasal. ao c:ontririo da oral. tem 

~ua forma e vo1ume fixos. de forma que o efeito ressoador ( 

~:;emp ,,. f.·: o m0:smo .. 
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4.7 Considera~~es gerais 

pô d e·-·s r::·: ~:::-:<:\m i n <:\I'" a constitui'f;:ao ele part~-:: elos dr·çJf:\c>f:; do 

cérebro. para a proelu~io da voz. Esses órgaos cc.1n~:;t i tu i r-·ão 

o que denominamos apar~ e 1 h o pulmão, 

cavidades supra-laringeas <.f a r·· i n g r::-: , ,_;_ v u i <":\ •• 

boc<:d .. 

Segundo Gan:l e n~i\o cc>n~:;t"itu~-::m 

um drgão sensor ou motor especialmente adaptado~ fona~ão. 

uma organiza~ão especial 

Como Órgãos produtores, temos os pulm~es, que 

fornecem energia para a produ~ão dos sons, agindo como um 

Como drgão condutor, temos os br8nquios e a 

traquéia. que conduzem o ar para a laringe .. 
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v i bt··adCJI'", t: E:mo!:; <:\ ~~ 1 ot €·: 

Essas,. no movimento de abertura.e 

fechamento, prCJduzem :::\. 

fala. Quando. abertas, p et··m·i tem. <:\ 1 i VI'" E do c\ I'" 

<som que poderá conter vibra~io das cordas vocais ou nio). E 

c> cl-n:tnl<":\do ~:;om ~:(lot<:\1 <f'undamental c-:-: harmônicos) .. 

Como Ót'·fJ~~Cl!:; ressoadores. temos <:1. ·f a ,,. i n 9 E: • ,.,\ 

boc:<:t, a~; fo~;sas n<:\S<":\ i~:; e os lábios. Neles~ que se definem 

ds sons da linguagem. O uso das fossas nasais se define pelo 

abai~a~ento da ~vula. 

Comt> ó ,~ ~J ãc>!:; articuladores, temos O!:; 1 <:Í.b i C)S;, 

o!:: d !·:·: n t: e::: !:; , a l{ngua, os alv~olos, o palato, o v~ti palat i no, 

a ~vula, a faringe e as cordas vocai~. 

0~ l0~mc-~n t: (.1!:; e·::;!:;enc:: i a i·::; (":\ 

modula~io do som 9lot:a1. pois, enquanto do ponto de vista da 

Fon~tica Ac~st ica, fl<:\ 91Dtf.·~ 

pet·· i Ó1:l i cas (som, n <:\ !:; , •. eg i() e!:; 
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supragldtic~s se produzem vibra~ies aperiddicas <ruído~ 

no sentido· espec{fico). 

Em suma, dir{amos que o aParelho fonador 0 

essencialmente constitu{do de uma fonte sonora (glote P 

cord~s vocais) e de um sistema de cavidades Coral e nasal> 

que agem, por ressonincia, como filtros. 

O~ ressoadores d~o especificidade ao som 

glctal, dife~enciam timbres, cu seja os formantes 

resultantes amplificam os harmBnicos glotais~ 

A part ir dessa dos drg~os 

fisioldgicos, apresentaremos, a seguir, uma classificaç~o 

art iculatdria dos sons da voz. 



5.1 Preliminares 

n:::·· 
-.11 

A 1f.;;t T ]: IC ll...P IL .. t-~!fi ll- é:j, 0=-t J[ ?'li 
[.."'lt A 11,.,.11 o :z: 

,No cap(tulo anterior, descrevemos os drgios 

fisioldgicos que const ituem·o aparelho fonador. bem como a 

mobilidade desse$ d~gios na produ~io dos sons da voz. 

acreditamos que~ a partir da divisio. do aparelho fonador 

descrita anteriormente. é poss(vel classificar as diferentes 

possibilidades articulatdrias. 
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5. 2 A resp·i raç:ão 

Os sons produzidos Pelo aparelho fonador 

podem ser classific~dos em dois grandes grupos. a partir da 

considera~io de como a corrente de ar. do interior,, 

j, mpul si onada na ·g 1 ot e ou de como é i nsp i a~ada do e:d er·i or .. 

A maioria das línguas de c i v i 1 i zad\o 

apresentam sons produzidos pela expiraçio, em que c 

pulmões imp•Jlsiona a c· .:> C OI~ das vocais. 

prod•Jzindo--s·e-HJ som. glotal e ressoando· na cavidade oral ou 

c:om"a.cavid<:\de nasal acoplada. 

Este tipo a~ticUlatdrio .• constitui-se no 

principal meio de produçio dos sons da voz. 

O tipo articulatdrio que se V<:\ 1 e da 

inspira~io é excepcional.~ usado significativamente por 

alguns s1istemas fonéticos como o!:; falal~e!!; brf:~tões ou_ o os 

fa1ares africanos .. 

Os sons produzidos na inspira~io podem 

ocorrer. ain~a. ao solu~ar ou em c·ircunstincias particulares 
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na linguagem das crian~as, ou nos rufdos 

interjeé:tivos, como < in!:;p irado) para e:·:p r essar 

desaprova~io de um ato>. 

um cli·que fecha-se a passagem 

bucal em dois poMtos ~ituados atris e ~ frente (por exemplo 7 

c:om os libios e o dorso da.l{ngua)~ cria-se assim a pressio 

do a1·· interior. Ao abri~ a oclusio anterior, o ar exte~ior 

entra bruscamertte. As consoantes que se disignam por 

i mp 1 os i vas, cu.J-a fo,~maç:io recorda a dos c 'l i q1.1es, 

ejectivasy são também tipos de consoantes realizadas 

independentemente da respiraçiou <MALMBERG, 1970~ 34)" 

5.3 A laringe 

NO que diz respeito~ fun~io da 'laringe e das 

cor dar:; vrJca i s y podemos estabelecer duas categorias de sons~ 

aqueles formados com a participa~io de tais vibra~ies, 

chamados sons sonoros, e aqueles sem a participaçio de tais 

vibraç:ies, chamados sons surdos" Sonoras iio as art icula~ies 
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de todas as vogais e de algumas consoantes ([i.J, [tm], 

etc a ) a Sut'" das são as articulaç:Ões de algunH:\S 

conSOc:\ntes ([pJ, [k], [/J, etc.) .. 

5.4 O v~u palatino 

Os movimentos da I.Ívula, véu palatino, 

possibilitam a articulaç:ão de sons com ou sem a ressonincia 

da cavidade nasal. 

Dessa mane'i·t::<:\, teremos articulaç:Ões orais, 

seJam -vogais [.t.J, [ .t ] 7 etc n) 

consoantes (pot'" e:·~emplo: [ ( J, etc.) quando<:\ 

I.Ívula encontra-se colada~ parede da faringe, fazendo com 

que o som glotal ressoe na cavidade bucal. Ao c cln t , .. á r i t'l, 

isto é, quando a I.Ívula· deixa essa passagem 1 ivre, nas vogais 

[ i_ .J ·, [ L ] 7 [ z ] , e t C .. ) e n a~:; C O 11 S Cl a n t E~; ( p O I'" 

el·:emplo~;}[tm], [1"], 1:'(':1, etc .. ) o som glotal I"Es~:;oan .. \ tanto 

na cavidade oral quanto na nasal. 
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5.5. A língua 

Este é. um doso órgão~; rn<:\is1 impot'"tantes na 

~rticula~ão dos sons da voz. Sua grande mobilidade permite 

r·ealizar um grande·n•.imero- de sons. Nela podemos dist·inguir 

as art·i~ula~ies ~om.a ponta (apex> e'com o dorso <dorsum)y 

denominado~,,respectivamentey apicais e dorsais. 

Assim7 conforme pos i c i onament cl na 

cavidade buca 1 ,_ as as--t i cul<:\ç:Ões são assim c 1 ass i f i C<:\das: 

4.-) Dental . .; quando a pont c\ da ldngua toca c>s 

dent·es1 por. tn:\s. · Pot'" · e:-~emplo:: 1: i J; 

2 >··Alveolar y qt.LC\ndo a· ponta ou o início do 

d·os .. s.o da 1 Í'ng•.ta toca os alvéolos. Por f!:·:emp1oL C s J; 

~~) .Palataly quando o dorso da língua tnta o 

4> Veiary quando o dorso da língua toca o 

palato mole. Por e:-~emplo: [I< J ~ 
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5) Uvulary quando o dorso da l{ngua se 

po~~ciona em dire~io ~ dvula <v~u palaiino). Por exemplb~ 

6) Faringaly quando a raiz da l{ngua se 

positiona em difeçio ~ parede posterior da ~aringe. Por 

f.·~:<emplcl: [" J u 

5. 6 • ·Os 1 áb i os 

A articula~io dos sons da voz pode ser 

acompanhada de um~ posi~io neutra dos l~bios ou de sua 

proje~io e arredondamento. As articula~Ses que consistem no 

emprego de ambos os l~bios sio denominadas de bilabiaisy 

arredondamento dos l~bios, sio denominadas de labiaisy como 

por·· exemp 1 o. &~ando os 1Jbios sic 

alongados em largura oU permanecem em posiçio neutra~ os 

sons sio denominados des1abi~1izadosy como na articulaçio 

de [ k ], porr e:<emplo (vide figa i0) .. 



Finalmentey se a articulaç:ão é f'eita. com um 

dos lábios. ·<inferior) c:ont I" a os dentes (incisivos 

super·iores)y denomina-se-~ lábio-dental~ como .na articulaç:~\o 

de, I,.,. J. pm" e~·:emp 1 o .. 

< .:::> ;J ::> < 

<=> o 
c:> o 

F i g ~· 10 -·~ Esquema das diferentes posições dos 
lábios: vogais arredondadas, cl direita: voPis 
não arredondadas, d esquerda: vogais fechadas, 
em cima: vogais abertas,· em baixo. (Segundo 

Mac Carthy) 

Cf. tialmberg, s.d.: 56. 

5.7.nTi:pologia articulatória 

Essas diferentes artic:ula;Ses dos drgios 

supragldtic:os modificam o som glotal de di-ferentes maneirasy 

94 



95 

de modo que essas modifica~ies podem ser classificada~ da 

seg~inte maneira: 

1 ), L i vre, quando a corrente de ar vinda dos 

pulmies tem passagem liv~e. Os snns assim re<:\1 i zado!:; são 

denominados de ~ogais~ como, por e~·:emp 1 o~ em C L J , [A. J, 

[ D J, etc .. 

~-~) Compr i m j·da, quando a passagem da corrente 

de at'" é comprimida de diferentes maneiras no percurso do 

trato vocal. Os sons assim realizados são denominados de 

consoantes constritivas, como, por exemplo, em· [ l J, [f J, 

etc. .. 

:·n Interrompida,. quando a passagem da 

' ar e interrompida em alguma região do percurso 

do trato vocal .. Os sons assim realizados são denominado& 

consoantes oclusivas, como, por em [ t. J, 

[ I<J, etc <vide fig.ii) .. 



F i 9 " _11 -·· O esquema ilústra a cfiferença en.tre a passa. 
gem livre da corrente de ar em cúzuf à esquerda, a pas
sagem ,apertada em cima à direit4 e :a oclusão completa 
~efectuada aqui com a cloiSO da língua contra o palato 
duro: em boixo. As figUraS da -esquerda representam 
um corte transversal da cavidade bucal, mostrando os 
dentes, o palato e a língua: as da direita são palato
gramas feitos com um palato artificial e mostrando a 
parte do paladar que foi tocada pela língua durante 

a articulação (parte cinzenta). (Segundo Oieth) 

Cf. Málmberg, s.d.: J4. 

Assim,. tal tipologia a~ticulatdria nos leva~ 

classifica~So cl~ssica dos modos de articula~So: livrey para 

as vogais~ comprimida. para as cdnstrit ivas, e interrompiday 

para as oclusivas" 

As articula~Ses de sons nasais sSo realizadas 

com a ~vula abaixada, ou seja sem contato com a faringei de 

[!h.odo que o som glotal apresenta também uma ressonânci<:\ na 

cavidade nasal, seja pa~a as articula~Ses de vogais nasais, 
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como C DJ, 
... ., 

C JJ.. J e C~ J, po1~ e:·:emplo, seJa pal~a as consoante~:; 

nasai!l; [_.,. J., [ l'] ·e C MJ, por e)·:emplo. 

5.8. Classi~ica~ão articulatória das vogais 

Come> dissemos 
I 

as vogais 

resultam do efeito ressoador provocado pela movimentaç~o da 

1 {ngua na cavidade bucal e da ~vula. 

Para a l{ngua portuguesa faiada no Brasil, as 

vogais, que s~o todas sonol~as, i!-:;to é, S~(J articuladas com 

vibra~~o das cordas vocais, s~o classificadas em funç~o dê 

do i s padimet ,~os:: 

o g r.<:\1.1 de abertura controlado pelo 

movimento vertical da l{ngua~ 

o e i :·:o anterior/posterior contrc>ladc> 

l!>âo palatais, a vogal media e palato-velar 

posteriores velares •. 

97 
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fechada 

anterior 
posterior 

aberta 

F i 9 .. - 12 "" Esque11a dos dois parâmetros de classifica~ão das vogais. 

Na verdade. considerando-se a posi~ão da 

l{ngua na cavidade bucal e o grau de abertura da mand{bula 

h~ um percurso que se caracteriza por um continuum~ 

F i g .. 13. " .. Esquema do continUt~l das vogais. 
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Assim, temos as vogais orais, anteriores:: 

c..i...J, CLJ e Cf:J, em que a l{ngua se dirige para os 

alvéolos; as posteriores: [ .:>J, [ CJ e C~J, em que a l{ngu<:\ 

~•e dirige pa,~a o véu palatino; e a vogal média: [ÃJ, em que 

a língua se encontra quase em repouso. 

A maior parte das articula~Ses voc~licas sio 

dorsais, isto é, o dorso da l{ngua se dirige aos diferentes 

pontos do palatoM 

f.>egundo Malmberg <1974b: 121>, podemos 

esquematizar as possibilidades articulatdrias das vogais, 

marcando o limite (linha pontilhada> entre a articula~io 

vocilica e a çonsonintica, da seguinte forma:: 



E 

~ .. 
0.. 

.2 ., .. 
E 

9' 

F i 9 " 14 - Dessln scbématique des posslbiUI.és articulololres dorso-polat.o-vélolres 
(une partio du dos de la langue se mouvanl dansla dlrection d'un polnt du palais ou 
ê drolle en bos de la parol poslerleure du pbarynx). La ligue polnWiée marciue la 
limite entre articulation vocallque {ouverle) el articulation consonantique {rélricle 
ou ·fermée). Les vocoldes te Iong de la ligue ê gaucbe (lype prédorsaux) sonl rarea. 

Cf. Halmberg, 1974b: 121. 

c:lassif'icaç:ão art icuiató1~ ia das vogais o 

aberto/~echado <que podemos tam~~m, denominar~ alto/baixo)y 

as variaç:Ões vocálicas nesse eiNo passam por gr· aus y qtJt·:·~ 

variam de uma_lingua para outra CMALMBERGY 1974b:: 130). 

Câ~ara (1975: 33)y por Pl~efel~e 

eixo alto/baixo. classificandcl as vogais [ i.. J e [ALJ como 

altas; [ .t.J e [o J como média~; de segundo [ f ::1 (·:·~ 

[ :1 :1 como m~d i as de prime i r o gl~atJ; e [ a. J como be:\ i :·:c\. 

1.00 
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Certas línguas distinguem três graus= abertap 

semi-~echada e ~echada. Se h~ quatro graus. denominamos: 

aberta. se~i-abertav semi-~echada e ~echada. 

Dessa ~orma. teremos para o português ~alado 

no Brasil: [ -l. J e C A.l. J - f' e.c h a d a • [ J. J e [ O J sem·i-

fechada. ['E.J e [.):f-· semi-·aberta. e ca.J --aberta. 

Se esquematizarmos a classific~~io de tais 

vogais. segundo ambos os parimetros descritos de início. 

t et'el\lOS: 

como elll 

anterior média posterior 

fechada [~] [~) 

semifechada [J.] lO(.] [o] 

semi aberta (E) [.)] 

aberta (A) 

F i g. 15 _ .. Esquema de classificaç:ão das vogais, segundo os 
parâmetros: abertura/fechamento e anterior/posterior. 

Tanto na língua portuguesa falada no Brasil 

muitas out I' as as vogais velares 

1. 01 



(post er· i ores) são sempre labializadas ou arredondadas. 

Portanto. c e~eito ac~stico da labialização. aqui. não leva 

~distinção sígnica. ou seja não delimita um fonema. 

No entanto, essa combinação da art iculaçio de 

vogal -velat~ e 1 a'b i ai i zad a não~ absolutamente necessiria. 

~-:~:-:ist indo, com e~eito. vogais vc;~lat~es não at~r·edondaclas (pot~ 

exemplo, em russo. em romeno e em turco). A vogal da palavra 

inglesa- c:ut igualmente tlm e:-:emp 1 o <vogal 

posterior. semi-aberta, não arredondada). <MALMBERG, 1. 970:: 

40)'n 

,.Já para a~; vogais anteriores. no c<:\SO cl r: A. J. 

serse combinar a· posição da língua com a projeção e o 

arredondamento dos lábios, a c r esc en t <:\ -s~~ um ~;egundc> 

ressoado!~. como dissemos itE-m 

alongando~se.a 1 cavidade bucal e.diminuindo-se a abertura da 

signo. delimitará 'fonema- no caso para a língua francesa, 

na palavra "put~e" em relação a "pire" <est<:\. •.Í.lt inÚ:\ 
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pJ~onunciada com os lábios retráteis., isto· é, aJ~ticulaç:â<:> 

cl es 1 ab i a 1 i zad <.-\) • 

uExistem também em certas 1 Í rl!:JUaS (inglês; 

sueco, norueguês, etc.) voga ir:; médias <ou mistas), 

produzidas com o dorso da língua articulada em direç:ão ao 

meio da abdbada palatina (limite entr~ o palato duro e o 

palato mole). O seu timbre é, conseqiientemente, inte1··médio 

e-~ntJ~e as vc>g<:\is palat<:\is e o d<:\s vc>gais velaJ~es. Estes t'ipos 

podem igualmente ser arredondados ou não. A vogal do inglês 

hurt, sir e girl ~média, semi-aberta e não arredondada. A 

vogal do noruegüês hus <ca~;<:d é média, fechada 

arredondada; a do sueco hund Ceie> é média, semi-aberta e 

arredondada" <MALMBERG 1970: 40--1). 

Quanto ~s vogais orais, diremos, ainda, que 

embora a maior parte das vogais conhecidas sejam· articuladas 

com o dorso d<:\ língua (dorsais), h~ possibilidade de se 

produzir vogais com a ponta da 1 Íngua ou com a região pré-

dorsal. Po1·· e~·:emp 1 o, o [ À.-J em CE~rtos dialetm; SUECO!:> 



Há também as vogais retro~lexasy 

~ abdbada, palatina, de forma c6ncava, como na pron~ncia do 

ingl~s americano, devido,a queda do, "r" apical 

palavr<:\S g.irl ~ar. E more. por ·EXEmPlo (MALMBERG, 1970:41). 

Guant o à voga 1,. média. podemos dizer que, em 

algumas línguas,; ~iguram as pron~ncias de uma vogal m~dia 

recuada. Simbolizada ~oneticamente: [oL], 

's."' -J:. i.. patte t:: r J em portugu~s de 

como em ~ranc~s :: 

Port•Jgal amamos 

No portugu&s falado do Brasil, ta 1 vogal 

ocorre em posi~io t8nica. antes de consoante 

nasal. Por 

[ 
1
.SoV('A.- J. Do ponto de vista fonol Óg i ccJ, funciona como 

variante do mesmo fonema. 

Entretanto, no·portugu&s·de Portugal, a vogal 

média, nessa mesma . ~• i t •Ja~~\o, apresenta (JPOS i ç:íi\cl d(·:·: 

r·endimento, isto é,. oposi~âo fonológic<:\. Podemos., obser~var·· 

:1.04 
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essa•oposJ~io entre. os verbos d0: Pl'. i me i'l'·a con.iu9a~ao. nas 

primeiw·al:; pessoas .. do plural do present0:, p·o, .. e:-:emplo~ramamos 

e:. do pretéJ"ito do indicativo. 

En·:emplo: .. amámos [ ~·IWI.~tm.J.f.jJ,; Além disso, podemos c:onsiclf~ral" 

a existência .de~oposi~io ~onoldgica dessa vogal, em s{laba 

tBnica. antes de semivogal ou de consoante palatal, por 

e:-:emp 1 o:: -•re i L·'xt(.,j J, tenho 1:: 'ltt.rp.. J e telha 1:: ';f-~,{4. :1 

(CUNHA. 1"985: 37-38 )~;. 

5.9 ,Cl.assi~ica~~o articulat6ria•das~conso~ntes 

A partir daquela tipologiaci art icul·atdria de 

que.falamos, no.item t5.7, podemos entender que na passagem 

do ar pela cavidade oral, em que o ar é comprimido ou 

detido, encontramos a art icula~io das consoantes. 

Assim, se as vogais se caracterizam pela 

ausincia de ru{do aud{vel, as consoantes, sio pronunciadas 

com tal ru{do. Podemos distinguir dois tipos de consoantes~ 

moment~neas, que sio produzidas por uma oclusio completa da 
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passagem do ar seguida de uma abertura brusca <ocorrend~ a 

uexplosiou>~ e contínuasv que sio produzidas com uma redu~io 

do diâmetro do canal de1 
J passagem do ar cp.1e • podem,. 

conseqüentemente. sar 
. , 

prolongadas -tanto quanto o permita o 

ai~- P•J.ln\onar" 

5.9.1 Oclusivas-

As.consoantes momentineas sio denominadas de 

ocl~sivas,. porque sua produçio é formada a partir da uclusic 

momentinea da passagem do ar na cavidade oral<12). Para··o 

português falado· no Brasil~ sio subdivididas segundo a zona 

ou pont.o de art iculaçio em que sio produzidas: 

(12) O termo explosiva taabem e usado para definir as oclusivas, pois recorda a produção de explosão 
que se produz no momento· da abertura da oc\usã.o, em q•1e o.ar ·sai bruscamente. No entanto, para a 
fonética aoderna tal terainologia é e~tpregada·· para outro tipo articulatório. "Saussure challava 
explosão à abertura sucessiva que SI! pr'oduzia no começo da sílaba, I! imp\osiva ao final daquela. Esta 
terminologia tornou-se corrente na fonética moderna, e chama-se implosiva a qualquer consoante que se 
encontre depois do nó vocálico (a vogal) da sílaba, explosiva a qualquer consoante que se encontre 
antes da vogal.( ... )" <HALHBERG, 1970: 78>. 
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5.9.~-~ Bilabiais 

A oclusio se forma na Junçio dos lábios. 

Ass i m si o ar t i c ul ad cls [ p J e [ i> J. como. por exemplo, nas 

palaVI"ê\si: pinta [ ~Z. i.~] e bula [ 
1b.Q....1à.. ] . 

. 5.9.~.2 ~pico-dentais 

A oclus~o se forma com a ponta da l{ngua 

contl"a a >arede interna dos dentes incisivos superiores ou 

c:ontra as gengivas. Assim <.:.io articulados [ t J. [ ol..J e [ ~ J. 

como. por f:·~:·:emp 1 o. nas palavl"as:: tipo [ 'li.f.tA,J., dedo 

[ 'detltt- J e 1 i mpo C 'J.;:_ fM.. J • 

5.9.~.3 ~pico-alveolares 

A oclusic se forma com a ponta da 1 insua 

contra os. alv~olos (protuberincia do palato duro. situada 

logo apds as gengivas dos dentes incisivos superiores). O 

[ J:. J, [ti J e [ J..J podem se1" também articulado~:; 11€,'5Sê\ zona de'·~ 

Scanner

Scanner
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art iculaçio~ sem que se di~tinga fonema, ou l:H~.ic:\, (:\ 

diferença ac~st ica dessa articulaçio nio distingue signo. 

5.9.1.4. Dorso-palatais 

A oclusio é formada com o dorso da lt'ngua 

c:ontrra o p<:\lato duro. Assim !:;iél arrt iculados o [ k] e Cl 

como por exemplo nas palavras~ qui lo [ 'k.il.«. J E~ guizo 

5.9.~.5 Dorso-velares 

A oclusio é formada com o dorso da 1 í n gtJC\ 

contra o palato mol~. As!-:;im !:>~\o ad: icul<:\dDs [ k :1 

como, por exemplo, nas palavras~ cujo [ 'k..«..J..t.l] <'·' gula 
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5.9.1.6 Outras considera~~es 

Na.verdade, quanto a. estas ~ltimas duas .zonas 

podemos di ze1·· que a! articula~ic das 

t1tlusivas crk.J ·e.[ ~J vai~ iam quandC:l d<! combinató1··ie:\ com as 

voga i s • As s i m • .se c c m voga i s a ri t e,~ i o r. e s = ·I: ..L J • [ ·4 J e [ [. J ·• 

produzidas numa posi~io 

ante~ior do:palato (que potiemos denominar de m~dio-p~latal). 

Se com vogal média [~J. tais oclusivas ~e realizam na zona 

pÓs-palataL E, se com vogais post e1~ i Dl':es · [ > J, [ 0] I (·:·: 

[..t.l-J, a articula~io se dá ne:\ regiio pl~é-·velar. 

A~art icula~io das consoantes oclusivas poderá 

ser acompanhada de vibra~io das cordas voc~is ou sem sua 

participa~io .. Assim sao sonoros os son~:; de cbJ, cd.J E [J] 

~: SUI~dos OS de [ fJ, [ i:.J E [ /<J. 

Por fim, resta-nos dizer que tais consoantes 

oclusivas anteriormente enumeradas sao as do portuguis 

fal~do no Brasil, de forma que nio se esgotaram todas as 

poss.i b i 1 idade~:. das oc 1 us i vas·. 



Se houver um recuo da l{ngua de modo a 

<:\rticular time:\• ocl•Jsiva na reg,ião·do palato dur:o, teremos as 

chamada~:; ápico-palatais,, que, conf'orme Malmberg U.97~~~ 47). 

são realizadas quase sempre com a parte de baixo da ponta. da 

1 {ngua• que toca b palato, denominando-se tal tipo dE~ 

a~ticula~io de consoantes retro~lexas. "~o caso do sueca em 

que um r-apical se f'unde ·com um t cu um d subseqUentes para 

formar u~a s6,consoante ~Pico-pré-palatal retroflexa. nos 

exemplos co~o Kort <breve) e bord <mesa). Encontra-se ainda 

este tipo retroflexo,· por exemplo, nos dialetcs.sicilianos e 

na Í n d i a" <V i de . f i g • 16) ... 

F i 9 • 16 - Esque11a da posiç:ão da ponta da 1 íngua na 
articulaç:ão de uma retroflexa. 

Quanto~ divisão das oclus-ivas em sonoras 

<articulação acompanhada de vibração· das cordas vocais) e 

surdas <sem a participação dessa vibração>. podemos dizer 

ti0 



que estas ~ltimas, em algumas I {nguas .que não o portuguis 

~alado no Brasil, podem ser aspiradas e n~o aspiradas. 

As•consoantes surdas do portuguêfu falado nc 

Brasil e·mesmo:do POt"tuguês:de Portugal <CpJ, c.iJ 1e; [kJ·) 

são articula~ies~ nio aspiradas. u~ este mesmo tipo que se 

encontra em outras 1 {nguas român:icas e ha maiot"· parte das 

línguas europ~ias, com e:<ceç:ão 

CMA~MBERG~ 1970:~48). 

Segundo Ma 1 mbet"g, 

do 

., c· "'-· 

9 l"'.lP o gennân i co~' 

articulac:ies de 

oclusivas aspiradas caracterizam-se por um sopro.que se nota 

entre a explosio e a vogal -s~guinte, de modo gue sua 

~e~lizaç:ão ocor~e com a glote·aberta~ 

em certas 1 ínguas,·oclusivas 

sono~as aspiradasi comd no Sânscrito e -em alguns·d·ialetos 

t:la :indià.<MALMBERG, 1970~· 48). 

Se a ,art iculac:io de uma consoante; oclusiva 

asp i t"ada t'ot'." muito forte, a tendência, ~a passagem dessa 

:1.11 
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articula~io pa~a o grupo das africadas, nde que, falarémos 

ma i!:> adiante. 

Finalmente, h~ a articula~io de oclusivas 

fal~ Íngea~:; (oc'lusio na. glote), de modo qua ocorre um 

fechamento momenkineo do ar Junto ~s cordas vocais - que se 

denomina golpe· da glote, que ocorre, antes de uma vogal 

inicial acE~ntuada, .ocasionalmente em francês, e, 

normalmente~.em alemio (MALMBERG, 1970:~-49). 

S.9,;,2, Nasa i.s 

Como dissemos anteriormente, se as oclusivas 

se•real izam quando h~ fechamento completo da passagem do ar, 

conseqtientemente, o véu palatino fécha.a entr~da das fos~as 

interna da 

f-'ar. i nge). Dessa pel~speC:t i V<:\, as oclusivas são 

necessariamenteJ orais~ se se combina 

fechamento do canal bucal com o rebaixamento do véu palatino 
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.em. que h;;\ ·passagem do .ar pe 1 as fost:;as nasais, I'" e c\ 1 i za-s<·:: 

um t.i po de consoante clenom i n<:\di:\. de nasa 1. 

Portanto, a ·consoante nasal é uma-oclusiva, 

como. as • denH:\ i!:>, C:\. parti I'" de:\ pei'"Spect i va apenas d<:\ cav i dadf:' 

b•:~cal. Daí, dizer~osique, com o véu palatino·rebaixado (sem 

contato com a far_,i nge) pórtanto havendo ressonincia~ 

também, na cavidade· nas~~. se quisermos articular 

tlc lu!:> i Vc\ b. i 1 ab i a 1 , [· b,J:, c:omo, p OI'" e:-~emp 1 o. na p a 1 a VI'" C:\~ 

"bole\" [ '6.>1'4-J- teremos a Pl'·onünc i C:\ de um [:,., ],,, como·;.·· POI'" 

oclu!:;i,va, e:\p i'co-dental, [d.J, .comrJ, POI'" e:-~emplo, rH:\ pa1avl'"a:: 

"d t " , .. I..Ja.ia..] . t . a a . "'- , eremo!:; • a 

f:~:-a::mplo, ::na palavra:: "nata"·[ 'ma.ia..J .. E, se al'"t ic:r.I1<H"IllD~; uma 

clc1u!:;ivr.\,. do~!:;o-pe:\1atal, [ i J, . come:>, • p Cll'" ;e:-~emp 1 o, .P m <:\ 



:5 .• 9 .• 2. 1 Outras cons i deraç:Ões 

As possibilidades das oclusivas sio bastante 

~umerosas, existindo outras consoantes .nasais que nio sd 

~~sas. do.Portuguis. 

En) l•Jgal~ de um [m J ele zona dental <uma das 

,poss ib i:l i·dade!:> do por~tuguis. falado no Bn:-\s i 1), no fr~anci~; ou 

no inglis, tal consoantE: nasal É atual.izacla n<:\ zona de 

I . 
art·i cu 1 aç:io·. áp i co-·· a 1 veol ar .. 

As nasais ainda apr.esent am. outras 

caracter· í st i c as, como O Sl.lf::CO que as- n::al i za como 

retro~lexas <MALMBERG, 1970: 51). 

As· consoantes nasais sio normalmente sonoras, 

no ent an t: o, podem perder a sonoridade quando combinadas com 

outras ·consoantes surdas. nEm francis o m, por 

ensurdecE-: norpmalmentf:-: depois de um s !:;urdo n<:\s palavras ·em 

-sme Centhousiasme, communisme)n CMALMBERG, 1970: 51). 
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5.9.3 Laterais 

As laterais tim em comum com as oclus·ivas e 

contato com o p~l~to. Entretanto~· esse contato nio provoca 

oclusão à passageín do ar vinda dos pulmSes~ e o ar sai 
/ 

pe 1 o~:; 

bordos entre a l{ngua. e a bdchecha. 

Dessa realizam o [ 1. J e o 

( /.. J ( 13) ~ no POI~tuguis falado no Bl~a.sil .• Na real izaç:io do 

L 1 ]y a pont~a--da- 1 íng•.1a toca os dente!'.; ou os alvéolos e nc:\ 

o.dorso da 1 {ngua toca o palato· duro. 

Em ambas as realiza~Ses;· a l{ngua se contrai~das bord~s.·para 

c>r cent 1~o. possibilitando a sa{da da corrente de ar pelos 

bordos ·da 1 íngüa. Pode ocorre•~ a ·•contra~ão de ambo!.:; 0 <:· .. > 

1 ados ~ ::>ü je, apenas um deles" 

Além dessas ar~t i cul a~õe.s. há. ainda,; 

velarizado, em que1 a 

c\rticula~ão é realizadc\"com.o do1~so da-·l:íngua em clireç:âo acl 

(13) A denominação de liquida para [lJ e de aólhada para[.<] é herdada dos gra1áticos da antiguidade 
e baseia-se na impressão acústica. Terminologias mais adequadas à Fonética Auditiva <STRAKA, 1979: 364 
e seguintes) 



vÉu palatinon Tal art·iculaç:ão. ocot'"re quando a lateral 

local i'Z<:\ em fi.nal de sílaba. por· e~·:emplo. i na~, palavt'"as: 

"mal" [
1
/WI.a..J:J. Bt'"as i}." 

"ma 1 él ad e" [. . lll't a .J:'J..~c/.1..' J " 

5-. 9 .• 3. i .Out·ras cohs i der:aç:Ões 

No inglês e no 

át'"t i culaÇ:ão do -nos molde!:~ 

Brasil a 

rt No· inglês. () [ /::~ 

"sul" 

frànêês. 

do 

h • 1 a tambÉm a 

falado 11 C:) 

velarizado. que ocorre em 

final de sílaba; É•articulado como o do português falado 110 

Bras·i 1" 

~Já• "o francês teve ant: igameritE~ um 1 

velat'"izado que se transformou mais tarde em el~mento 

vocálicc> (u) em conseqUência da perda da •rt: icula~ão 

oficial. Este processo É responsável. por exemplo. pe 1 o~:; 

plurais franceses do t: ipo ~heval - chevaux. No antigo plural 

1. 16 
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chevalz, c 1 velarizado transformou-se em u, daí um diton~o 

~ue terminou por se ~eduzir a 5u <MALMBERG. 1970: 52). 

O chamado 1 molhado, que trancrevemos 

fonet i cc:\mente [." J;. ~ encontrado tanto em fran~ªs· seja em 

alguma5tregiies da Fran,a ou da Suí,a. nas palavras como 

-fi11e .. -fillés <rapariga, filhos); quanto no it~liano. na 

pal<:\VI"(:\ -figl ió (f i lho).;. e no espanhol. na palavr;:, calle 

<rua) ( MALMBERG, 1970:: 52) .. 

5.9 .. 4•-Vibrantes 

As vibrantes sio articuladas com a ponta da 

língu~ ou com a ~vula- de tal forma que Dcor~e vibraçio da 

ponta ·da 1 íng•Ja ou da ~vula. 

O primeiro ~ pronunciado com a ponta •da 

1 ín~.:P.la .emp•.u-'r•·<:\da pat"a a ft"ente pele\ COI"t"ente de• <:u··. tocando 

OS e\lV~OlOS, COnlCl, por e:-:emplo, na palaVI"a~ "rato'·' [/"('a,i_AL.]; 

o segundo ~pronunciado· com a vibraçio da ~vula, ·de forma 

que a parte posterior da 1 Íngua provoca que a corrente de ar 
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passe pela ~vUla~ fazendo-a• vibrar~ como~ por e:·:emp 1 o~ n<':\ 

pa-lavra= "carro" C 
1/Ga-lf.u.... J. 

Pode mos d i zer~ que~ naquele primeiro tipo, h~ 

duas espécies de consoantes vibran~es ápice-alveolares. Uma~ 

que denominamos de vibrante simples, em que a ponta da 

lingua apresenta uma ~nica- vibra~io contra os ·alvéolos~ 

em que a ponta da l{ngua apresenta uma série de vibra~Ses 

c: on t r, a O!!> a~Jv.é.o-1-os-•• c o mo,_ 

[ 'y ;._ )JJ... J .. 

A articula~io da consoante vibrante "r", quer 

como ápice-alveolar o•J dorso-uvul ar~, indica • no português 

falado no Brasil. uma das variantes do fonema /r/, isto é, o 

efeito ac~stico diferente do som ~io é pertinente, nio tem 

+'unç:ão di st i nt i. V<:\ • de signo, como, por~ exemplb, na .Palavra 

"rito", j~ referida anteri.ormente, t ant Cl pode~ serr 

articuladD comD ~pico-alveolar ou como dorso-velar. 
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no .r apica1 vib~ante ~. por a'ss i m d'i zer, a' 

forma primitiva deste fonem<:\, na Europa e nou~ros lugar~s. 

Deve· ter ~ido o r do 1 at i ni e 

també~ o r indo~~uropeu primitivo.· Este r dobrado conserva-

tanto na pron~ncia das 

c: 1 asses c 1.1 1 t as c o nw ( e sob r e t u do ) Em d i a 1 E t os'. . Ma!:) , q u E,~ n a 

nalguns outros pa{ses europeus, o r apica1 foi 

substituído modernamente por uma pron~pcia uvu1ar do fonemau 

CMALMBERG, 1970: 53>-

Portanto, j~ nio ~ a ponta da 1(ngua, mas a 

~vu1a que•vibra sucessivamente. 

5.9.5 Constritiva.s 

Estas consoantes, como as demais, também sio 

considerada~ continuas, pois na sua articulaçio ocorre uma 

constri~io, um estreitamento da passagem da corrente de ar 

pela cavidade ora1i produzindo-se um ruido de fric~io, 

!:) i b i 1 o ou chiado, imagin~ndo a seguinte c1assificaçio 
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auditiva: •'f'ric:at-ivas: (C/ J,. [II""J), sibilantf'1s: ([SJ, [~ J) 

(.[ f -] , . [ 3 J ) • 

prod~~io de consoante~ c:ontrit ivas em qualquer resiio da 

,c:avidade oral, e até na prdpria 

laringe .. 

26), "c:omo diferen~a 

entr€ c:lassific:a~io. a1rt ic:ulatd1ri<:\ ·€ c:lassific:<.-\ç:io audit: iva 

temos, para as tonsoantes, a sinon{mia~entre.~c:onstritivas" 

e • n f r i c: a t i v a·s n que a nossa Nomenc: 1 at •Jra . Gl'"amat i c a 1 

Brasileira nio entendeu, fazendo das fric:ativas uma divisic 

das .c:onstritivas" .. 

No português falado no Brasil, distinguimos: 

5.9.5.~ L~bio-dentais 

es;t 1re i t amento dos-. lábios; 

inferiores contra. os dentes incisivos ~uperiures: [I] p 



5.9.5.2 &pico-alveolares 

Produz i da~; no 

l(ngua contra os alvéolos~ 

5.9~5.3 Dorso-palatais 

Produzidas n() estreitamento do dorso da 

n as p a 1 a v r as = "c: h-a t o" 1: J L J.: u... ] e "g E~ n t e" 1: 
1j i i i. L 

5.9.5.4 Outras considera~ões 

A diferanç:a E~ntrE.' 1:/] e Tf""J, [ S] (~[é], e 

[ J] e-~ [ 3 :1 se caracter· i za Pf~lo f<:\to de [I :1, [ S·J e-: [ [ ::1 

serem surdas - produç:io de som sem vibraç:io das cordas 

VOCais, enquanto [,.v"J, [i'] E [3] sat1 sonoras-- PI''Othlç:~\o d(·:·: 

~•om com () compone-~nt e da v i br·aç:ac> das cordas voca i!:; (14>.. 

<14> As terminologias de f'ric:ativa para[~] e [JI"'], sibilante para[$) e (.l] e chiante para (jJ e 
[jJ baseiam-se na impressão acústica de tais consoantes, portanto mais adequadas à fonética auditiva 
<HALHBERG, 1970: 56 e CÃHARA, 1972: 26> 
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uNas grandes l{nguas europ~ias encontram-se 

muitos out~os tipos al~m das representadas em português ou 

~rancis, por exemplo. As duas consoantes iniciais do inglês 

th i nk < s•Jrda > e this <sonora) sio constritivas apicais, 

pi~onunc iadas com a ponta da l·{ngua ou entio ent•~e os dentes 

(interdental> ou ainda contra a parte posterior dos 

incisivos superiores e d~stinguem-se dos sobretudo pela 

~orma da ~bertura que é plana e larga. O alemib possui uma 

c:onstrit iVcl dar--sovelar sur d C:\ (o doe h 

(entretanto>? lachen (rir), articulado com o dorso da l{ngua 

contra o palato mole, tamb~m sonora. O espanhol possui 

igualmente as mesmas consoantes, a surda em hijo (filho), a 

sonora em hago (fa~o)n <MALMBERG, 1970: 57) • 

. 5. 9. 6 A-f'r i .c.:ad:as 

Estas consoantes se caracterizam por uma 

esp~cie de combina~io entrP as oclusivas e as constitivas, 

porém se realizam por um ~ni~o som. 



No português falado no Brasily as oclusivas 

[ J.. :1 e r. o(.] sofr·em um Processo ele ccm:.tr· iç:ãcJ, dê\nclo origem 

as afr~ i cadas ~ c c J Uma C c. J é art i culad<:\ sem 

v i br~aç:ão das cordas vocais y portanto surda, a segund<:\ C l J é 

articulada com o componente da vibraç:ão das cordas vocais, 

portantoy sonora. 

Em alguns ·manuais de Fonética~ costuma-se 

registr~-ras com a observaç:ão ele que sua ocorrência se d~ na 

' 
combinatdria com a vogal anterior C A J ou a sem i voga 1 

. CJ J.No entanto,~ possfvel sua realizaç:ão com qualquer 

vogal ou 'semivogal principalmente no registro de fala do 

nordeste do Brasil. 

5.9.7 Retro~lexa~ 

Estas consoantesy como J~ dissemos no i tem 

'5.9.1.6, citando Malmberg, são ~ealizadas com o recuo d~ 

1 fngua e a parte de baixo da ponta d~ l(ngua toca o palato, 
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ou melhor a regi~o prd-palat~l. No portuguªs ~alado no 

Brasil, encontramos duas real iza~ies retro~lexas<1S>. 

5.9.7.~ Retro~lexa oral 

A ressonância ocorre e~<c l•Js i vamen te na 

cavidade oral. Costuma-se de~omin,-la de r caipira, no 

entanto~ uma realiza~~o art1culatdria, variante ~on~tica. 

elo fonema I Y I. transcrito ~onet i camente: · [ J J. Podemos 

citar como 

5.9.7.2 Retro~lexa nasal 

Para a realiza~io de tal consoante, a língua 

se posiciona, na cavidade oral, da mesma forma que para a 

consoante anteriormente mencionada, com a ~vula abaixada 

<sem contato com a ~aringe>. de maneira q•Je o som glotal 

ressoa t-ambdm na_ cavidade nas a 1: · [r.> J. como, por exemplo, 

(15) Gra1mont (1971: 48) deno1ina tal realiza~ão articulatória de cerebral ou cacu•inal. 



5.9.8 Espirantes CU> 

Estas consoantes se caracterizam por um sopro 

na glote abertap da mesma forma que ocorre na realiza~io das 

oclus~vas aspiradas de que falamos no item 5.9.i.6p citando 

Malmberg .. 

Para o port '.191.1ês Brasilp 

di st i ngu i mos:: 

5.9.8.1 Espirante velar 

p-ara a s•.1a real iza~ãop o fluHo de ar glotal é 

conduzido contra a regiio pds-velar <véu pa}atino)p pelo 

posicionamento recuado do dorso da l{ngua. Trata-se de uma 

das variantes do fonema/~/. Podemos citarp como eHemplo. a 

• I }, 
palavra:' "rala" C X"-x..a.. J. 

5.9.8.2-Espirante ~aringal 

Esta consoante se realiza da mesma forma que 

a anteriormente mencionadap sd que a raiz da l{ngua se 

(16) Uta das significa~ões de espirar é eaitir sopro <FERREIRA, 1986). Daí, preferiraos a denoaina~ão 
de e.spirante para tais consoantes. Lopes (1976: 107) ta1bé1 usa de tal denotina~ão. 
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posJciona de maneiratque o fluxo de ar glotal é conduz i drJ 

contra a parede d~o faringe. Tal pron~ncia pertence ao 

nordeste do Brasil: CoffiOLexemplb~ pbdemos citar a real izaçio 

nas -palavras: 11 n o r t e 11
· 1: 'm .> ~· 1:.. ~i. J e 11 p e r t c> 11 

5.10 Classi,ica~~o articulatdria das semivogais 

As semi vogais [ J J e cw J se caracterizam <:t 

partir das rela~ies articulatdrio-ac~sticas com o cume 

sil~bico central <vogal), pois ocorrem nas margihai~ 

relativas da unidade silibica <SIL.VEH~A. 1.982~- 54). Desse 

ponto de vista. portanto, sio assilábicas e apresentam 

sonoridade m(ni~a. 

s~10.1 Semivogal palatal 

Ná sua ,~eal i zação. h i 1.101 

art i cu 1 at dr i o maior do que na c:la voga 1 [ .i. J. Chega a have1'· 
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quase uma constriçio dos drgios (l{ngua e palato), portanto 

com maior fechamento da cavidade oral. 

Dependendo d• sua combinatdria, 

oral ou nasalada, se realizada na mesma sil~ba. 

Apds uma vogal oral, como, por exemplo, n~ 

palavra:: "pai" [ 'f>4..i J, a semivogal CfJ será ,oral; se a 

a semivogal CJ J. será nasalada. 

Se anteceder a uma vogal, seja ecita oral ou 

nasal, a semivogal CJ. J será oral, como, por exemplo, nas 

I -' 1l ' ... palavras "piadc\11 c pja...«.a.] e "fi.anç:a c r.t.a..sa. ] . 

Já, se anteceder a uma voga1 nasal e apds uma 

consoante nasal, articulada na mesma s{laba, a semivogal 

C J J será nas<:\lada, como, por exemplo, na palavra·~amianto" 

Costuma-se denominar tal semivogal de iode. 



5.~0.2 Semivogal velar 

Na SU(:\ há um 

artieulatdrio maior do que nt:\ da vo9al [ 1.] . ..f·Gu<:\sc-:-~ h<:\ r.1ma 

c:on~:Wr· iç:f:\ci. dos ·.•_drgãos <1Íngr.l<:\-rt~E~ véu palat i no), pcwt:antc> um 

maior fechamento da cavidade1oral; 

Dependendo de sua combihatdria, 

cJI''al ou na~:;alada, se c:wt·ic.ulada na mesma,,s{laba .. 

um"' vogal , nasal(, come>. na 

[ 
1
trL ~;;, ] , c\ sem i voga L sei'" á nasa 1 ada ,; , 

Set anteceder a umê\·. voga-l, s€:',it:\ esta cw<:\1 ou 

n<:\sal, a semivogal cw.:t será.oral - como, por exemplo, nas 

pal<:\Vras:: "aguentar·" [ 14..dUJi J.cl.. r 

uma 

cOnsoante Masal , e uma vogal nasal, na mesma s{laba, a 

J <SILVEIRA, 1982~ 56). 
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Costuma-se. denominar tal semivogal de uau ou 

wal. 

5.10.3 Outras consider~~~es 

Silve i r a. 57). mui tos 

~oneticistas- distinguem semi consoantes dE !-:>em i VOfJa i s. 

dependendo de::: -sere:::m re:::al-izadas antes ou -após a vogal. pois 

do .pont-o -de vista art;iculatólr i o. a semiv(Jgal q•lE antece:::de::: a 

vogal nio ~ idintica ~que::: ve:::m após a vogal.~ o caso do 

ditongo crescente::: e decre:::scente:::. 

No ditongo clre:::sce:::nte. a sí.laba 1resulta d<:\ 

passage:::m do estre:::itame:::nto para a abe:::rtura. O estreitamento 

entre os órgios art;iculatdrios caracte:::riza a consoante. 

No ditongo de:::crescente. a sílaba resulta da 

passage:::m da abe:::rtura para o estreitame:::nto. A passagem livre 
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5-~~ Considera~~es gerais 

As possibil1idades art iculatdria do aparelho 

~onador apresentam-se em dois grandes grupos. se 

consideramos a maneira como a corrente de a~ ~ impulsionada. 

A corrente de ar pode vir do exterior. como na inspira~io~ 

cu do interior. como na expira~io. 

Algumas l{nguas se valem da inspira~io para 

produzir sons signi~icativos; entretanto~ sio exce~Ses. A 

maioria das línguas apresentam sons produzidos no ~to de 

exp~ra~io. 

A partir da ~un~io da laringe. tamb~m ~ 

estabelecer duas cat~gorias de sons. Aqueles 

produzidos com vibra~io das cordas vocais e aqUeles sem 

vibra~io das cordas vocais. 

impo~tante ~a 

produ~io dos sons da voz~ pois seu movlmento'possibilita a 

realiza~io de sons apenas orais ou sons com ressonincia. 

tamb~m. na cavidade nasal. 
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(hlanto à 1 Íng•J<:\, podemos d i.zer que é ,um tdo~:; 

ór,gãos mais importantes na articulação dos sons. Sua grande 

mobilidade permite realizar um grande n~mero de sons, 

atravis do contato de sua ponta ou de seu dorso com as 

vár i·a!'.; r~eg i Ões da cavidade ora 1 .. 

Os lábios também exercem papel importante- na 

realização dos sons da fala, uma vez que poderio dar 

condições diferentes de ressonincia ao som~glot~l. bastando 

que· 1eles seJam arredondados ou projetados para modificarem 

as dimens~es da caixa de ressonincia <cavidade oral). 

Ass .i m ~ a parti r~ dessas 

art ic-ulaç:Ões dos órgãos SIJpr ag 1 Ó t.i COS, possível 

estabelecer uma tipologia articulatória, de fundamentação 

c:lássica: 

1) livre- quando o som glota1 não sofre, por 

parte dos órg~os articuladores, qualquer~ 

trato vocal~ 



:1.32 

2) comprimido quando o som glota1 

comprim~ao pelos órgios articuladores, em alguma regiio no 

trato vocal;; 

3) interrompi do quando o som glotal 

interrompido pelos órgios articulador~s. em alguma regiio no 

.t.rato vocal .. 

Portanto, teremos~ livre, Para as vogais; 

comprimido, para as constritivas, €~ interrompido, 

oclus·ivas .. 

Considerando tanto essa tipologia, quanto a 

abertura da cavidade oral, para a real iza~io articulatória 

das vogais, podemos, assim, 

ante.rior média posterior 

fechada (i] (A(,] 

semi fechada (.l J (ot.) (o] 

semi aberta (f] [~] 

aberta (a..) 

·F i g.. 17 - Esquema de classificação das vogais orais. 



:1.33 

E as vogais nasais~ 

anterior média posterior 

fechada [X] (.V..] 

semi fechada [i] (i] [õ) 

F. i g.. 18 - Esque11a de classifica~ão das vogais nasais. 

TEndo em vista, ainda, aquela tipologia, e os 

v~rios contatos dos orgios articulatdrios. para-a-realizaçio 

das consoantes, podemos, assim, esquematizar as consoantes: 



~ 
'Y 

., .. I > 
~ o 0.-4 .. u • .... .c .. .. •111 .ft g a A .... 

oclusivas [b] [d] sonoras 

oclusivas 
[I~] [f] surdas 

nasais [f)fJ] [1Y1] 
constri tiV&f 

[~~r] (1) sonoras . 
~onstrl t1va2 [/] [s] surdas 

laterais [1] 
vibrantes [rJ r:1Úl tiol..as 

vibrantes rr1 simples 

af'ricedas [J] sonoru 

africadas [c) 
surdas 

eapirantéa 

a. 
I o 
u .. 
a. 

•111 

[3) 

[JJ 

11 

~ 
if a. 
I 
o .. 
~ . ., 
e 
I o 
n. 
&. o 
"' 

[r) 

[~] 

a. 
I =' o o 
ll 
&.•CI 

o "' ~a. 

['] 

[I<] 

['t] 

[X) 

=' I .... 
I o \.1 
o u o ., .... "' "' ~ ~ 
o 111 u 

"' &. "' 

[YJ) 

(k] 

[JJ 

fhJ 

F i g .. 19 - Esquema de classifica~;ão das consoantes. 

E, te:ndo e:m vista as condi~Be:s para a 

realizacio articulatdria das se:mivogais, como o maior 

e:str~itame:~to e:ntre: os drgios articulatdrios e: o maior 

:1.34 
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fechamenta da cavidade oral. podemos. assim. esquematizar as 

sem1vogais: 

palatal velar 

semi vogal (j) (w) 

F. i g .. 20 - Esquema de classificação das.semivogais. 

Apds efetuarmos a classi~ica~~o articulatdria 

dos sons da voz, para o portuguis falado- no Brasil, 

descreveremos. a seguir. os elementos Principais de fon~tica 

ac~stica. nio sd para a compreensio das caracteristicas 

ac~sticas analisadas por equipamentos. que arrolamos no 

capitulo 7. bem como para a compreensio ·da classifica~io 

ac~stica, que efetuamos no capitulo 9. e para o entendimento 

da anilise computacional dos digites. no capitulo 10 .. 



IF o·N É T J[ C 1(-'!t. AC~t.j!ST :U: Cll'~ 

6. 1. Prel i m.i nares 

Se a Fonética Fisiológica é uma das formas de 

se examinar o som da voz, caracterizando como os Órgios de 

aparelho fonador füncionam aos impulsos do cérebro, a 

Fonética Ac~stica procura examinar as propriedades f{sicas 

das ondas sonoras produzidas por aqueles órgios. 

O estudo da onda ac~stica representa uma das 

<:\lter.nativas de caracterLzaç:io da fal<:\ pelo sinal t:ransporte 

da informaç:io da ~ensagem <RABINER. 1978: 1>. 
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6.2 Caracteriza~~o do som 

O som ~o resultado vibratdrio das mol~culas 

de um determinado corpo f{sico e. sua propaga~io depende da 

pressio atmosf~rica7 da temperatu~a amb~ente7 bem como da 

substincia do meio <sdlido~ liquido ou.gasoso). 

Por exemplo~ no ar7 a uma temperatura de o~ C 

a velocidade do som ~ de 330 m7 j~ a uma.t~mperatufa de 

;.:.~0"• C é de 344 m <MALMBERG7 1974~ 69>. 

A propagaç:io do som se d~ em cir~ulos 

c:onc€nt: ,,. i c os 7 de forma que p odf:~mos i lustr~-lt1 ·com c> 

movimento que provocamos ao atirar uma ped~a na ~gua~ 

F i g. 21 - Desenho de movimento ondulatório. 



Efetuando-se um corte longitudinal 

~tivimento ondulatdrio, ter{amos a figura: 

í\í\C\1\ vv v 
Fig .. 22 Desenho de curva de onda. 

nesse·:·~ 

Podemos visualizar esse mo~imento vibratdrio 

0~m um p·endulo. O nwvinH?nt.o de:< passagem do pêndulcl da posiç:ão 

de ,~epo'.lSCJ A p-ara a posic:ão B c-:-~ depois à posiç:ão C <tal 

denominada dupla ou oscilaç:io co~pleta 

c:onstitu•indo, portantcJ, um período> <Viclé~-fig. 23> .. 

: \ . ' 
I \ I , 

I \ 

I \ "- ... ~·· ç_ 

PJc. l 

F i g .. 23 -·· Desenho do aov inento do pêndulo. 
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Graficamente. podemos si mbol i za1~ eSS<":\ 

v i braç:ão :: 

e 

__ ...::::a:.L./T\_-i!.---rb:___....,c;:...,_ __ t 

d\J 
F i g .. 24 -·· Gráfico de um período de onda sinusoidal 

A distincia entre A P C representa 

oscilaç:ão completa, um p~~{odo cu ciclo .. A distincia A-B e 

B-·C são denomi-na-das v i braç:Ões si mp 1 es <meio período). A 

distincia do corpo vibrant~ a partir do ponto de repouso~ 

denbminada amplitude. A linha t representa o eixo do tempo. 

Cada corpo vibratcirio apresenta uma séqUincia 

pr6pria, que~ determinada pelas suas qualidades específicas 

<se se tratar de cordas, a tensão~ se se tratar de 

cavidades, o volume e o tamanho de abertura em reiaç:io ao 

volumi). Podemos dizer, ainda, que um corpo pesado vibra 

mais lentamente do que um corpo leve; um volume grosso e 

redondo, ~ais lentamente do que um volume pequeno e delgado .. 



<~uan to menor fo1,. a 1.101(:\ 

det€rMinada cavidade. mais baixa ser~ a freqU&ncia. Nesse 

sent1do, podemos aumentar o tom prdprio de uma cavidade 

d-iminuindo-lhe o volume ou <:\largando-lhe a 

<MALMBERG, 1970~'8). 

Podemos caracterizar o $Om pelo tempci que 

dura cada vibra~io e pela amplitude do movimento. ·o n~mero 

ele enquanto c\ 

ampl"itude õ·epeRd.e- do nível de enel,.gia apl icadt:\ ao movimento:: 

quanto m<:\ior a enel"gia, maior<:\ amplitude, isto é, o volume 

do som<18>.. 

Denomina.mnc:; de periódicos os sons que 

apresentam n~mero de vibra~ies constantes, q11P POSSU~Ill 

c:: i c 1 os . sempre de ap~'>riódicos aqueles que: 

apresentam cic.los de vibra~ies dif~rentes, os ciclos nio se 

repete~ da mesma forma. 

<17) Estas vibra~ões n~rmalmente são calculadas em segundos. São denominados também de ciclos ou Hertz 
<abreviado Hz). 

(18> Denomina-se decibel a unidade de medida da amplitude. 



quanto a:: 

F i g ;, 25 Curvas de um som musical (vibração pc. 
ri6dica). em cima, e de um ruído (vibração não peo 
ri6dica) em baixo (registo do ruído de uma rua) • 

. (Segundo Gribenslô) 

Cf. Halmmberg, s.d.: 31. 

Os· sons ~v i bl~aç:Ões) pois,. 

i) freqU~ncia~ n~mero de ciclos por unidade 

de tempo <normalmente o ·segundo). A 

~reqtiincia· do fundamental determina <:t 

altura musical do tom; 

2) Amplitude~ determina, em pr : { p i C),. a 

intensidade do som < desdt-:-: que (":\ 

~reqtiincia seja constante>; 

-3) Timbre~ qualidade dos harm&nicos. 

i 41 
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Os sons caracterizam-se, ainda, como sendo 

~undamental ou harm6nicos. ·Tomando, -como exemplo, a vibra~io 

de ctwdas. diremos que o ~undamental 6 o resultado da 

vibra~ao da corda intéira, portan~o o tom e os harm8nicos 

serao os mi.Íltip-los desse ~und<:unental, 

6.3 Teorema de Fourier 

_E_m 1832, o matemitico Jean-Baptiste Fourier 

formulou um teorema segundo o qual uma curva complexa se 

sempre, decompo•·- num certo ni.Ímero de Cl.li,.VC:\S 

sinusoidais simples, fornecendo, assim, c ponto de partida 

para a análise das vibraçÕes sonoras, que ser v i 1.1, mais 

ta~de, para esclarecer a compcsi~ac aci.Ística dos sons da voz 

<MALMBERG, i974a~ 133>. 

Tal teorema penn i te defini 1,. quais a (!' -· ondas 

s i n 1.1 so i da i s; tons puros que compÕem qualquer onda 

complexa p~riodica. 



Fi9n 26 Gráfico de curvas de onda sinusoidais, segundo a 
teoria de Fourier. 

Cf. Martins, 1988: 29. 

Segundo Martins ( 1988: 29) y se comb i nar·mot:; 

tris ondasy uma de 100 Hz. outra de 200 Hz e outra de 300 Hz 

<as ondas Ay B e C da ~ig. 26)y obtemo~ uma onda complexa. 

que resulta da somatdria das amplitudes de cada curva num 

dado momento .. Assimy no ponto <x> das ondas simplesy a onda 

A t~m uma amplitude representada ~elo segmento <a> e a onda 

B pelo segmento <b>; a onda C tem um valor negativo de 

j.43 
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aruplitude7 segmento (c)7 ·de maneira que o ponto <x> da onda 

complexa tem uma amplitude igual ·a <a+b+c). 

Con~iderando-se7 agora7 o ponto (y) daquelas 

~esmas ondas <~ig. 26), verificamos que a amplitude (g) da 

onda complexa ~ negativa7 porque resulta dos segmentos das 

ondas simples Ce+0+f). 

6.4 Ressonância e ~iltro 

Denominamos de freqüincia de ressonincia 

aquela para a qual o m~ximo de energia ~ absorvido P 

irradiado. O corpo que responde ao som incidente ~ o 

ressoador. 

Em outras palavras7 devemos compreender como 

ressoador aquele corpo ou cavidade que refor~a por 

ressonincia a amplitude de um determinado som. Se o 

ressoador ~ uma cavidade, nds a denominamos de caixa de 

ressonincia. 
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A caixa de ressonincia age como ~iltr~ das 

ondas sonoras de modo que as freqüincias 

correspondentes J~ • curva de resposta do ressoador sic 

separadas das demais. 

A curva de resposta de um ~iltro ~ igualmente 

denominada de curva de tr.ansmissio e as freqüincias dessm 

curva constituem a banda passa~te. Por exemplo <vide ~ig. 

27), segundo Martins <1988: se t1vermos uma fonte 

sonora emitindo uma potincia ac~stica a 100Hz, 150Hz, 200 

Hz at~ 1000Hz, a linha espectral~ representada como em A. 

No entanto, SP tal fonte sonora for colocad& numa caixm 

ac~stica com uma saída do som -que age como filtro 

teremos uma curva, de transmissio do filtro como em Bp que 

resulta no espectro de saída do filtro como em C. 
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A Espectro de entrada no filtro 

Jllllllllllliillill H 
• ., ... ...,toO«<IIQD..:I-tiDO 

8 j ~smissão do filtro 

. ... L\ . 
... - Jaii«<I ·-- --·---

c-!!·~ Espectro de salda do filtro 
:[: 
.lL dll,. d 1.,. ,dlil, 

GDD:D«<ItooCDIOOIDD-tDCID 

Frequêllllia (Hz) 

Fig .. 27 Gráfico de curva de resposta de um filtro. 

Cf. Martins, 1988: 32. 

6.5 Trato vocal (~) 

Podemos definir o trato vocal como um tubo 

ac~stico. compreendendo a regiio do aparelho fonador entre 

as cordas vocai~ e os libios. que ·mede ap~oximadamente 17 em 

de comprimento. possuindo uma irea de se~ffo transversal nffo 

Unifor~e. pois ~aria segundo a movimenta~ffo dos~libios. da 

(19) É preferível a denominação de trato vocal a trato vocálico, pois vocal diz respeito à voz. 
(FERREIRA, 1986> 



mandíbula. da língua e do véu palatino. Tal irea. porta~to. 

pode variar de zero a cerca de 20 em~. 

Esquematicamente. podemos repr esen t <:1.1'" 

dimensio do trato vocal~ 

F i g .. 28 -·· 

<D 

~~E/i] 
o 2 4 • • ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

CEHTlMETEAS 

(C) 

0C> 

(b) 

Method of estimating the vocal tract area function from X-ray data. 
(After FANT, 1960) 

Cf. Flanagam, 1972: 189. • 

tal 

Para a produç:âo da voz. tal tubo ac~stic:o e 

e:-~c: itado pelo ar· ~Jlotal. produzindo-se ou um som 

pela vibraç:âo das cordas; vocais, ou um 

som aperiddic:o. causado por uma constriçio em algum ponto do 

t:rato' vocal. A este I.Ílt:imo denominamos de ruído branco .. 

l47 



Assim, temos, no primeiro caso, os sons 

sonoros ou voc~licos, e, no segundo, os constrit ivos. Um 

terceiro tipo de som, chamado de oclusivo, ou plosivo, ~ 

resultante de uma constri~io completa em algum ponto do 

havendo uma acumula~io de pressio e libera~ic 

abrupta em seguida. 

uh medida ~ue os sons gerados por qualquer 

das forma~ descritas acima se propagam pelo trato voc~lico, 

cpJe como s·e v i u é •Jm tubo de ~rea var i ~vel, seu espectt~o de 

freqüências é alterado pela resposta em freqüência do tubo, 

causando ressoninclas em certas freqüências particulares. No 

contexto do processamento de voz, estas freqüências sio 

chamadas de ~reqtiªncias ~ormantes do som, ou simplesmente de 

~ormantes. O n~mero deformantes é vari~vel conforme o som, 

entretanto, um som pode ser caracterizado pelas suas três 

freqüências formantes mais ba i :·:as, que sio comumente 

designadas FL, F~ e F~- As freqüências formantes dependem da 

fot"nlc\ do tt"ato voc~l ico;- portanto, as propriedades 



espectrais do som produzido variam ~ medida que a geomet~ia 

do trato voc~lico varia u <CAMPOS, 1980: 5), 

Esquematicamente, podemos representar 

tubo acüst i co:: 

F i g .. 29 ~·· 

ai. [6).) 

MUSCLE FORCE 
I 
I 

NASAL TRACT NOSTRIL 

WNGS TRACHEA VOCAL VOCAL TRACT MOUTH 
BRONCHI COROS 

Schematized àiagram of the vocal apparatus (After Flanagan et 

Cf. Rabiner, 1978: 41. 

6.6 Processamento do sinal de. voz 

e~:;sc·:·~ 

Nio pretendemos aqui efetuar t.tm<:\ descrr i ç:ão 

exaustiva dos parimetros de an~lise' acüstica, mas sim 

descrever sumariamente aqueles que mais de perto acompanham 

nosso trabalho, no intuito de apresentar elementos para a 

compreensão da an~lise e classificaç:ão acüstica dos sons da 

voz ( 20) • 

<20) Para uma descri~ão mais detalhada de vários parâmetros usados na análise do sinal de voz, 
remetemos a Rabiner et Schafer {1975) 
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ser. modelad~ por um sistema linear de parimetros l~ntamente 

variáveis. Pode-se, então, analisar o sinal de voz em 

i nt erva 1 o!:; de e assumir que <:\s sua!:; 

características permane~am pratic~mete ~ixas ao longo de 

intervalo (""")" Nestas análises de tempo curto, segmentos 

de dura~ão curta são isolados e processados como se ~ossem 

segmentos de um som de propriedades ~ixas" A análise de cada 

segmento resulta em um conJunto de parimetros que ~ 

utilizado como representa~ão do segmento" A isto dá-sf:: o 

nome de representa~~o param~tricau <SAYED, 1.989~ IIIn1 )" 

Portan~o. o sinal de voz pode ser analisada 

por uma s~rie de parimetros acdsticos, que descrevemos a 

seg1.1 i r .. 
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6.6.1 ~nergia 

r 

Uma das mais simples representa~ies do sinal 

de voz é a energia. ~sta é medida a partir da amplitude da 

onda sonora. 

A amplitude dos sons voc~l icos é sempre maior 

quê a dos sons não-voc~licos~ de forma que~ energia pode 

ser usada tanto para a separa~ão dos segm~ntos voc~licos dos 

não-voc~licos~ quanto desses para os segmentos ·de silincio. 

6.6.2 Cruzamento de zero 

ó uso deste parimetro fornece~ ao longo do 

sinal de vozp uma idéia robusta do conte~do espectral desse 

ainal. 

A taxa de cruzamento de zero é est'imada 

muitas vezes a partir do corite~do do sinal de vozp em que se 

observa uma sendide de freqUincia fundamental (F0 ), de forma 

que o cruzamento de zero ser~ 2.F0 cruzamentos por segundo~ 

isto~~ dois cruzamentos ~or periodo <SCHAFER, 1975: 667>. 
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Trata-se de um parâmetro menos preciso do que 

<:> de energia, mas pode se•~ suficiente. dependendo da 

finalidade .• 

Se tivermos em conta que a energia dos sons 

vocálicos se concentra abaixo de 3 KHz e dos sons 

constritJ.vos geralmente se concent~a em torno ou.~acima de 3 

KHZ • ta 1 parimetro pode ser bom indicador da separa~io de 

segmentos voc~licos dos nio-vocálicos. Assim, se houver alto 

n~mero de cruzamentos de zero, isso iMdica ~m segmento não-

vocálico e vice-versa. 

6.6.3 Pitch 

pitch se define pelo per{odo de freqüência 

fundamental CF0 ) da vibra~io da corda vocal. 

o piti:h só é facilmente percebido em 

segmentos vocálicos. o que torna tal parimetro nem sempre 
' 

suficiente para a análise pretendida. 



Por exemplo <vide fig .. 30), conforme Sanches 

(1989: 18), selecionando-se um trecho voc�lico de um sinal 

de voz, podemos caracterizar o período do pitch, quE.' no 

presente caso possui 6.ms<21), com freqüincia de 167 Hz. 

o 

/S/ 

b 

/e/ 

/i/ 

d 
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o 172ms 

F i g .. 30 -·· Sinal al ,t.r i co cor rea�dpnt.e ao d1 gi t.o seis. 

Cf. Sanches, 1989: 17. 

(21) Abreviatura de ailes segundo (inter valo de teapo cor respondente à milésima par te do segundo).



6. 6. 4 Espectro de durac;:ão curta < FFT< 22) > 

Este pad:\metro se car~act er~ i za por Ufll(:\ 

representa~io tri-dimensional do sinal de voz, isto é. a 

dur~~io, a ~reqUência e a energia,· coordenadamente. 

~e tal Parimetro ~or calculado juntamente com 

o LPCC23), a an~lise do sinal de voz ~ica mais explÍcita 

<vide ~ig. 31) .. 

6. 6. 5 Cod'i-<P- i_ç!=l_c;:ão de pred i c;:ão 1 i near < LPC > 

Este parimetro é um importante método para 

c:aracterizar as prqpr~iedade!:> espectr~ai~;. da voz no domínio da 

dura~io. Indicado para medir a distribui~io espectral de 

energia do segmento do sinal de voz analisado. 

Segundo. S<:-\nches (1989: 29). tal par,. âmet r o 

pode ser usado para indicar a regiio do espectro em que h~ 

maior concentra~io de- energia <vide fig. 31). 

(221 Abreviatura de fast Fourier transfora. 
<23> Abreviatura de linear predictive coding. 
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31 "-··: Comparac;:lro da FFT com o espect.ro da· an6lise LPC de dois 
pólos para. dois sons, um nfío vocá.lico e out.r.o vocálico. 

Cf. Sanches, 1989: 29. 

6.7 Considera~ões gerais 

O som ~o resultado vibratório das moléculas 

de um determinado corpo f{sico. Sua propagaçio é concêntrica 

e fie~ na dependência da pressio atmosférica~ da temperatura 

a~biente e da substincia pela qual é veiculado. 

Tal vibração do som é fácil SEI'" 

d~monstrada pelci. movimento de um pindulo .. 

Cad<:\ corpo vibratdrio tem ·uma seqUência 

prÓpria. Pare:\ as cor~das, a tensão; para as cavi~ad~s. 

volum~ e o tamanho da abertura. Assim, quanto nla.i cw a 

abertura d~ cavidade. mais· baixa será a freqUência. 
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Podemos C:<lracter i zar t1 som pela ds.u~aç:ão C'·' 

pela amplitud~ do movimentb. A t'reqiiênc.í <:-\ i caracterizada 

pelo n~me~o de vibraç:ies, enquanto sua a~plitude 'depende da 

energia aplicada ao movimento 

São per i ód i crJs os sons com ni.Ímero de 

vibraç:ies constantes. e aperiddic:os aqueles com vibraç:ies 

c:l i fel" entes.~ 

Os sons variam segundo a t'reqUência. a 

amplitude e o timbre. 

O priméii"O h<:\rmôn i co denominado· de 

fundamental, €mquanto, os m~lt:iplos dele si mp 1 e~;ment c·:·~ 

harmôn i c:c1s •. 

A partir do teorema de Fo~rier, podemos 

estudar~ composiç:ão aci.Ística dos .sons da voz, decompondo-c 

e-~m suas curv<:\S de onda •. 

Em Sfo' tratando do aparelho fonador, 

cavidades oi~ a 1 e nasal agem como ressoadores, t'iltros das 

ondas sonoras i~radiadas pel~ glote. 
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Esse tubo aci.Íst i co (aparelho fonado~) 

denominado acusticamente de trato vocal, possuindo. um volume 

variável de 0 a 20 em~'" <·:-~ medindo aprm-: i madament e 20 em. 

Para a produ~io da·voz, esse tubo aci.Ístico ~ 

excit~do pelo ~om glotal. Son~. per· i ócl i c os, causados pela 

c OI~ das . voc_a i~., ou por sons aperiódicos, 

causados pela constri~ic· do ar em algum ponto do trato 

vocal .. 

As f'reqilências de resposta dessE~. tubo 

aci.Í~;t i co sãcl denominados fol~mant es, que variam em ni.Ímerc 

conforme o som. Normalmente, tais sons sio caracterizados 

pelas suas três f~eqUências form~ntes, denominadas: FL, F~ e 

00 

:!fiu 

Para análise desses formantes, podemos_ nor:> 

valer de vários parimetros aci.Ísticos~ 

t) Emerg i a é calculada a part i,~ da 

amplitude da onda sonora; 
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2> cruzamento de zero- é· calculado a pa~tir 

do conte~do do sinal de voz, com base na freqUincia 

fundc:\mental <F0>;: 

3) pitch é c:alculado pelo PE~IrÍodo da 

freqUincia fun d anren ta 1 (F ~~to>;: 

4) espectro de d•.traç:ão cu r t <:\ <FFT> é 

calculado a· partir da coordenaç:ão da duraç:ão, da freqüi~cia 

5) codificac:ão de predic:ão linear <LPC> - é 

calculada a partir da duração do sinal de voz, detectando a 

região de maior energia. 

Ap6s a apresentac:ão desses dados da Fonética 

Ac~stica, indispens~veis para a compreensão de anilise de 

~• i nal de voz por e~uipamentos eletrBnicos, descrevemos, a 

seguir, as técnicas experimentais na investigaç:ão da voz. 



-··· ..... 

E :>0::: IP o::: IF.t ::U: iMi .IE·· il'-.1! T lf!!:!n :[ S 

7.1. Preliminares 

No capítulo 4 Foncitica Fisiológica 

discorremos sobre o processo fisiológico, articulatdrio da 

produ~io da voz. No capítulo 6- Foncit ica Acdst ica-. sobre o 

processo de produ~io ac~stica do som da voz. Assim. agora, 

apresentarmos nossas análises. sob <:"\mbos O!: 

aspectos, nos capítulos seguint~s. vale explicar as várias 

t~cnicas que sio empregadas para a análise da voz humana: os 

cuidados das condi~~es de pesquisa de campo, o ambiente de 

coleta de dados, a qualidade da grava~io e do gravador 

segundo os objetivos da pesquisa, a escolha do informante, 
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e. f'inalmente. a escolha, do equipamento apropriado ~queles 

objetivos propostos na pesquisa. 

Do ponto de vista que nos a 

~rodu~io articulatdria e ac~stica da voz humana pode seF 

estudada através de. v~rias técnicas~ que atingem objetivos 

definidos.· de acordo com planos em que_se situam~ plano d<;-: 

produ~io (b ·EXame da produ~io fisioldgica. articul~tdria do 

ap•relho fonador>. da ac~stica <o exame das propriedades das 

da voz>. da síntese (o das 

possibilidades de sintetizar eletronicamente a voz) e •da 

pel~·cepç:ão ac~st i ca .• também conhecido .como método sint~t ico. 

<cond.iç:ões de n;.~presentar al~tif'iciàlmente ·as corl~elaç:Ões 

ac~sticas de det~rminados· sons, a partir je seus respectivos 

espect.ros reais). 

in~meros os equipamentos criados, desde a 

metade do século XIX. no intuito de estudar a ~ala de modo 

experimental. Por tal motivo, ater-nos-emos, nos plan6s da 

prod~tão e da ac~stica. ~queles equipamentos que mais de 
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perto acompanham nosso trabalho de an~lise e classifica~io 

ac~stico-articulatdria. 

7.2 Condi~ões de pesquisa 

As cOndi ~ões de-: PE:scp..l i sa d"e campo dév~-:m ser 

as mel·hores possfveis, gravadas sem interferincia de rufdos 

ambientais int~~nos ou externo. A fim de que o sinal 

ac~stico da voz seja ·o mais fiel possfvel. devemos escolher 

r nfor··mant es sem defeitos art iculatdrios visfv~is(~), isto 

~. as defo~ma~ões fisioldgicas condicionadas por defeitos 

ihatos ou adquiridos do aparelho fonador: ~alato fendido, 

denti~io anormal, ausincia de dentes, prdtese, etc., 

::ausam anórma 1' idades ac~st i c as, como. o ~;om 

fanhoso, às vezes resultante de-: fenda palatal (h~ 

com~nica~io ~ntre a cavidade oral e as fossas nasais), ou 

som soprado, quando h~ ausincia de deMtes incisivos ou 

caninos .. 

<241 Sobre defeitos articulatórios, consultar item 8.3. 
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7.3. Utiliza~So de cSmaras 

O sinal pode ser recolhido em cimaras 

insonorizadas. dependendo dos obJetivos da pesquisa. a fim 

de se evitar os ruídos ou reverbera~~o ambientais •. s~c 

cimaras,constru(das com material ac~stico, que absorve~ as 

ondas sonoras. n~o permitindo a reverbera~io. e que eliminam 

qualquer contato. com o exterior. 

O maior isolamento ac~stico possível 

conseguido com o uso de cimaras anec6icas~ constru{das em 

cubo de cimento com porta blindada, sobre hélices ou 

rod(zios que amortecem as vibra~Ses infra e ultra-sonoras~ 

O sinal ac~stico da voz humana. para efeito 

de posterio~es estudos. na pesquisa de campo. pode ser 

recolhido em gravador. com fita magnética(~) e microfone. 

<25) Há três tipos básicos na confec,ão de fitas 1agnéticas: as de óxido de ferro <Fez03 ), as de óxido 
de cromo~ICrOal e as de ferro 1etálico, que apresentai a aelhor fidelidade de grava,ão. Uaa fita de 
grava,âo 1agnética é formada por uaa tinta composta por partículas magnetizáveis e uma 1istura 
líquida, passada sobre uma base de poliéster, aaleável e resistente à tensão. 



Tal gravador deve pe~mitir grava~ies de ~reqUincia entre 0 

Assim, a ~idelidade de grava~io dapender~ 

sobremaneira tanto· da qualidade e tipo da ~ita .magn~tica 

escolhida quanto da qual idade técnica do gravador. 

7.5 In-Formante 

O in~ormante cuja produ~io vocal se pretende 

anali~ar deve apresentar as caracter(sticas envolvidas no 

CJbj et i VCl dOS estudos desejados. Na seleç:io, devemos 

especi~icar·com- respeito ao sujeito, segundo Labov (1983= 

tanto vai~ i ~ve i s independentes, como c\ 

natural idade, locais em que .~esidiu, idade, s~~:-~o. nív~~l d<;-~ 

escolaridade, pro~issio, conhecimento de segunda língua, 

etc., quanto as variiveis dependentes, como o estilo casual 

e en~itico em certas articulaç:ies sonoras, a voz chiada~ a 

nasaJ·j;zàda, ou a troca d~~ ~~ona d~~ articulaç:io, pc>r eNentpltJ~ 

quando contrbladas pelo e~issor. 
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O conhecimento dos dbJetivos da pesquisa 

pode~ em parte, vocálica do 

informante. Assim, informa-se ao sujeito sobre•a pesqui.sa, 

mas nio sobre a ~specificidade pretendida. 

7.6. Plano da. pr.oduc;::ão - a.nál ise :art icul:atór ia 

A análise articulatdria pode ser examinada do 

ponto de vist-a dos ór~gãos ·f'isiolcÍ9iC0!5 que entram em·contato 

como a palato~otogra~ia, 

demonstra os contatds articulatórios da l(ngua com o palato; 

ou· pela cine-radiogra~ia, quE: registra Cl cl i nam i smc.1 

articulatório do aparelho fonador. 

7.6.1~ P~l:ato~otogr:a~i:a 

A palatofotogr~af i a foi •Jma técnica 

desenvolvida a partir do palatograma. Tal técnica, lan~ada 

por Rudolf Lenz. ,na primeire:\ décade:\ deste século, teveH1m 

papeh impor~tant (ssimo nas p~~meiras pesquisas sobre1 a 
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fisiologia da produ~io do som. Tal técnica consistia em que 

se confeccionasse um palato art.ificial de acr{lico. moldado 

para a arcada do indi0iduo informante. colocando-se sobre 

tal palato artific~al determinado pd, de forma que. apds a 

articula~io. ficasse marcada a regiio de contato da língua 

com a parede superior da cavidade <MALMBERG. 1971: 162). 

A técnica tinha certas inconveniências~ 

i) revelava.um palato artificial prdprio de 

um ~nico indiv(duo~ 

2> provocava certos deslocamentos 

articulatdrios. pelo fato de ser superposto ao palato 

natural; 

3> nio permitia o exame da intensidade 

articulatdria (pressio da 1 {ngua contra o palato)~ 

4) havia quebras poss{veis do palato 

artiticial. 

Tal técnica foi aperfei~oada de difer~ntes 

maheiras no decorrer dos últimos anos. Por exemplo, 
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revestia-se o palato com certa substincia colorida. obtendo-

se. assim. uma mancha da parte da língua que entrava em 

contato ~om ele. ou entio. em vez de utilizar o palato 

arti~icial. fotogra~ava-se diretamente as superfícies da 

obtendo-se. dessa forma. a regiio que 

havia entrado em ·con~ato com o palato. evitando-se. desse 

modo. o inc8modo dos palatos artificiais <MALMBERG. 1974a: 

135) <vide fig, 32)" 

F i g .. 32 ~·· Linguograma. - Palatogrmna 

Cf. Malmberg, i974a: 136-137. 
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A técnica palatofotogr~fica um do~:; 

processos mah;; antigo!:> par<:\ delimitar of:; ponto!.:; de contat:o 

articulatdrio da l(ngua com o palato. Entretanto. continua a 

!!;er~ · c:1 ·dn i co pr~ocessc:l para C:l <::·~~·:<:\me sol:we essef:; pontos d~~ 

contato da 1 (ngua nas diversas articulaçies da fala~ 

Os ~ontos de contato.sic.obtidos a partir da 

mancha de past ;·,\ de cacau de i :·:ada sobre o 

~otografadas ~pds a articulaçio desejada. 

7.6.2 Cine-radiogra~ia 

O uso da ~adiolcgia nos estudos de Fonética 

Articulatdria foi iniciado nos anos 30 <MARTINS, ·1988~ 66)~ 

()s· ~~:.t udc:l!:>. in i c: i ê\ i f:; só permitiam rc:\d i <:191~af i as 

nio refletiam, o. dinamismo 

se introduziu o estudo da 

cine~radjcgrafia- filme radioldgjcc que .~egiBtra aquele 

dinamismo do processo articulatdrio. 
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Ta1 técnica permite o exame da posiçio da 

l{ngua, a forma e o· volume das cavidades,bucal e faringal, 

bem·~omo . suas propriedades de ressoador, complementan~o as 

informa~aes da técnica.palatofotogr~fica~ 

no su,ieito, enquanto ·fala·, 

em i !:;scw -cl 0: r a i c>s X e um· c: ap t ad o r d f:·~!:;!:;es r a,i c>s. A 

cabe~a é umantida fixa PDI'' l.llll ci i ~;p OS i t i VC:l chamadc> 

cranióstato .. Os raios X sio t:r~ansmitidc>s <:\um amplifi'é:aclor~ 

de brilho. -~nesse amplificador que a cimara de f i Imagem 

recolhe as· imagens, a uma velocidade ·ele 50 imagens ·por 

seg-undo.! O ~;inal ac~stico da produ~io analisada cine-

radingra~icamente é simultaneamente r~colhido p Clr' um 

sravador magnético, o que permite urua an~lise.da,·proclu~io 

art iculatdria· e uma an~lise ac~st:it~ sobre o mesmo ~egmento 

da fah\" <MARTINS, 'i98B~, 66) .. 

A técnica consiste em projetar (:\ imagem 

radioldgica, "segundo uma rela~io estabelecida previamente, 

sobre uma folha de pap~l .. Os contornos da imagem sGc.• 
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desenhados sobre o papel, obtendo-se a posiçio articulatdria 

num dado momento. Sobre essa imagem sic traçados eixos 

horizontais <x e1x•), por pontes est~veis, como os incisivos 
I 

superiores. Perpendicularmente a estes sâo igualmente 

traçados eixos verticais (y P y•) que permitem definir 

pontos de refer&ncia fixos em relaçio aos quais se avaliam 

os movimentos de uma determinada posiçio art iculatdria. 

Estes aixos e alguns pontos como R. S, M. N, 

O e ~ pe~mitem medir com precisio a posiçio e a evoluçio da 

posi~ão dos órgãos.articulatórios durante a fala produzida 

para an~l ise. Assim, as distincias M- R .e N- S indieam a 

la~ialidade, o segmento (~) corresponde ~ distincia entre a 

língua e o palato - e todas as medidas que se consideram 

relevantes para a caracterizaçâo da articulaçic da fala 

podem ser avaliadasn <MARTINS, 1988~ 67). 



Fig .. 33 Esque11a cine-rad i ográf i co de análise .. 1 

Cf. Martins, 1988: 67. 

7.7 Plano da acdstica- an~lise acdstica 

A anilise ac~stica dos sons produzidos pelo 

aparelho fonador pode ser obtida pela oscilóscopia que 

fornece o sinal d~ voz global, a pressão do ar oral, 

vibra~ão da ressonicia nasal e a vibr~~ão das cordas vocais; 

~ oscilogra~ia que permite o exame das freqüências e 

intensidade do sinal; pela espectrogra~ia que nos 

apresenta os v~rios componentes do som~ a freqilênci<:\, 

intensidade e a energia. 

170 
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Atualmente, an<:\ 1 i se~.; f'reqi.iênc i.<:\,. ::1 (·:·~ 

podE~m; ser E:.'f'et uadas 

computador, de maneira mais completa .. 

programas ( 26) espec{ficos, é possível o exame de todos ?S 

componentes do som .. 

7.7.1 Osciloscopia 

Trata-se-de um aparelho que converte as ondas 

cinescdpio. Consta de um tubo de raios cat6dicos <sua parte 

essencial) um os c i 1 ad orp de barras e um amplificador. 

transdutor das ondas sonoras. 

Os estudos efetuados com o.oscilbscdpio foram 

iniciados na década de 30 .. 

osc:iloscdpio dé quatrpo canais, 

podemos obter os sinais ac~sticos da faia. separadamente .. 

Com um captador bucal e um captador de press~o. obtém-se o 

som qr.1e sai p e 1 <:\ boc<:\, bem c à'nw a prpessao do f lu:·:o d c~ arp .. 

(26) Denomina~ão do conjunto de instru~ões a serem executadas pelo computador 
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Com dispositivo nasal7 obtêm-se as vibra~ies da ressonincia 

nasal; e com um microfone de contato apoiado na 

captam-se as vibra~ies das cordas vocais. 

Tanto os microfones ou dispositivos quanto o 

amplifitador a que estio ligados sio transdutores daquelas 

v i br~a~ies em sinal elétrico~ Com a inter~liga~io clc1 

amplificador ~o ~sciloscdpio em canais separados, consegue-

se visualizar aqueles quatro pontos simultaneamente. 

Para an~lises posteriores, devemo!:> ~wavar'· 

tais fontes em fita magnética de quatro pistas. ou mesmo 

filmar aquelas linhas da tela do osciloscdpio. 

Dessa forma, obtêm-se os seguintes tra~ados 

no· osc i'loséóp i o:: 

~SI!Iilllil~illilll!l 
F.· 34 -·· Tra~ados osciloscópicos. I g" 

Cf. Martins, 1988: 66. 
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ut) o tra~ado; laríngeo que indica a presen~a 

ou ausênc,ia d<·:·~ vibrac;:ão das cordas vocais; 

2) o traçado do som nasal que indica <:i 

presen~a ou ausência dE resson~ncia nasal durante a produ~io 

da fala~ 

::n o traçado de> !:>om ~\ saíde:\ de:\ bt1ca 

corresponde ~s Vibraç:ies. sonoras orais; 

4) o tra~ido que representa as variaç~es dE 

pressão do ar~ safda da bccau <MARTINS, 1988~ 66). 

7.7.2 Oscilogra~ia 

Graças ac,oscildgrafo, é PCS!:>Ível 

as vibraç~es, sonoras, por meio da eletricidade, em papel 

€·~spec:ia1. 

()sinal i:\C:IJSt Í C:tl di:\ VOZ· pode SEI'" Pl~ocessado 

por um analisador de ~reqUªncia e por um analisador de 

intensidade cl e fcwma qu~~ pc>cl<:.·mo~; obter 

o~;; c: i l.o·gráf i c o~; de ambo!:>, IH::m c::omc} c> ~;;i na 1 ele voz c:l1 oba 1 • 



"Obtêm-se, por~ esse processo tra~ados 

osc i 1 ográf·i cos q•Je podem repr~esentar~ vár~ i os component e.s. do 

!:>inal: 

global; 

decibé.is <dB>; 

C Linha de frequência fundamental; 
B Linha de intensidade; A Linha osci
lográfica 

F i g .. 35 ···· Traç:ados os c: i lográf i c: os. 

Cf. Martins, 1988: 68. 

1) o tra~ado das varia~Ses do sinal de voz 

2) a 1 inha de intensidade do sinal, em 

3) a linha das varia~Ses da freqU&ncia 

fundamental, em Hertz <Hz)" <MARTINS, 1988:68) .. 

uso desse analisador é poss{vel 

di~torcer o sinal de voz, usando de Filtros 

freq~incias ou de intensidade para análise de certos 

j.74 
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componentes do som em particular, segundo os objetivos: da 

pesquisa .. 

7. 7. 3 Espect rograf" i a <27> 

Trata-~.e d<:-~ an~l ise do ~espectro ac~st ico do 

SOm n 0 ' ap ar €·~ 1 h O nl<:\ h:; l. C ClmU.m<:-~l'l t: e l..l Sê\cl O PC\ I'" a ta 1 e~:;tudo é o 

Sonagraph .. 

Inventado apcis a segunda-guerra mundial pelos 

engenheiros ela Bell Telephone Company, b sonógra~o ~ um 

analisador que se opde ao osciloscdpio cl~Ssico, registrando 

o espectro Charm6nicos e nio harm6nicos) de> som n no fim 

col i macio pt-d os em primeiro lugar, ele ordem 

pr~tica: tratava-se de dar aos surdos a possibilidade de 

c omp ,~ een d <~r· <·~m a ·fc:da, con~.; i clei··ando ·esp.ectr,O$ 

c:aracte1~ t'st icos cl<:-~, tcacl<:\ som e, assim, faz&-los, ele algum 

falada" Mas a invençio foi sobretudo 

preciosa para a an~lise puramente cieht{fica do som; seu 

(27) Para u11 conheciaento. pormenorizado do processo de análise espectrográfica, pode-se consultar 
Ladefoged ( 19821 e Rabiner (1972). 



primeiro emprego fim deve-se ao americano Martin 

Jossu <MALMBERG~ i974a: 141>. 

Tal aparelho eletrBnico permite Cl eNc\me dos 

vários com'ponentet.; (fr€qilência) do som co~pleNo~ no espa~o 

temporal máNimo segundos de uma seqüência da fala-

que~ reproduzi~o num cilindro (vide fig 36)d 

Fig .. 36 Functional diagram of the sound spectrograph 

Cf. Flanagam, 1972: 150. 

O son6grafo fornece um gráfico (espectcgrama) 

no qual podemos ·quantificar ~ertos parimetros: 

176 
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• - .. ... ,,t ... uiua 

msec o 1100 900 

F i g .. 37 ···· A spectrogram oi the words -bab, dad, gag" (British accent). 

Cf. Ladefoged, 1982: 182. 

i) dura~io da seqUincia da fala. Registro de 

tempo real com o m~ximo de 2,4 segundos; 

2) registro da ~reqtiªncia de cada momento do 

espectro ac~stico~ 

3)-~arca da intensidade de cada freqUência 

pela cor do gr~fico~ 

4> obten~ão d (:\ linha de amplitude do 

espectro ac~stico~ 

~;) na imagem do espectrograma, é possível 

estudar ;·,\ energia <':\c~st i'ca e per··cept i va da seqUênc i a .da 

i. 77 
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fala, permitindo n~o sd examinar os segmentos voc~licos como 

tambim os n~o voc~licos. Atravis do exame da energia, pode-

se ainda separar os segmentos de silincio dos segmentos n~c 

voc~licos; 

6) o sonógrafo permite a inda ... obter 

espectrograma com banda passante tanto larga quanto 

estreitaa Este tipo de abordagem permite uma melhor 

definiç:~o entre a freqiiincia fundamental 

harm8nicos <vide fig. 38). 
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Fig .. 38 .... · Wide-band specuogram (upper part oi the figure) and 
narrow-band (lower part) oi the question h/s Pat sad. or mad r A fine has 
been drawn through the tenth harmonic in the. narrow-band spectrogram. 

Cf. Ladefoged, 1982: 192. 

7:.7.4 Computador 

o e:-:ame do som da voz ganhou 

j, 79 

.~elevância com o emprego do computador. uo desenvolvimento 

dos computadores d i g i ta i s tem fac i 1 i tc\dC) a aplicaç:ão das 

mais so·f i st i c:adas do processo da fala" 

<FLANAGAM, 1972: 170). 



1. 80 

O uso do computador ~permite a -manipula~io 

grande quantidade de dados, inclusive o exame ·de 

toda e qualquer fase do sinal digital do som. 

De certa forma. sub~titui, com vantagem, o!:; 

demais equipamentos anteriormente arrolados, na an;:\1 i SE.' do 

!:;inal d<::~ voz. 

At r~avés E:spec: Í f .i CO!:;, 

sinal de voz sob vá r i C!:; i~ngul o!:;, bastando tio-somente que 

nesse programa conste os parimetrcs de análise, como por 

os descritos no capítulo 6 < item 6. 6) .. 0<.:; 

programas podem, inclusivf~. ser montados para que o 

computador efetue cálculos e apresente resultados. 

Os primeiros estudos do sinal de voz foram 

iniciados em computadores de grande porte. no iníc:io d<:\ 

década de sessenta. Posteriormente, a partir de 1977, com a 

cria~io de comput~dores pe~soais <PC), nos Estados Unidos, 

tal estudo tornou-se possfvel também n~ssas máquinas. 



Mais recentemente. abriu-se a possibilidade 

d~ se• efetuar b sistema de aquisi~io ae voz em' PCj que 

podemos' assi~ esquematizar~ 

microfone--> ~mplificador --> filtro --> computador 
PC 

placa A/D 

O primeiro elemento, um 

transdutor do sinal ac~st ice da voz em sinal elétrico. 

O segundo elemento. um ampli~icado~ de áudio 

de alta fidelidade,~ destinado a ajustar o n{vel de sinal. 

O terceiro elemento. um ~iltro anal~gico, ~ 

empregado para atenuar os efeitos de scbreposi~ic de 

espectro dentre outros. Este filtro permite 

selecionar. filtrar certas freqUências consideradas 

irrelevantes para a pesquisa desejada. 

181 
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elemento, placa de con.versão 

anal óg i co-d.ig i tal. é acc>plada ~\ CPU(28). do m i c:r~oc:omput ador·· 

<SANCHES, 1989: 60). 

7.8 Plano da síntese- análise de síntese dos sons 

da voz 

~~seguir~. no intuito de tornar este trabalho 

mais comp1(~tt1 descreveremos o Procedimento das técnicas de 

síntese de voz, de ~orma bastante sum~ria, sem nos atermos 

is v~rias ~d~mulas e equaç;es que tais técnicas exigem, que 

poderio ser consultadas em pormenores em CAMPOS, 1980. 

Apesar do processo de s{ntese de voz nio 

sltuar-se nos objetivos de nosso trabalho, acreditamos que 

d evanlCls tecer~ algumas consideraçaes a respeito, uma vez que 

tal an~lise. procede da analogia articulatdria do aparelho 

~onador e das propriedades ac~sticas dos sons da voz humana. 

"O campo do conhecimento 

car~act·er~{st icas f{sicas da vo;..-:: humana é· bast:an,te· antigo, 

<281 Abreviatura de central processing unit. 
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remonta ~ m~quina de falarr constru(da por Wolfgang Von 

kempelenr 1791" <CAMPOS, 1980: 20) <Vide fig. 39). 

F i g .. 39 -·· WHEATSTONE's construction of VON KEMPELEN's spcaking machine 

C f. Flanagam, 1972:. 206. 

O procedimento de gera~io de voz pode ser 

realizado por modelo analdgico ao aparelho humano, por 

tdcnicas digitais e por predi~io linear. 

7.8.1 Síntese de voz por modelo analógico 

A técnica de s{ntese de voz por mod~ló 

analdgico corisiste •m con~truir ci~cuito analdgico que 

simule-as caraeter(stJcas fundamentais do trato voc~lico 



humano. Ess~ modelo tem a capacidade de gera~ os dois tipos 

de sinais principais da voz.humana~ 

l) periódic<:\, um trem de pulsos 

que simule os puisos de ar gerados pela vibraçio da glote~ 

fot~madt:\ por· um trem de· pulsos 

que simule c-ru{do gerado pela pass~gém de ar atrav~s de uma 

c:onstt'' i ç:ão(29) no .tt''<:\tC> vocal .. 

No primeiro caso, enquadram-se as vogais;te, 

no segundo, as consoantes. 

7.8.2 Síntesê de voz por t~cnicas digitais 

técnicas d i ~J i t (':\ i ~:; 

n~mero de opçaes do que c modele analdgico. 

Tal téc:n ica pode• set~ dividi da €~m duas catego,~ i as:: 

1) t.~cnicas formadas JPE>l o~; sistemas que 

codi*icam digitalmente as formas de ondas dos sinais da voz. 

nEstes sistemas constituem apenas versaes mais sofisticadas 

(29) O termo constri~ão, aqui, está empregado-para deter11inar qualquer interrup~âo na passagem do som 
glotal, sejam articula~ões oclusivas, sejam constritivas. 
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dos antigos sistemas de s{ntese de Voz baseadas em palavras 

pré-gravadas em meio magnét ice ( ••• >u <CAMPOS, i.980~ 29). 

2) técnicas que procuram representar <:\ vo;:,·: 

atravcis de um ~onjunto de parimetros ac~st'icos resultantes 

da antil ise do sinal de voz, que posteriormente reconstituem 

o sinal a partir desses parimetros. uAtravés destes esquemas 

temos a possibilidade de representar qualquer palavra desde 

que se tenha um sistema que preserve a i dent i cl<:\cl€~ ele>~> 

fonemas durante o processo de- antil iseu <CAMPOS, 1980~ 29). 

7.8.3 Síntese de voz por predi~ão linear 

Esta tcicnica procura obter um modelo de sinal 

de voz, ~parti~ da coml:linaç:~\o 1 inear de virias amostras. 

P a r <:-1. t a n t o , . m i n i m i z a-·· sE rJ v a 1 cw m é d í rJ q u a d r~ á t: i c o d (J EY r·· o d (·:·: 

predlç:io entre as amostras reais e as preditas. E, com base 

de um p <:u·· imet ~ c>s 

variáveis, o sinal de voz é formado por um trem de pulsós ou 

por ru{do branco <CAMPOS, i.980~ 35) <Vide fig. 40). 



FreqÜência de excitação 

Gerador 
de 

Pulsos 

Gerador 
de 

ruí à:> 
branoo 

Clave de 
seleção 

u(n) 

Ganho 

Filtro 
digital 
variável 

s(n) 

F i g .. 40 -·· Modelo para análise de voz por predição 
linear 

Cf. Campos, 1980: 35. 

7.9 Plano da percepç:ão acústica análise 

correlaç:Ões acústicas dos sons da voz 

das 

Segundo Malmberg (i974a: 144>. a an~l isE 

·fonética não é completa se não acabar pclr uma reconstJ~u<.~~\cl 

ou s(ntese dos sons. Da( a razão de incluirmos aqui alguns 

dados sobre tal experiincia. 

A partir da inven~ão do sondgrafo. tratado 

anteriormente no item 7 .. 7.3. na década de cinqtienta. um 

grupo do ·Hask i·ns Laborat ory. de Nova Yorl<. pÔde ap 1 i c ar~ o 



método experimental ~\ análise !:.;intética dos d<":\ 

() mét ode> consiste n<:\ p r od uç: acl 

espectrogramas sintéticos, ai'" t i -f i C i a i S, a d (·:: 

sonogramas reais, procurando - de um lado, estabelecer os 

(ndices ac~st ices das consoantes e vogais, bem c: o mo <:\ 

correlaç:ao del~s. - e, de outro. determinar o locus(30) dos 

(principalmente o segundo f·onnan te) , na!:; 

respectivas correlac:aes entre consoante e vogal <vide -fig. 

41). 

(30) Locus - Oenominaç:âo do ponto de convergência das transiç:Ões das consoantes 1!11 correlaç:âo com as 
vogais. 
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Serond-formarit transitions that start at tho /d/ IO<'us and B---<omparable 
transitions that moroly "point" at it, as indirattd by the dott•d I ines. ( Those of A 
produce syllables beginning with /b/, /d/, or /g/, devending ou thr fr"'!u~ncy-levd 
of lho formant; thoso of ll produo·e only syllahl•s b.ginnins with /d/. 

F i 9 .. 41 -· Le Zocus corrme. composante non réelZe de Za percéption. D'apres 
·Liberman et aZ. [1967]. 

Cf. Petitot, 1985: 223. 

Através desse método, lan~ou-se uma nova luz 

sobre a act.istica das consoantes, os elementos sonoros mais 

imPOI"tantes para do~; sons da voz. Elas siop 

como as vogais, de um lado. caract e1" i zadas POI'' <:\ 1 g•J.ma.!:; 

freqU~ncias determinadas (f'ormantés), E OIJ.ti"0 7 

modificaç:ão que produzem no espectro das vogais vizinhas em 

conseqil~ncia da transforma~ão gradual da ressonincia que se 

PI"OdiJZ nas cavidades. quandc1 d<:\ pas~.agem da vogal 

consoãn'te ou vice-versa. 
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Essa da r~es!:;onânc i a 

<:\Par~ece no €~SP e c t r~ O C 00\C) um de~; 1 i :-~c:-~ - para o alto ou para 

agudos - do formante <a chamada 

transiç:ão> <MALMBERG, j.974a: t45) <Vide fig. 42) .. 

Fig .. 

t k 
* 

i. 

é é 

e 
a a. 

ô õ 

* 
ó ó* 
IA .... 

42 .... 
· Tranaiellee ti picaa doe formantee para { P' ), ( f), { k ), IIUJ"o 

gidaa em relaçAo com diferente. vogaie (eegundo Maiguerite DUJWfll). 
Trata-ee aqui de eepec:Vogramaa art.ificiaie, piotadoe A mAo, que, com 
auzllio de um apueiho especial, podem eer traoéormadoe em 8008 e 
eer ouvidoe por um grupo de peeeoae que devem indicar oe 8008 eooeo
DAotieoe que ouvem. A imegem moetra que *'>daa aa ioclioaçõee carae
terieticaa de uma eooeoaote ee orientam em certa direçAo pera o ponto 
da imegem aaeioalado pelo asteriaco. O ponto de eoovergéoci& de 
*'>daa - vaoaiellee foi chamado o l«ua da eooaoaote. A vaoaiçAo 
do formaote correspoode A mudança gradual da forma doe I'I!IIIOadoree 
~ mudança que ee opera oo momento da -gem da eooeoaote 

(oo caeo, gploaiva) A vop.i. 

Cf. Halmberg, 1974ã: 147. 
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7.~0 Considera~ões gerais 

análise da voz· human~\, 

labo~atdrio, devemos 

!:;em inter·fer,ências ambientai!:>; escolher o gr·avador· e a fita 

a~equa~os pa~a a 1 pesqui~a, q •.H7~ t an t c> (J é\P a1·· e·l h o 

quanto a flta possuam tecnologia apropr.iada para o objetiVo 

pretendido. Quando a coleta É feit<:\ em.; labol~at:ór·io, .o 

ambiente de coleta isolt-\do dc>s E~qulpamentos· df~ 

análise, o que é assegurado com o uso de. cimaras ac~st:icas. 

Podemos di.vidir o estudo da p~oduçio do som 

d<:\. voz hunl<:ma em quat~o ordens~ plano da 

No plano da produçio, podemos nos valer dos 

estudos da:: 

1) palato~otogra~ia. que permite o exame dbs 

pontos de contato articulatdrios da l{ngua com o palatop 

2> cine-radiogra~ia, que permite o exame do 

dinamismo art iculatório, através de filmes radiológicosp 
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No pl~no de at~st ica , podemos recorre~ a~ 

:1. ) ost: i l osc:op i a. 

da~.; vibJ~aç:Ões ac~mt icas ·do som glot<:\l·P e <:\ 

ressonincia nas cavidades ora1 · e nasal. um 

osciloscópio ·ele quatro can<:\is aó qual 

taptadores~ de ressoMincia bucal, 

l'·esscmânc:-ia nasal" ~::~um micl'·ofone~ de cor\t:ato (apoiadcl sobre 

a l<:U'' inge) p odemo~;1 (Jb t e1r si mu 1 t an E~amen t 1:2 

manifestações vibratdrias~ 

2)J oscilograf'ia, que, acoplado 

analisador de 1 intens·idade E~ <:\ t.J.m ·ánal isá.dor de f'reqilênc ia. 

permite o exame tanto das variaç:Ões do sinal d<~ VO~·~ 

fJlObê\1, ~qiJanto· da intensidade~ do ~;inal e das1 varia~ões da 

freqüência• do som fundamént~l E, .ai'nda,. ~;e ao oscilógr.af'o 

f'iltro de f'reqilência P um f'iltro de 

intensidade, podemos anal.i sa1r certo~, compone~nt<;:~s do som em 

parti cu 1 aJ'', isto 01.1 

int~n~iclades do som~ 
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3) Espectrogra~ia, que permite o exame dos 

v~rios compoMentes ( t'n~qi.iênc: i as) dn snm, como::, e:\) 

1··eg i st1~o de:\ de cada momento do espectro 

acüstico; b) a ·intensidade de cada 

c·) a amplitude; d) ·a energia acüst ica e perceptiva d~ 

seqUência da fala, permitindo separar os segmentes voc~l icos 

e os nio voc~l icos; e) a defini~io entre a t'reqUência dos 

harm6nicos enio harm&nicos do som. 

4> Computador que permite o exame de toda e 

qualquer fase do sinal digital do som. Subst i t•.J. i, com 

vantagem, qualquer outro equipamento de an~lise acüstica do 

s;om, f:~:·: i g i nela apenas a montaEem de programa com 0 <:" ... 

parimetros deseJados. Atualmente, permite a coleta do sinal 

de voz, com uma placa <inter~ace) analdgico-digital acoplada 

á CPU. 

No plano da s(ntese elos sons da voz, podemos 

ter· a.:: 



i) Sí.ntese .por modelo analóg·ico,. que consistE:~. 

na .constn.lç:ão <":\nal.dgic:c:> que ~;imule "'<:: <;\,,, 

2) Síntese por t~cnicas djgitais, 

consiste na montagem de sistemas que codificam as formas de 

~ndas dos sinais da voz, ou siste~as que representem a voz 

por um conjunto de parimetros prdprios a ela; 

3) Síntese por prediç~o linear. que consiste, 

no modelo de produç:ão do sina1 de voz, a partir da excitaç:ão 

de um filtro de par~metros ac~st 1cos lentamente vari~veis, 

por um sinal formado por um trem de pulsos e por I'" u í do 

Nó plano da 

espectrografia sint~tica, podemos encontrar 

espectrogram~s artificiais, a pa1'"t: i I'" de sonogramas reais, 

procurando estabelecer que sisteMa de transiç:io ou variaç:ia 

das vogais determinam a 

def.in·iç:io acr.J.~:;tic:a da c:ori!:;oantE~ que lhe são adJ<:\C::(~nt:es .. 
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A seguir. usando a t~cnica experimental, nc 

plano da produçio, apresentaremos a análise 

palato~otográ~ica. 



PALATOFOTOGRAFICA 

8.1 Preliminares 

Como dissemos h<:\ Vc:\1·· i os 

métodos para a an~l ise articulatdria do som da voz humanar e 

dentre as técnicas experimentais, que se ocupam do estudo da 

fala, nos!!;a atenção se volta c\ t:éc:nica da 

palato~otogra~i~. 

Tal técnica se revela como uma an~l ise 

d<·:·: tempo····real 7 i st: O é, ~\ mecl i de\ que O SU.Í €o' i t D V<:\ i f<:t 1 c:\l"ldo. 



8.2 O método 

O método da palato~otogra~ia é um dos 

processos mais antigos para delimitar os pontos de contato 

art i culat.ór i os da 1 Íng•Ja contra a parede s•Jper i or da bocaM 

~ara que se possa definir esses pontos de 

1 íngua com uma. pasta de 

cacau <chocolate em·pó, diluído em ~gua, de uma determinada 

consistência). ~ seguir. o informante arti~ula uma palavra 

<seqüência que possua apenas um contato entre a língua e o 

palato>. Depois de e~etuada a articula~ib, o in~ormante 

f i ca de boca abertav à qua1 enccst a-:sf~ a máq•J i na 

palatofotográf i caC3i) com espelho que reflete a imagem do 

palato. Usando Flash. ~otografa-se ~imagem refletida no 

espelho .. 

No ato da articula~io, a l{ngua <coberta com 

chocolate> mancha os pontos de contato, seja com o palato, 

com os dentes ou com os alvéolos. Posteriormente. ~ada 

(31) Máquina Polaroid coa objetiva pequeno angular, com filme CU2, per1itindo fotos de tamanho 
natural. 



palatafotografia é desenhada, com todos os detalhes em papel 

vegetal quadriculado. 

Como a ma i cw i a do::, método!:; de 1i nvest: i gaç:f:\c, 

esse também Lnio é completo, pois tem algumas 1 i m i t e:w õ es ,; 

nio é ' pcss(vel eNaminar a!:; con!:;c>antes 

bilabiais, as lábio-dentais, as uvulares e as faringais, nem 

(:\5 Vl19aÍ!5. 

O mét odl1 palatofotcgráfico permite, 

somen t: f:-~, o exame dos pont:os de ccntatol da l(ngua com as 

várias regiÕes do palato. 

Ademais, esse mét:odo possibilita a fcrma~io 

de imagens que nió ccrrespcndem ~ produç:âo unormalu 

PCI'' catrsa dos conclic:icJname~nto!:;. imposto!:> p a ,,. c:\ <:\ 

artic:ula~âo e per se ter de jntroduzir um material estranho 

<-chocolate) na boca do informante. 
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8.3 Detec~~a,de· de~eitos articulatórios 

Antes dE·: tecer~ c:ons i c:k:raç:Ões sobr0: 

caracte~Jsticas e procEdimentos de articulações examiMadas 

com·a .palato~otogra~iay que essa t~cnica 

pe~mite detectar alguns defeitos c:ong~nitos da caixa 

A c:lc~:tecc;:ãc> de falta de ~vula na caixa 

aci.Í.stica huinan a ver~ i f i cada cc:>m a máquina d C·:·: 

palatofotografia, 1.1 san cl o- !:->E: um dispositivo, .moldado ao 

queixo da face, de forma que é fotografada a. caixa actlst ica 

A ausinc:ia ele ~vula t~m influ~nc:ia direta na 

produc;:ão da voz humana , pois essa v~lyula ~ responsável 

pela produçãb de gons orais ou nasais. ·Sua aus~ncia provoca 

ressoa concomitantemente nas caixas aci.Í.st ic:as oral e nasal, 

de forma que a voz. é produzida de forma ~anhosa~ como se diz 

comumentemente. A aus~ncia de üvula é um defeito cong~nito. 
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Outr,.o t: ambém 

palatofotografia, agora com o espelho que reflete o palato, 

~ a presen~a de carne esponjosa, seja na parte dura seja na 

mole elo palato. se se apresentar com ·pequen<:\ 

dimens~o. a voz tornar-se-~ levemente modificada, 

ser~o ievemente amortecidos. No entanto, 

com grande dimens~o, a voz tornar-se-~ dissimulada, podendo 

O C Cl I,. I'' e r,. ele O (" .. ') sons estridente!:;, B91J.clos, to r·· n a1•· f:~m-sc~ 

A pal''t i.,. cl a í , pode-se concluir q JJ. c-:-~ <:\ 

Presença da carne esponjosa provoca ~ absorçâo dos sons, 

modific~ndo-os na sua forma, o timbre. 

Os seres humanos apresentam, p1·· i nc i Pc\ 1 ment c-:-~ 

<mas que podem também ocorrer 

r·eg fã(:> do palato duro)~ rugas .. Sf:\c) protuberânc:: ias nc> Pê\lC\tc>,.. 

mai~ facilmente notadas nas crianças pe~uenas, 

~uando em cri~e de choro. Se tais rugas f o r· em p c-:-~q uen <:\ s, 

isto é, ba i :-:as, SIJ.<:\ d (':\ 

ínfima, ma~ se forem altas. na regiâo dos 



alvéolos, quando da articula~io de,som nessa zonai ou seja 

zona de ressonincia, poder~ oco~rer~~ fenBmeno de·ceceio 

<que .chamamos de voz assobiada). Isto ocorre em~certos sons 

constritivos ·<em que o ~pice da lÍngua se apro:·:ima dos 

alvéolos>. por eHemplo, na emiss~o das 

"'sala'~·~[.'Sa.la..J, "massa" ·C ~a.SiLJ,· etc.(32) Tal 

-fenômeno· ocorre em face de o som. compr.lmido entrE:'" a .1 Íngué\ 

E·~·os alvéolos-, r-everberar entre as reentrincia!:; {rugas). 

P~der~ ocorrer~uainda, que haja o fenômeno de compensa~ioj 

os sons que deveriam ser produzidos, t~rem ponto ~e 
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o. 
CfJ 
::l 
....... ' 

% 
Cl' 
...J' 
IJ..,' 

ressonincia,nessal regi~o (~pico-alveol~r),-sejam produzidos ~ 

no ,início~· do palato duro • portanto, muda-se a regiio ~e 

pt~od•.l~ão do 1som. É , o que chamamos.· por e:·:empl o. de C S ::1 

palatalizado. Acusticament~. ocorre a •produ~§o .de um 

[ j:.J. Assim,, ao1 invés dE'~ se articular C S.a.~L J 

<32) É deno1inada ta1bé11 de ceceio a pronúncia das i:onstritivas alveolares. [,SJ ~[i.] co1 apoio da 
ponta da língua contra a parede interna dos dentes incisivos 

2805745
Caixa de texto



201 

também. detectar a pres;enç:a de 

~issura palat i na. Defeito congênito que provoca a produç:io 

de voz fanhosa. uma vez que h~ passagem de som para a 

c:av.ide:\de nasal. 

Por· 1ll t i mo. outro defeito .congênito. .mais 

comum entre os seres humanos, é o espaç:o entre os dentes 

(incisivos, ou entre estes e os caninos). Nê articulaç:io de 

sons em que.' f~rít•··am em contato a pont<:\ da 1 Íngua <ápice) e a 

parede interna dos dentes (como em [ ~ J e [ 1 J) • o c o r r e~ o 

fenBmeno chamado de sopro, pOis. n~o há a perfeita oclus~o 

para emissio daqueles sons. Aqui, também, poderá ocorrer de 

indivíduo usar da c omp en s<:\ç: i o, mudando a zona de 

<:\rticulaç:i<a, p<.-\ra ·<.'\ regi~\o alveolar, C)l.!. mef:}nw palata"l .. 

Ainda sobre o fenBmena do sopro, esse poderá 

ocorrer se o indivíduo nio possuir os dentes incisivos. ou 

os caninos superiores, ou até mesmo ambos. 
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8.4 Análise palato~otográ~ica 

Podemos di~er que c método palatcfotogr~ficc, 

apesar dos problemas j~ apontados anteriormente quanto~ sua 

r.:onf i c\b i 1 idade, algumas alus~es a respeite da 

intensidade articulatdrla, pela mancha realizada no palato, 

bem come permite c exame da simetria articulat.dria da l(ngua 

sobre c palato, __ ou mesmo quanto a simetria da arcada 

r.lent~l'" ia .. ao Pl'·imeiro dir(amos que tal 

int·ensidade pode ser real ~u nic, dependendo do emissor, 

i st r.l é, da demora na pressio da 1 (ngua contra o palato, no 

momento da realizaçio articulatdria. 

Quanto aos outros dois casos de simetria, tal 

ocorrência nio acaba por prejudicar a realiza~io f8nica. 

pois sempre haver~ condiç~es comptnsatdrias dos tÍI'"f.J âo!:; 

fisioldgicos envolvidos na fona~ip. 

F in'" 1 mente, p i":\ I~(:\ i clent: i f i ca_~ão da!:; V~l'" i as 

las~ 



Zonas 

Dental 

Alveolar 

Pré 
"'' D.t 

Médio ...... 
D.t 
r+ 
D.t ...... 

Pós 

Pré 

} c::: 
(l) __. 

Pós D.t 
~ 

F i g .. 43 - Divisão das zonas palatais. 

8.4.1 O corpus 

O corpus ~ const itu{do das palatofotogra~ias 

de articula~aes de alunos que freqUentaram as aulas pr~ticas 

da disciplina:: "Fonética Geral P E:·: p e r· i me n t a 1 I", nc> 

Laboratdrio de Fonética Experimmental do Departamento de 

LingU{stica, no primeiro semestre de 1986. 



Preenchemos a seguinte ficha referente a cada 

articula~~o anexada~ respectiva palatofotografia: 

NOME: 
ENDEREÇO: 
CURSO( s.) BÁSICO ( s): 
PERÍODO: 
CIDADE ORIGEM: 
!lEND.A: A B C D 
I.SC. PAI: lg.2g Sg C/I 
TRANSCRIÇIO FONtTICA: 
ANÁLISE: 

DATA: 
TEMPO EJ.I SP: 
ANO INÍCIO CURSO: 
ESC. lllE: 1° 2° so C/I 

analisadas cento 

palatofotografias, das quais se 1 e c i on amo~; 

representativas de cada articula~So 

cat OI''Zf:·~ 

as mais 

a ., . 
.. > 

(.~onsoantes: c kJ. c~ J, c~ J, c"(], c-< J, c s J, [ J ], c,PJ, 

[ t J '· [r J. c)<. J e c d ) . que apresentamos a segui r" 
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8.4.2 Análise de um r -J:.. Jl (f i g ·~ 44) 

1) Quanto•~·arcada dentária e aotpãlato 

A arcada dentária apresenta-se com dimensio 

<·::streit<:\ para a.prt1por~ç:ão dar 1 Ín9ua, uma ve~-:: qrH~ há m<Hlcha 

sotw0:1 os dentes em· ambc>s"los ladc>r..;. Vide (a) e:· (c) da fir~ur<.'\ .. 

Há i n~egul ar i da de do arco dentário, POI'' 

conseguinte:. tanto a arcada (] palato si o 

assim~tricos. Vide (b) da figura. 

A presen~a de certa rugosidade na região 

alveolar~ não causa qual qr.H~r efeito ac~st ico 

articulaç:ão de sons oclusivos, como no presente caso. Vide 

A 1 i n h a cl E·: r a f e ( 33) <7: r 0: g 1.1 1 c:\ r~ < 44) • V i cl e ( d ) f.·: 

(e) da figur~a .. 

2) Quanto ~ mancha 

(33) Oenominaç:ão do !:entro palatino. Segundo Ferreira (1988), rafe designa a linha de união das 
metades âe partes simétricas 

(34) É comum haver deslize da rafe quando se usa aparelho ortodôntico para corrigir a arcada dentária. 
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Houve contato do corpo da língua com o palato 

em todo o contorno da arcada dent~ria, demonstrando uma 

articula~io típica de ponto de ressonincia dental. Vide (b) 

da f i g UI~<:\" 

Tal contatrJ, entre a lÍngua e o palato, 



;•.·) 

.'"!) 

::Jt :· .... , .... 

:::r .. 
<1·:·:. 
:: :1 .. 

I ·• .. ; . ~·" . 

.. , 

, .... ,~ ......... 

F i s.1 .. 44 .... Esquema pa1atofotográf i co de um [ i:. ::t 

I : i!l\'llll\i!iji~ ill; 'I ~ .. 1: 1:::!\':·.1: ;~\i:;t:~:\': ·! .': ,:!:::· .. : i ;l:;::p.·l : :: . 1t :::I . : I 'I ~ ; ; . . .. • . :. 00; ,. ; 00 ~ ... ,.. • .. • ., • , .. : • 00 • I' . I : ; : . 00 

. . : : I: i i ~ : li ; I! ; i I : : • . I . . . . . . . I . :: . . : ' 
' . . :. ': •. : .•. ! . • . ' . . .. - ' . ·-· 

"·'f·'• "1''11."-.''1 

. ! 
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8.4.3 Análise de -um C f l (fi9. 45) 

i) Quanto~ arcada dent~ria e ao palato 

A arcada dentiria apresenta-se com dimensio 

estreita para a propor~io da l{ngua, uma vez que há mancha 

sobre os dentes. Vide <a> e (c) da figura. 

Há do arco dentirio, POI'" 

c:onsegu i nt e, tanto quanto o pa1ato si o 

assj~citricos. Vide <b> da figura. 

A presença de certa rugosidade na regiio 

alveolar e pré-palatal nio causa qualquer efeito ac~st ico 

para a art iculaçio de sons vibrantes, como no presente caso. 

A linha de rafe é regular. Vide (d) e (e) da 

2> Quanto ~ mancha 

Houve contato do corpo da 1 {ngua com o palato 

em todu o contorno da arcada dentiria, demonstrando uma 
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articula~io t {pica de vibrante simples Cvibra~io da l{ngua 

uma ~nica vez), com ponto de ressonincia dental-alveolar. 

Vide Cb) e (c) da figura" 



. ~lU 

·.4:.1n •!u1t•:•1 

[ .r> J 

F i ~.1 .. 45 .... - Esqueraa palatofotográfico óe um 

'I I· I. 'I .................. ''!' I' . ... .... '!' ... , .. . 
• I ., ~-~'l'"'l "I"' I""!" 'I" 'I" ., .... ~'l'l''l'\' l""''"'}'lf'j''"l" ... :. , .. : i1 : ··i I \ H:: i: :: :· ::i! :: : :: : ,;:; :: I . :-~: i: : ! : ::: · :i i! !. i ir t :, it:i: 

. :p l~t:h! 11! 1u! !: ,, .. '''!I!:!:::'!!: :1!! li1: ·!·: i : :_:·I':.J u~' !::: , ,,.,, 
f( lO 

··----------------1 
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8.4.4 Anál i'se de um [ j J (:f. i ~J u 46) 

Palavn':\ t ÍP i c<:\ ê':\t··t: iculada:: "f' i lé" [I i.1.i l.. J .• 

i) Quanto à arcada dentária e ao palato 

A arcada dentiria apresent~-se com dimensio 

<-:·~str:eitc\ par··.a c\ r-wopor~ç:ão de\ 1 Íngua, uma vez quE-~ h<:Í. manc:IH\ 

sGbn=~ os d~~nt:es.' Vide (C":\) f:.' (c::) d<:l. figr.tra. 

Há i r~,~ eg ul (:'I. r i d ad e do a~co dentirio, 

tc\nto . a arcada q uan t: o palato são 

assimétricos. Vide (b) da figura. 

A presenç:a de grande rugosidade a região 

alveolar e palatal não causa qualquer efeito ac~st ic::o para a 

articulação de sons laterais, c::omo no presente c::aso. Vide 

A linha de raf'e é irr~gular. Apresenta certo 

deslize para a esquerda na regiio alveolar e pré-palatal. 

Vide (d) e (e) da figura. 
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2) Quanto à mancha 

Houve contato do corpo da l(ngua com c palato 

em todo o contorno da arcada dent~ria, com avan~c para o 

centro do palato <rafe), em virtude da contra~io de ambas as 

bordas da l(ngua, permitindo a sa(da de parte do som glotal, 

entre a borda da l(ngua e a bochecha, demonstrando uma 

articula~io t (pica de ccnstritiva lateral, com ponto de 

ressonincia alveolar. Vide (b) e (c) da figura. 



."I',!J 

·'·. 

, I. r .:I· :.::.l .. ::·l::::l:::r·,:·i ··]·:.::1'":1 
!: j "i.,.,· .y. ::::.:;:.·.:,·i i ... ::::,:::: 
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8.4.5 Análise de um 1:.,. Jl (fi~J. 47> 

' . Palavra típica articulada~ "E~rre" r.: tY'.C.. J, 

i) Quanto~ arcada dentária e ao palato 

A arcada dent~ria apresenta-se com dimensão 

estreita para a propor~io da lÍngua, uma vez que h~ mancha 

sobre os dentes. Vide (a) e (c) da figura .. 

Há i rregu 1 a1~ i dad€~ do arco dent~rio, PCW 

conseguinte, tanto a arcada quantc> o palato são 

assimétricos. Vide Cb) da figura. 

A presen~a de rugosidade na região alveolar e 

pré-palatal não e·fe i tt1 acüst i co para 

art icula~io de som vibrante, como no presente caso. Vide (a) 

da t' i gura .. 

A linha de rafe é regular. Vide (d) e (e) da 

2> Quanto ~ mancha 

Houve contato do corpo da lÍngua com o palato 

em ambos os lados da arcada, com exce~io da parte frontal 
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<região alveolar). Como se trata de vibrante m~ltipla, 

encontram-se pequenas manchas na região alveolary resultado 

da vibra~âo continua da ponta da 1 {ngua, demonstrando uma 

afticula~âo t{pica de vibrante ~~ltipla com ponte de 

ressonSncia alveolar. Vide (b) e <c> da figura. 



[rJ 
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Fig .. 47 Esquema palatofotográfico de um r:: Y" ::1 

fOIIIIIIfG • 4-4 Mft.llf' "' tatA!'l 



B. 4. 6 An.á 1 i se de um [ ~ l <f i~~ •. -48> 

I 
Palav1~a tÍpica ar·t.iculadar. f'zé" [ -lt: ]! 

i) Quanto ~.arcada dent,ria·e ao palato 

A arcada dentiria· apresenta-se com dimensio 

sobre os dentes .em ambos os cl ados. V i de . (a) ,e (c) da f i gr.u~a .. 

por 

conseguinte, tanto· a arcada quanto o palato, ., são 

C:\ssi.iuétr·icos. Videtr<b> da figu,~a •. 

A presenc:a. de pc=:quen<:\ 1~r.1gos idade na ,~eg i âo 

alveolar, certamemte, não causa qualquer efeito ac~stico na 

pron~ncia. Vide (a) da figura. 

A linha de rafe é regular. Vide (d) e <e> da 

figura .. 

2) Quanto ~ mancha 

Houve contato do corpo da 1 Íngua com o palato 

em ambos os lados da arcada dentiria, com exce~ão da parte 

frontal <região alveolar), como podemos ver em Cb) e (c) da 
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figura. Como se trata de articulaç~o constritiva. em que a 

língua foi comprimida cohtra o palato. h~ passagem do fluxo 

glotal pelo canal entre a língua e o palato na regi~o 

central. com ponto de ressonincia alveolar ( sa í da de t <:\ 1 

flr.t:-~0) .. 

·rrat a-se. por··tanto, d~~ case) típico de 

art iculaçâo de constritiva alveolar. No entanto podem 

ocorrer outras formas articulatdrias para tal consoante 

<vide an~lise seguinte- fig. 49). 

Finalmente. podemos dizer que tal contato 

ocorre da mesma f'orma na art:icul<:\G:~o .[ s ] .. 
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F i g .. 48 ···· Esquellla palatofotográf i co de um [ .l J 
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8.4.7 An:ál ise de um [ S Jl (-fi9 .. 49) 

Palavr·a t: Íp i ca <:\r-·t: i c:u.l<:\d;·,,:: "f:;<"?P<:\" L '.:;e fct. J .. 

i) Quanto~ arcada dent~ria e ao palato 

A arcada dent~ria apresenta-se c em d i mc~~n ~;;ao 

sobre os dentes em ambos os lados .. Vide (a) e (c) da figura .. 

H~ i I'· r·· t-:~!:J Jj 1 ar·· .i cl ad c-:~ elo arco clent~rio; por·· 

t<:\ntn <':\ q 1.1 an t: o C) s~{c] 

assimétricos. Vide (b) da figura .. 

A p r·· ef:;en ç: ''' cl €·~ ,.,, c: e n t: u a cl ,.,, 

regiBes alveolar f' p r·· é-.. p (:\ 1 (:\ t: (:\ 1 C: (:\ I.J, ~; (:\ r" (·:·~ f €·~ i t o~:; 

no presente caso. t: r" i':\ t: (':\ - s f~ 

art iculaçao de som const:rit: ivo. causando o fenBmeno de 

ceceio, como j~ comentamos anteriormente no item 8.3. Vide 

( a ) cl (:\ f i !:=JI.ll'" a " 

p E 1 (':\ r•· I.J. g O S i cl a cl E~ , m<:\~5 t: ambém por" ~;er•· 

uma art: iculaçao com a ponta da língua contra a parede 
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interna dos dentes incisivos, tal articula~io deve ter 

causado, certamente, tal fen8rnen6. 

A 1 inha de rafe é regular. Veja (d) e <e> da 

figura. 

2) Quanto à mancha 

Houve contato do corpO da língua com o palato 

em ambos os lados da arcada dent~ria, com exce~ic da parte 

frontal (regi~o dental>, corno podemos ver em <b> e (c) da 

figura. Corno se trata de articula~io constritiva, em que a 

1 fngua foi comprimida contra o palato, h~ passagem do fluxo 

glotal pelo canal entre a lfngua e c palato, na regiio 

central, com ponto de ressonincia dental (saída de tal 

fluxo>. 

Se a saída do som glotal fosse na regiio 

alveolar, teríamos um ponto de ressonincia nessa regiffo" 

Vide caso anterior (fig. 48). 

Podemos dizer, finalmente, que tal contato 

pode o~orrer da mesma forma na art iculaçffc de um C~ J" 



....... "... ........ . ..-.. ____________ __J 



8.4.8 An:ál i se de um [ J] (fir~. 50) 

PalavJ~a tÍpica articulada~.nch~f·'~n [ 'Jt.fi. J. 

i) Quanto à arcada dent,ria e ao palato 

A arcada d~ntiria apr~s~nta-s~ com d"im~nsio 

Estr~ita para a prnpor~io da língua, uma ~~z qu~ hi mancha 

sobre o~ dentes em ambos os lados. Vide <i> ~ <c> da figura. 

Há do arco dent~rio. POI~ 

cons<~!.:JUinte, tanto a arcada quanto o palato si o 

assim~tricos. Vide (b) da figura. 

A pres~n~a de rugosidad~ sali~nt~ a r~giio 

alveolar deve causa~ efeitos ac~sticos, pois, no Pl'"es~nb-:-: 

caso, trata-s~ d~ uma articula~io constritiva, caus<:\ndo, 

c~rtam~nt•, uma ~~ior turbulência, fac~~ r~~ntrincia do som 

glotal p~las rugas. Vid~ (a) da figura. 

A 1 inha de rafe é r~gular. Vid~ Cd> ~ (~) da 

223 



224 

2) Quanto à mancha 

Houve contato do corpo da 1 {ngua com o palato 

em ambos os lados da arcada dent~ria. com exceçio da parte 

~rontal (regiio alveolar). como podemos ver em (b) e (c) da 

~igura. Como se trata de articulaçio constritiva, em que a 

l{ngua foi comprimida contra o palato, h~ passagem do fluxo 

glotal pelo canal entre a l{ngua e o palato, na regiic 

central, com ponto de ressonincia pré-palatal (sa{da do som 

Podemos dizer. finalmente. que tal contato 

ocorre da mesma foram na articulaçio de um [ j J. 



.... 

Fig .. 50 
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8.4;..9 Anal"ise de um r.,.P l ( f i ~:J n 51 ).J · \r 

P 1 t . . . •t . 1 d N . ·N [. I J,.. o 1- J a av,~a JPJca ar 1cu a a: po1... ·r . · .. 

:i.) Quanto à arcada dentár.ia e aoJpalato 

A• arcada dentiria apresenta-se· com dimensio 

~streita para a proporçio da l{ngua. uma vez que hi mancha 

sobre os dentes em ambos os lados. Vide (a) e (c) da· figU~a .. 

Há do arco dentirio. POI' 

conseguinte. tanto a quanto o pal<:\tt1 

assi~~tricos. Vide (b) da figura. 

A presença de certa rugosidade na regiio 

alveolar nio deve causar efeitos ac~sticos, pois. no 

PJ'esente caso, trata-se de uma articulaçio de vibrante 

palatal. Vide <a> da figura. 

A l'fngua de rafe ~ regular. Vide (d) e (e) da 

fig• .. wa .. 

2> Quanto à mancha 

Houve contato do corpo da 1 {ngua com o palato 

em ambos os lados da arcada dentiria, com exceçio da parte 
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frontal <regiio alveolar), como podemos ver e Cb) e (c) da 

fi~ura. Como se trata de articula~io de vibrante simples 

<uma ~nica vibra~io da l(ngua), mas com recuo da l(nguay 

provocou-se um ponto de ressonincia pré-palatal. 

Este caso é t(pico de uma pron~ncia variante 

para a realiza~io do fonema~ I f1 <vibrante simples), talvez 

de influincia interiorana de Sio Paulo. 

O presente caso nio se apresenta como uma 

mas, devido ao recuo da 

~eixa a impressio auditiva de tal articula~io, 



• • ... o • i : o ~ : : ; . . . . . . . 
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Fig .. 51 Esquema palatofotográf i co de ur! [,f J 
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8.;.4.;10 Aná.l·ise de um [ J. J (fiçJ. ·52) 

/. / 
Palavra t{pica articulada~ "ilha" [ ~nL J. 

1) Quanto~ arcada dentária e ao palato 

A arcada dent~ria apresenta-se com dimensio 

estreita para a propor~io da l{ngua, uma vez que h~ mancha 

s·obJre os dentes em ambos os lados. Vide (a) e (t:) da figu1ra. 

Há i rregul a1r idade do· arco dent~rio, por 

consegt..tinte. tanto a quanto O. palato si c> 

assimétricos. Vide (b) da figura. 

A presen~a de rugosidade na regiio alveolar 

nio causa qualquer efeito ac~stico para a articula~io de 

sons laterias. como o presente. Vide (a) d~ figura. 

A ·1 i n tH:\ d € I'" a f e é reg t..l 1 a 1r •. V i de ( d ) 0: ( e ) d <:\ 

figura .. 

2) Quanto ~ mancha 

Houve contato do corpo da l{ngua em todo o 

cotorno da arcada dent~ria, com avan~o para o centro do 

palato <rafe), em virtude da contra~io de ambas as btirdas da 
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lÍngua, permitindo a salda de parte do som glotal pelo canal 

entre a língua e a bochecha, demonstrando uma articula~io 

t{pica de constritiva lateral. com ponto de ressonincia 

palatal. 

A ressonincia m~dio-palatal se Justifica em 

razic de nela se situar a regiio mais estreita do contato 

Centre os lados direito e esQuerdo). Vide (b) da figura. 



[~] 

... .. , ... 
--·---··-·-· ··- . . .. -----·---· -·-------·-·-·· -



8.4.11 Análise de um [ p J (fi~J. 53) 

Palavra típitc\ al'"t: ·i c:ul ada ~ 

1) Quanto~ arcada dent,ria e.ao palato 

A arcada dent~ria apresenta~se com dimensio 

estreita,·para a.proporçio da língua, uma vez que h~ mancha 

sobre os. dentes. em ambos os lados. Vide (a) e (c) da figura. 

Há no arcov.dent~rio. POI'" 

conseguinte, tanto a arcada quanto o palatcl si o 

assimétricos. ~ide (b) da figura. 

de acent IJc\d<:\ rugos idade nar:; 

regi8es alveolar e palatal nio causa qualquer efeito 

no presente c~so,. se ~rata de 

articulaç~o oclusiva palatal. nasal. <Vide (a) da figura. 

A linha de rafe é regular. Vide Cd) e ~e) da 

!35J Trata-se de uma variante de tal palavra. 
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2> Quanto à mancha 

Houve contato do dorso da língua com a regi~o 

pds-palataly como podemos ver em ( b ) ( c ) 

demonstrando uma articula~~o típica de oclusiva palataly 

nasal. com ponto de ressonincia pr~-velar (do ponto de vista 

da cavidade oral - lembrando o que j~ comentamos no item 

5.9.2 a respeito de tal tipo art iculatdrio). 

Com respeito ~ oclusio na cavidade oral. que 

comentamos acimay remetemos aos dois casos seguintes (fig. 

54 e 55>. onde se poder~ perceber o mesmo tipo de mancha de 

~clusiva. 

Nio devemos esquecer que a nasal idade de tal 

consoante ocorre quando do abaixamento da ~~ula. 



-
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8.4 .. 12 Aná.l ise de um [ k. J (fi~J. 54) .. 

Palavra t Íp i c<:\ ar~t i culada~ 11bequeu [ 
1b~ k L J .. 

1) Quanto~ arcada dent~ria e ao palato 

A arcada dent~ria apresenta-se com dimensic 

estreita para a propor~io da línguay uma vez que h~ mancha 

sobre os·dentes de ambos os lados. Vide (a) .e (c) da figura .. 

Há irregular i d<:\dE.' do ar~có dE~ntár·· i o;· por· 

conse.g1:1 i nt e •. ~tanto a quanto O. palatcl são 

as~im~tritos. Vide (b) da flgura. 

A presen~.a ele acentuada t'"IJgos i dacle nas 

nio causa qualquer efeito 

acdstico, uma vez que. no presente caso. s;e trata dE~ 

articula~io de oClusiva palatal. Vide Ca)_cla figura .. 

A linha de rafe ~regular. Vide Ccl) e (e) da 

·r i gur"a .. 

2> Quanto ~ mancha· 

Houve contato do dorso da língua com a regiio 

pds-palata&. como poaemos ver em (b) (c ) 
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demonstrandd uma articula~io t {pica de oclusiva palatal. com 

ponto de ressonincia pri-velar. 

Lembrando os comet~rios do item 5.9.1.6, com 

respeito ao tipo articulatdrio da oclusiva [ J combinada 

com vogal anterior, o presente caso possui ponto de 

ressonincia pri-velar. Se houvesse uma combinatdria dessa 

consoante com vogal posterior. a regiio de ponto de 

ressonincia recuaria. Vide an~lise do caso seguinte (fig. 

55). 

Finalmente. podemos dizer que tal contato 

ocorre da mesma forma na articula~io de um CJ J combinado 

com vogal anterior. 



,.,:1 
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8.4.13 Análise de um [ d J <fi~~. 55) 

Palavra tÍPica articulada:: "Hugo" .[ '.u.J.u., J .. 

1> Quanto~ arcada dent,ria e ao palato 

No presente caso, nio podemos aludir ~ 

dimensio da .arcad~. por se tratar de articula~io de som na 

nio havendo posicionamento do dorso da 1 íngua 

sobre a arcada dent~ria. Vide (a) e (c) da figura. 

i ,~re-~gular idade do arco dent~rio, p01··· 

c:on.segu i nt e. tanto a arcad<:\ quant c> o palatc> 

assimétricos. Vide (b) da figura. 

A presença de· acentuada rugosidade na regiio 

alveolar e pré-palatal nio causa qualquer efeito ac~stico, 

uma vez que, no presente caso, se trata de art iculaçio 

oclusiva velar. Vide (a) da figura. 

A 1 inha de rafe é regular. Vide (d) e (e) da 

figura. 
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2) Quanto à mancha 

Houve contate de dorso da 1 (ngua com a regiio 

p , .. é--ve 1 a1,. , como podemos ver em ( b) (c) da figura, 

demonstrando uma articula~io t{pica de oclusiva velar, com 

ponte de ressonincia pds-velar. 

Lembrando os comentirios de item 5.9.1.6, com 

respeite ao tipo articulatdric de oclusiva [KJ Ct1mbinada 

c:om vog<:\ 1 post e1,. i or, o presente case possui ponto de 

ressonincia na regiio pds-velar. Se houvesse combinatdria de 

tal consoante com vogal anterior, a regiio de ponte de 

ressonincia avan~aria. Vide anilise do caso anterior (fig. 

54) .. 

Finalmente, podemos dize~ que tal contatei 

ocorre da mesma forma na art icula~io de um [ kJ combinado 

com vogal posterior. 
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8.5 Considera~8es gerais 

O método palatofotogrifico é um dos processos 

mais antigos para demonstrarmos os pontos de contato entre 

a l{ngu~ e o palato, definidos pela mancha da 1 {ngua 

<coberta com chocolate) contra o ~alato, que é fotografãda 

apds a articu1açio produzida. 

Trata-se de um método de investiga~io nio 

completo, como muitas outros, em vista de nio permitir o 

exame de todos os processos art iculatdrios. Além do mais, 

suas imagens nio corre~pondem ~ produ~io ~normalu da voz, 

seja pelos condicionamento~ impostos, seja pela presença de 

mat er i<:\ 1 est I'" anho <chocol<:tte) i nt J'"oduz i do n<:\ boc<:\ do 

oferece alguns resultados para 

O método per~ite, além do exame dos pontós de 

contato entre a l(ngua e o palato, a detec~io de defeitos 

c:ongf:~nito~. da cav i dadÉ: ora 1, como fissu~ãs palatais, 
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presen~a de carne esponjosa ou rugas salientes no palato, 

ausincia de ~vula ou espaçamento demasiado entre os dentes 

(incisivos e caninosy principalmente). 

A palatofotografia permite, ainda, al~m do 

exame da simetria da arcada dentciria e da simetria 

articulatdria, alusaes a respeito da intensidade 

articulatdria. que poderci ser real ou nio, pois depende dos 

condicionamentos ou da duraçio art iculatdria. 

O exame das virias articula~ies permite-nos 

algumas reflexies~ 

i) a maior·ia dos seres humanos nio possui 

arcada dentciria superior sim~trica; 

~> a dimensio dos drgios fonadores (1 {ngua e 

palato) nio apresenta precisio entre si, 

3) o contato da l{ngua com o palato leva-nos 

a pensar que~ prefer{vel usarmos a denominaçio de ponto de 

ressonin~ia a de ponto art iculatdrio, para 
, . 

varras 

classificaçies consonantais, porque tais contatos 
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at~t i cul at ór i os apresentam-se como do c:ot~po da 1 í ngua, na 

maiori~ das consoantes. 

Após a an~lise ex~erimental palatofogr~fica, 

a seguir, apresentaremos uma classificaçio ac~stica, tamb~m 

de base experimental. 



n::::: 11..._ A S S :0:: n:::·· ][ c: A !I;~ ;i:!~ <::t• 

9.1 Preliminares 

Em continuidade a nossas anilises de base 

e:<pel'" i menta 1, apresentaremos a segui,,. uma possível 

classifica~io ac~st ica dos sons do portugu&s do- Brasil. 

Os dados de Campos (1980) foram obtidos m 

partir de espectogramas sonoros~ por técnica digital, em 

siste~a computacional, usando do parimetro de predi~io 

linear CL.PC:> <36>. 

,(36) Apontamos aqui apenas a equação adotada. Para detalhes de como tal equação é definida e 
desenvolvida, remetemos a Campos 11980). 
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"O modelo adotado para a anilise por predl~~G 

linearr em seu aspecto mais geralr considera que um sinal 

s < n > ~.e sa{da de um certo sistema de entrada u<n> ( ••• )u 

<CAMPOS 1980: 36-7>. 

Campos use:\ da seguinte equa~~o para os 

c~lculos de an~lise: 

9.·2 Classi~ica~~o acdstica das vogais 

Segundo Stevens E' Hous€ 1 e os estudam 

empreend~-dos pQla equipE' do Haskins Laboratory (apud 

Petltot t985: 210). no exame das correla~3es acdsticas. as 

vogais apresentam os ~ormantes mais simples de serem 

analisados, em face dcl estado estacion~rio desses 

{·'o r man t es. Se tomarmos. os trfis primeiros 

formantes do som das vogais <F ••• Fm>. podemos assim 

d€-:fini-los:: 
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i) F~ ~ligado~ altura da l(nguar isto ~r~ 

abe~tura da cavidade; 

2> F~ ~ligado ao avanço ou recuo da l(ngua 

na cavidade1 

3> F ' m e ligado~ abertura dos l'bios. 

9.2.~ Orais 

As de ressonância são 

determioadas pela geometria do trato vocal, pois h~ uma 

~erta variação entre os valores das ~reqU~ncias ~ormantes 

para uma mesma vogal, quando pronunciada por pessoas 

di~erentes. Veja-se na ~ig. 56, segundo Peterson e Barney, 

<apud Rabiner 1978: 44>r os valores obtidos para a l{ngua 

inglesa, a partir de vários in~ormantes~ 
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56 .... 
Plot of second formant frequency versus first formant frequency 

for vowels by a wide range of speakers. (After Peterson and Barney 
(11).) 

Cf. Rabiner, 1978: 44. 

Campo!:; ( 1980:: 1.0) t1b tE~ V E·~ valor·<-::~; 

·fn::~qi.iÉ~nc: i<:\ da~; VCl9c\ i~; P<:\l''a <:\ 1 Ín9U<":l. portu9uesa falada 

d (·:·~ 

rlC) 

partir de dois informantes. que se incluem dentre 

~que1es valores obtidos por Peterson e Sarney~ 

~.~47 
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Fig .. 57 Gráfico da segunda frequência 
formante em função da primeira frequência foE 
mante para diversas pessoas. Os círculos re
presentam os dados levantados pelo autor. 

Cf. Campos, 1980: 10. 

o m o ~:; t , .. ;·,\ ·-· n o ~; uma 

grande dispersio. das freqUências formantes, mas nio implica 

dificulJadé para. a ident ifica~Ko fono1 Ó9 i C:<:\ pcw p t:\ ,,. t: E·~ do 

;;.~48 
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Fi9 .. 58···· Triângulodasvogais. 

Assim, obtemos c triingu1o das vogais. m 

p a,~ t. i r· ·d ~:-: c e:\ 1 c ul C> s a c: ü ~:; t: i c os; ( v i d f.·: ·F i ~.:J • 58 ) .. 

Segundo ~akobson (1980), para a L1assificaç5o 

<:\cr.í.st i c: a dar:; VC:>~.~ (:\i S, b i n<,í.,·· i o:: 

compacto/di~uso. podemos dizer que as vogais que apresentam 

o F~. e o r~ mais prdximos s5o classificados como compactas. 
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como o caso da voga 1 [ a.. J, enq1.1ant o as vogais, com a que 1 e1:; 

~ormantes mais distantes, sio classi~icadas como di~usas, 

caso típico da vogal As demais vogais seria 

classi~icadas pela proximidade de um desses par~metros. 

Assim, podemos esquematizar esse contínuon 

compacto + 

+ difuso 
a. o .l. L. 

F i g .. 59 - Continuwa das vogais, na classificado compacto/difuso. 

A classi~ica~io bin~ria, tamb~m proposta por 

Jakobson, entre~ agudo/grave pode ser calculada a partJr do 

F~. As vogais agudas teria tal ~ormante mais alto do que o 

agudo + 
------------------------------+ grave 

.I. () 

Fig .. 60 Co~tinuua das vogais,.na classificacão agudo/grave, 
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vogais.cujos ~ormantes <FL e Fm> c-:.·n q uan t () 

outras apresentam formantes mais distantes. 
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i e 
Jt 4 ... 
« J 
u :z 
""' 

2 
::;) 
o .... 
c ... a 

... 
~ 11 " Jt 4 ... 
« J 
u· 
:z 2 .... 

1:;) 
o I ... 
Cli: a ... 

Campos (1980) apresenta os .seguintes dados 

-- -- -- - - -

,,, 
. ·~ 

IlM I 
l~~:il --:1 '111;! 

8.15 1.8 I.S 
TEM~D EM SEGUNDOS 

_., 
F~ -- F"t 

F, 

~, .•. ; 1' 
Tl 

,;-.1·! I 

~F=, 

2.8 

(~) 

(b) 

2.5 

F i g ~ 61 -.. ESPECTROORAMA DAS VDOA1S ORAIS 
A, E~. E, I, DH, ~. U. 

Cf. Campos, 1980: 9. 

Em termos de anilise sint~tica, podemos assim 

esquematizar os formantes das vogais~ 
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% e X 

s .. 
"' c J -u z 2 
'"' ~:a -o -"' c I ~ 

Fig .. 62 

Tais 

P/s 

[i] 

- - -- - - F't - F, - - -- - -
J 

. 
.J.. o 

Desenho esquemático dos F1 e F2 das vogais, 
segund.o a análise sint.ét ica. 

dados obtidos para o portuguªs do Brasil 

obt i elos POI~ 

[e] [E] (a] [i] [y] [w] [\1] [o] [~] [aij 

F i 9 .. 63 .... Dessin schémalique de la struclure formanUelle de quelques lypes vocaliques 
couranlB et une illustralion des opposilions entre diflus- compact (1-o.), grave- algu 
(l, e, e-u, o, o) et 'plain '-' flat' (bémolisél (1-y-u) ainsi que d'un type diphtongué (ai). 

Cf.·Malmberg, 1974b: 100. 

9.2.2· Nasais 

As vo~F:\ i s; caracterizam por conter 

nasalidade, em fun~5o de haver ressoador nasal, 

,., '=" '") 
c. . ...J r:.. 



dador:> ele 

Tal circunstincia pode ser e~·:am i n<:\CI<:\ no~:; 

Campo~:; 

,_ 
:r. e K 

& 4 w 
c 3 -u 

,z 2 
"'' ::;, 
a 
"" & 
~ • 
... 
i I 

~ 4 

~ 3 
u 
c~ 2 
~~ 
a 1 w :: . 
w 

<1980), p <':\ ,~ (:\ (;\ ~=~ vt1gais nasais: 

:t i: r _, 
- -I' - - -

I:~: h ____ - ---~ _____ fJ ___ (\ _['. 
·-· 8.1 1.8 1.5 2.8 

TEMPO !M SE8UHODS 

F i ç;. 64 ..... !SP!CTROBRAMA DAS VOGAIS NASAIS 
AN. !M. IM. OM. UM. 

Cf. Campos, 1980: 13. 

Podemos perceber que<:\ v<:>g<:\1 [ c1l ::t 

apresenta um F~ bastante baixo, enquanto as demais vogais 

nasais apresentam espectro muito semelhante ao das vogais 

o r a i !:; , i ~:; t <:> é , o F ~- ... 

Por essa razio, Campos, na sua formula~io 

-para s{ntese ele voz, t:t··ata a vogal n<:\sal [ ~ ::1 como um ~;;om 
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distinto d<":"l vogal oral enquanto as demais vogais 

nasais ~âo tratadas como ditongos <em fun~~o da ressonincia 

nasal). isto como e n t: r f.·~ clu a~:; 

configura~Bes do trato vocalu, principalmente o Fm (abertura 

de salda da. trato vocal), pois é necessirio considerar a 

sa{da de parte do fluxo glotal também pelas narinas. 

Podemos e:·:<.-l.lll i nar· tais transi~Bes suaves pelo 

N 
% 5 liC 

.:lt 4 UI f3 
c 3 
u 

S:z. z 2 CUI 
1:;) 
o 
UI ~ s:, a: a ~ 

N 
% a liC 

s .. UI ;J 
c .3 -u 

;lo z 2 c UI 
::;, 
o 1 
UI F. a: • à. 

~La~ 
~ a.a 
- a.a 

•·• a.a 
TEM~ EM UBUNODS 

F i ~.:J • 65 ···· ESP!CTRDCIRAMA DO 
DlTONCID AI. 

Cf. Campos, 1980: 12. 

{a.) 

( ~) 



o:e~ame de tais dados nos ajuda a compreender 

o gr~fico de an~lise sint~tica para o mesmo ditongo da fig. 

9.3 Classi~ica~ão acústica das consoantes 

Segundo os estudos do Haskins Laboratory~ 

apud Pet i tot ( 1. <jl.S5) • as consoantes podem ser def·inidas 

acusticamente como elementos que apresenta~~ 

1) transi~Bes dos isto 

in.ícit1 consonântico da 

s í 1 aba < süpondo• o . t i p C) CV ( 37) ) e or estado voc~lico 

2) velocidade relativa das transiçBes; 

3) redu~go do primeiro form~nte.e a barra de 

sonoridade~ 

4) ·t,.lr··buH~nc ia. cor'"r'"e.lat iva' dt1 rel<:\chamento 

das oclus3es nas consoantes oclusivas e africadas~ 

(371 ~breviatura de sílaba composta de consoante e vogal. 

,.,1:"~ 

c .. ....J....J 



5).turbul&ncia caracte1~ {st ica 

constritivas~ 

6l formantes de nasalidade. 

9.3.1 Oclusivas 

As consoantes oclusivas 

acusticamente pelas variaçies r~pidas dos formantes. No 

momento da abertura da oclusio. o fluxo glotal pode estar 

moduladc> por uma e:-~c:itaçio peJ~iódica <vibraçio das ccwda~:; 

vocais>. caso em que obtemo~:; os sons de Cb J, [ d.J f:: [J J. 

Se. ao contr~rio. o fluxo glotal estiver modulado por um 

n.L{do <nio h<:Í. v·ibn:\ção d<:\s corda~:; voc<:\is>. cc>m duJ~açi(:> de. 50 

ms. e. logo a seguir por excitação periódi~a (presença·de uma 

vogal>. obtemos o~.; sons de CpJ. ciJ E~ r:kJ <CAMPOS. j_980:: 

Campos obt~m o seguinte espectrogramag 
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~· ,.., 2 

~:;:) 

o I ... :: . 
... 
c cz 
·~ 1.1 

~ 
... 8.15 ... 

-

• t 

I I 
~ ... ~~~~--~~---

••• 1.15 ... 
TEMPO I!M •~BUNDOS 

(b) 

(c..) 

F i 9.. 66 .... !SII'!CTROORAMA DAS SILABAS 
IA. OA. DA. 

Cf. Campos, 1980: 15. 

Assim, em análise sintética. 

teremos o seguinte gráfico para as consoantes oclusivas~ 

... 
% e 11: 

& 4 ... 
Clt I -u '"- t: 

FJ z 2 "- ~l <w "-::;:, F, 'a I 'r ,. ,.. ... 
& 
~ • 

F i g .. 67 Desenho esque11âtico dos F" F2 e F3 das consoantes 
oclusivas, segundo a análise sintética. 



Ta 1 gráf' i co é bast.ant e se mel hant e ao propost c:) 

por Delattre para a lÍngua f'rancesa dessas mesmas 

consoantes:: 

binário:: 

Synthetic !!pt'Ctrograms showing second-fonnant transi
tions that produce thc voiced stops ~f ore various vowel!. ,, . 

F i g .. 68 -·· Place d'articulation des occlus1:ves et transit1~ons '1'2 et 1'3 . 

D'anres DeZattre, Ubermr.m d Cooper [1.955]. 

Cf. Petitot, 1985: 218. 

Segundo Jal< obson (i980)~ para o sistema 

compacto/dif'uso, enquanto as vogais são 

caracteri2adas p~los as consoantes o 

são pelos f'ormantes (f:;t f.·~ F:~,>. 

Dessa forma, podemos dizer que, por exemplo, 

para a consoante oclusiva CbJ, seus formantes são di·f'us<Js, 

Isto é. distantes; enquanto para a consoante seus 

f'ol~mantes são compactos, isto é~ pró:dmos:: 
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compacto + 
------------------+ difuso 

J.. 

F i g .. · 69 ···· ContinuUII das oclusivas, na classificação 
compacto/difuso. 

9.3.2· Nasais 

As c:onsoantel!i nasais [t""J. [/71] e [r J 

apresentam esp~c:tro semelhante ao das consoantes oclusivas 

[? l, exceto pela adi~io de uma 

ressoninc:La nasal,~ pois. como dissemos no item 5.9.2, parte 

do fluxo gJotal tem sa{da pelas narinas. 

Comparemos os dados obtidos por Campos (1980~ 

16) para tais consoantes nasais c:om os das oraisg 
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I:J 
o J .... 
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/ r 
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••• e.e S. I l.IS 

TEM~ EM S!OUHDDS 

F i fi.. 70 ···· ESP!CTRDOAAMA DAS SILABAS 
8A. MA. DA. NA. IA. HHA. 

Cf. Campos, 1980: 16. 

(i.) 

(&) 

(C.) 

Nc:\ 1 ~ i t un:\ d~ss~ ~sp~ctrograma, podemo~:; 

perceb~r a difer~nça do F 3 em (a) qu~ corr~spond~ ~ ab~rtura 

d~ saida do fluxo glotal, pois nas articula~i~s nasais há 

ma1or saida do fluxo glotal, uma v~z qu~ a cavidad~ nasal ~ 

acoplada ao trato vocal, ~nquanto os d~mais fcrmant~s sio 

bastant~ s~m~lhant~s. 

Z,?.60 
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Tal cir~unstincia do F~ lembra o qüe Ji 

mencionamos anteriormente .com respeito ~s vogais nasais 

Pela an,lise sint~tlca, podemos e~etuar o 

seguinte gráTico, para as consoantes nasais: 

~ 
-% D X 

~ 4 

Cl 3 ,..., - ,- ~J u '- \; - '-z 2 '- '- ~ '- f:t "' ,_ 
':J 

'P ,. a I ,- r ~ ,.. ç:, 
"' & 

"' • 
[i,y ~'-] ~ .. Jtny~-J [-ra.) 

F i g .. 71 Desenho esquemáfico dos F 17 F2 e F3 das oclusivas e 
das nasais, segundo a análise sintética. 

9.3.3 Constritivas· 

As consoantes constritivas cfJ, C.S J e cjJ 

s~o produzidas por turbullncia em algum ponto do trate 

vocal. O fluxo glotal pode ser aperi6dico <sem vibra~~o das 

cordas vocais>. para as consoantes citadas .acima;.ou ser 

periódico .. < com V·i bra~ão das cordas vocais> na produ~ão das 

consoantes [.VJ, C~ J. e [ ~J" 



Observermos os dados obtidos por Campos 

<1980: 17), para as consoantes constritivas: 
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« . 
~ .•. a 

"' ffi a. e ... 

I" ,, 
~~ ,,,, 

r 
11 

, I 

.'I 

~J 
fl 
r:, 

~ a. a '-"-"'..c::.....a ...... _.__ 

••• a.e 1.8 

(~J 

(c.) 

F i g.. 72 -·· ESPECTROGRAMA DAS SJLABAS 
FA. SA. llA. 

Cf. Campos, 1980: 17. 

cfJ. [~J e 

Podemos perceber nesse espectrograma, em <a> 

da figura, a dispersio dos formantes, característica das 

consoantes constritivas. 
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Pela an~lise sintética, teríamos o seguinte 

gráfico:: 

... 
:z: I • 
s 4 .... 
cz 3 - '-u .J z 2 ~ -.... \..-::» ,_. 

F ~o a I -;:= .... ,- ~ ,, 
11: 

I ... 
[I•] [J~ J [f 1.. J 

F i g.. 73 Desenho esquemat i co dos F s.. F2 e F3 das 
constritivas, segundo a análise sintética. 

Tal apresenta semelhan~a com o 

proposto por Delattre. para tais consoantes da língua 

·francesa n 
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---..,.---~ I • 

---....,---7"Fft 

A structurai chart of the s~ctrographic patterru of French consonants baseei on 
acoustic features alone. Column features are rdated to the pcrception of place of artic· 

ulation. Row features tO the ~rception of manner of articulation. 

F i 9 .. 74 *.. La cZassification des consonnes du français d'apres DeZattre 
[1968]. 

Cf. Petitot: 1985: 237. 

Malmberc1 21), 

con~:;oant es, como o caso das 1 atE.' r a i s, 

a~usticamente, estrutura que recorda a das vogais. 

Tal circunstincia tamb€m é 

Campo~. (1980: 18), qr.1e afinna te1'"em a~; laterais~ (f] e [J.J 

(38) Oenoaina~âo de som de transi~âo entre consoante e vogal ou vice-versa. 
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comportamento voc,lico, uno caso particular do 1, nio existe 

distinçio entre seu espectro quando semivogal (por exemplo, 

em CLA> e seu espectro em LAu. 

Os dados obtidos por Campos (1980: 18) 

mostram uma_estrutura
1
t/pica de ditongo. Çpmparemos os dados 

da fig. 65 do ditongo uaiu com os da presente: 

... 
; 5 

:. 4 

~ I 
u 
.~ 2 
r!) 
a J 
lU 

f I 

... 

I···Llll ... 8.!! ... 
~ 8.8 

8.8 a.e 

~J 

TEMPO EM SEGUNDOS 

(a.) 

( ~) 

F i g .. 75 -·· ESPECTROGAAMA DAS SlLABAS 
LA.LHA. 

Cf. Campos, 1980: 18. 
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Os formantes CF~ e F~> se afastam a partir da 

vogal (fig. 65), enquant~. nas laterais ocorre o contr,rio: 

esses mesmos formantes Cfig. 75) se Juntam a partir da 

vogal. Isso acontece em virtude de a vogal posicionar-se 

apds a later•l, pdrtanto h' bastante semelhan~a entre eles. 

9.3.5 Vibrantes 

As consoantes vibrantes são caracterizadas, 

acusticamente, pela vibra~ão de um componente do trate 

vocal: a l{ngua para a vibrante-simples [f J e, a dvula (por 

exemplo), para a vibrante mdltipla C~ J. 

Assim, Campos (1980: 19) obtém os ~eguintes 

dados para tais consoantes~ 
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.Z 4 .., 
cz I 
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::::. 
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~ 1.8 

••• 1.e 1.8 
TEMPO !M SEGUNDOS 

F i & .. 76 ···· ESPECTROGAAMA DAS SILABAS 
AA. ARA. 

Cf. Campos, 1980: 19. 

Na parte (c) da figura, a intensidade. para a 

vibrante simples [ (I ] , · pode mos p ("~I~ C eb E I~ q l.lE Cl SOm C omeç: <:\ é":\ 

se1~ em i t·i de>, eru seguida ocorre uma oclusio do trato vocal, 

causada pelo movimento da 1 {ngua <o que pode ser verificado 

no cap{tulo oito, sobre a palatofotog~afia, na fig. 45), e, 

apds o in~cio da vogal .. 
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Já para a vibrante múltipla [gJP há <!\ 

vibra~~o da úvulap sem ~clus~o do trato vocal, evidenciado 

pelo espectro n~o voltar a zero. Vide <c> da fig. 76" 

Em <a> da f'igurap podemos perceberp como na 

caso de outras consoantes <as constritivas)p uma dispers~o 

dos formantesp principalmente com respeito ~ vibrante 

mú 1t i p 1 a C tf J. 

para as consoantes vibrantesp teremos~ 

... 
% 5 X 

s • ... 
Cl I -u _, - f" .f z 2 .... 

,.-" ~l t:) 
I -a __, FI .., 
~ .. • ... 

[(A.] (11~.) 

F i~~ .. 77 - Desenho esquemât i co dos F 1 , F2 e F3 das 
vibrantes, segundo a análise sintética. 

Para tais vibrantesp tamb~mp podemos perceber 

semelhança com o proposto por Oelattre para a l{ngua 

~rancesa Cvide fig. 74>. 
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9.4 Considera~ões gerais 

Comõ diz i5) • OS tiPO!:; 

ac~sticos dos sons da voz sio. gr~osso modo • os mesmos em 

todas as l{nguas do mundo. com a diferen~a de que cada uma 

delas utiliza-se apenas de um n~mero restrito de todas as 

possibilidades do aparelho fonador. 

Nessa perspectiva, podemos dizer. entio. que 

as diferentes freqUincias dos formantes de um mesmo som 

dependem da geometria do trato vocal. como Ji mencionamos no 

cap{tulo 7 .. 

Por ser uma classifica~io geral para todas as 

a Fonética AcUstica nos eferece condi~~es. de 

estabeleter uma classJfica~io mais ampla dos sóns,da voz. ao 

contr~rio da Fonética.Articulatdria .. 

Através do exame dos formantes princjpais 

<Fli.Y F~~ f.·~ Fm)' é posr..;{vel efetuar~ tal classifica~âo ... 

Para as vogais. teremos= 
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i) o F~ indica a altura da l{ngua. no grau de 

abertura da cavida~e~ 

2) o F~ indica o avan~o ou recuo da l{ngua; 

3> o F~ indica a abertura de sa{da do fluxo 

glotal .. 

Apesar de a geometria do trato vocal variar 

de pessoa para pessoa. determinando freqüências diferentes 

formantes. isso nãcl cheg<:\ g r an d f:~ 

dificuldade para a identificação fonoldgica por 

r·eceptor .. 

A .pa~tir do exame dos espectrogramas, podemos 

pel"cebel" que as vogais on:\is [ ;_ ], [ .l J. [f :1. [ cl.], [!) ], .. 

[o J• e 

numa posição horizontal, sem deslizes. E as vogais nasais 

[ ô ] E.' IJmê:\ C:ert <:\ 

dispersão. em fun~io da ressonincia nasal, assemelhando-se 

"" r:\S n~al izaçÕes de ditongos, E:·~cetuando-se a v:ogal rnas;:\1 [•a.] 



que apresenta cal~acter·•íst ica, inélusive, distinta ela vc.1gal 

oral [ a.J. 

O exame dos FL e do F~. no caso das vagai~. 

pe~mite-nos efetuar a classifica~io, proposta por Jakobson, 

no Sist~ma bin~rio compacto/di~uso. Guando tais formantes 

est~\o prÓ!·:imos, cl i zemos que c::. vogal .é compacta, quando 

distantes difusa. 

Por outro 1 ado, o exame ape.ne:ú:, do F~ p er·m i te-

nos efetuar a classifica~io entre agudo/grave, de forma que, 

se ta 1 formante for de alta freqU~ncia, a vogal ser~ aguda~ 

se de baixa fre~U~ncia, ser~ grave. 

() e!·:ame. das vogais pela an~l ir:;e !:;intét ice:\, 

Pl~opost<:\. POI~ Delattre, permite-nos melhor compreender tais 

classificaçies, a partir dos espectrogramas. 

Para as consoantes, devemos observar O c:· ··' 

seguintes 1dados~ 

5) a transiçio dos formantes {FL, F~ e F~) na 

comb i nat ór i a con~.;oante-vogal; 



2) a velocidade de tais transi~Bes~ 

j) a redu~âo do F~ e a barra de sonoridade; 

4) a turbulência correlativa apcis a oclusio 

do trató vocal, seja das consoantes oclusivas, 

consf.1~ i ti 'vas ~ 

5) a turbulência das consoantes constritivas. 

N '1 . . ,., · <:\ , •• e<:l 1 zaç: ao d<:\f:i con~;oantEs oclu~:; i V<":\!:; t:: /:'], 

1 .. b ''I' .. - ., e podemos perceber. no 

a rJ <.1!:i fc:ll'' man t <'~!:;, r..; ll (':\ 

principal :aracterfstica. 

Na rciali~açio das consoantes nasais 

[ M J e C)"'·] pc:Jd(,:-:mo!:; pe1··cebe1··. no E:!:iPE·:ct:l~ogl~ama, 

, .. ·- nt·e<·· · ·1· , .. · .. "' [. b .. 1 , .. 1 .. 1 :. 1 .. q_ .. 1 con .:.0<:\ . ·:. ·" uc .1"' 1 Vc\ .. , . .. • '- Q.. .. E .. (J .. , 

exceto pela ressonincia nasal. que causa ~erta dispersio do 

F~, o que as caracteriza. 

Na real izaçio das consoantes constrit ivas 

c/~1. CIII"J; C j] e 



espectrograma. uma dispersão dos f<Jrmantes <F·~.Y F~~ f.·~ ·Fm>, o 

que as caracteriza. 

Na realiza~ão das laterais [ i~ J 7 

podemos perceber, no espectrograma, que suas estruturas se 

assemelham ~s dos ditongos; daí. i n C liJ S i V€ > poderem ser 

denominadas glides. 

Dessa perspectiva, parece-nos que tanto as 

sem i vogais [ j J 

vibrante simples t fJ <apre.sentam estnJtura de transi~ão 

enti~E:.' consoante e vogal, ou vice-vers<:\, i~.;to é,. glides. 

Tal circunstincia confirma as 

Malmberg (1972: 21) de que "certos sons,. que 

tradicionalmente classificamos entre as consoantes, possuem 

uma estrutura ac~stica que recorda muito a das vogais". E, 

por outro lado, confirma o tratamento de tais sons como 

usemivogais" por Campos (j.980) para o processamento de 

síntese de voz .. 
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Na realizaç:ão das consoantes vibrantes. 

podemos perceber. no espectrograma, a grande dispersão dos 

f'ormantes <F~ .• F~ e Fm>. assemelhando-se • estrutura das 

consoantes constritivas" 

Apds a apresenta~ão da classif'icaç:ão acdstica 

dos sons da voz. consoante vogal isoladamente, 

apresentaremos~ a seguir, uma outra abordagem param~trica 

para o sinal de voz, agora em combinat6ria. num outro corpu~ 

o vocabulário dos dígitos" 



10.1 Preliminares 

IC~ ~::::~ il'"'fi .n:::t• IL..II ···1r· tt!!!!Jt tt:::~ ][ •() ii'• .• U ,,!!.~b u.__ 
o ::0: l[::ii ::n:: ···1r· (::t• :Ei; 

Pretendemos aqui apresentar alguns princípios 

e usos paramétricas do exame do sinal de voz, bem como uma 

leitura 1 ingU{stica desses dados, sem, no entanto, sermos 

e:·!(:\USt i VOS" 

Como di ssemc)!:; <:Hltet~ i r.wmente, o uso do 

microcomputador na análise do sinal de voz torna-se bastante 

versátil, diante da possibilidade de oferecer-nos várias 

análises, a partir de programas com parimetros espec{ficos .. 
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O uso do computador para an,lise dos sons da 

voz permite-nos a man11 ula~io de uma grande ~uantidade de 

dados. inclusive os c~lculos paramétricas. com extrema 

rapidez. Se. por um lado. permite a amostra do sinal de voz. 

por outro, efetua os calcules dos parimetros desejados. o 

que facilita enormemente a an~lise. 

O programa computacional foi arquitetado ~m 

linguagem uCu' pela eq~ipe de estudos de sinal de voz do 

Departamento de Eletricidade da EPUSP. visando a 

poss'ibil idade de um reconhecedor de voz pela m~quina. 

Apds a exposi~~o dos parimetros ac~st ices 

utilizados. apresentaremos a an~lise dos d(gitos. isto é, 

qualquer dos algarismos ar~bicos de 0 a 9. 

10.2 Par~metros de an~lise 

o sinal ac~st ice contém muito mais 

informa~~~s do que acreditam muitos pesquisadores CZUE, 

1985~ 1602). 

Scanner

Scanner

Scanner

Scanner

Scanner
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Para uma leitura dos d{gitos, usamos tanto o 

!:>in<:\ 1 el8t.r· i c<:> 1~e~;p~::c:t: i vo ·a cad<:\ dí~;Jit:c>, q uan t: e> e>~:; 

parâmetros robust<:>s.(~):,energia e taxa• de cruzamento de 

zero .desc~itos anterie>rmente no item 6.6. 

10.2.1-Ene:rgia 

Como j~ mencionamos no item 6.6.1, o exame da 

energia do sinal de voz revela-se um dtimb parâmetro para 

separar segmentos ve>c~l ices e nie>-v<:>c~licos, pois a energia 

de 5(·:·:gmt:·nt:o~; voc~lic:o5 ~ relativamente maior cl t1 q u <=: <:\ d (·:·: 

segmentos nio-vcc~l ic:os. <ATAL, 1976: 204) 

f:)(:\1'1 c: h (:.":5 ( 19f:l9 :: 1.1501.1 da 

ECm) = 
N-1 
E 

2 s CN. m-n) • m = 1.2 •... M , 
n=O 

(39) Os parametros robustos compreendem a .análise de energia, ta:·:a de cruzamento de zero, freqüência 
de predição linear de ordem dois e erro de predição linear de ordem dois <SAMBUR, 1975: 87l. 

(40) Aqui indicamos apenas a equação. Para detalhes de sua definiç:âo e desenvolvimento, remetemos a 
Sanches (1989). 
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Nessa equaçio, M é o n~mero de segmentos em 

s(n) <seqUincia de amostras do sinal digitalizado). obtido 

da divisio do n~mero total de amostras de s(n) por 

desprezando-se a parte fracion~ri~. de forma que a escolha 

de N nio seja inferior a um periodo de pitch. nem contenha 

tais periodos ~m demasia 

As curvas de onda que apresentaremos a 

seguir, com tal pa~imetro, foram as obtidas por tal cálculo. 

~0~2~2 Taxa de ~ruzamento de zero 

Como Já dissemos no item 6.6.2, ao contrário 

do parimetro de energia, a taxa de cruzamento de zero 

reVela-se como bom indicador dos segmentos nio-vocál icos no 

sinal de voz. 

Sanches <1989r. 21) usou a seguinte 

equaçioC41), para o c~lculo de tal parimetror. 

(41) .como já dissemos na nota anterior, aqui indicamos apenas a equação. Para maiores detalhes, 
remetemos a Sanches (f9B9l. 



N-2 
ZCm) = E I sinal [ sCN. m-n). l - sinal·[ sCN. m-n-1) l 

n-=0 

10.3 An~lise das.d(gitos 

o n c\ pesquisa da ac~stica dos 

d.(9ite>~:;.~:;f·~ d(·:·~V<~~ ;,1.0 ·f<':\to d~~ po~:;~:;ibi1it<:\l~f.·~m a c:omuni.caç:~\o com 

o computador através do som da voz. bem como seu cmprE90 nas 

tais estudos muitos pesquisadores. 

p I'' i n c i p a 1m E>n t: E·~ t:f:}m PI''OC:UI''c\dO 

~lt i mas duas dccadas. a pesquisa 

da ac:~stica dos d(gitos tem despertado o interessE dE muitos 

pesquisadores na Xrea dE EletricidadE E Elctr8nic:a. em todo 

o mundo <SAl''IBUR · t97~~i:: 87). Por sua vezy o DEpartamEnte> de 

Eletricidade da EPUSP tem empreendido várias pesquisas com 

DE nossa partE. n 

deveu ao fato dE passibil itar n ExamE da unidade 

~.~79 



~.~80 

toda. ist:CJ é,<:\ P<:\lavr<:\. D<~:s~:;f.·: modc>, p~::t•·mitf:: e}·:aminat~ su:::\ 

bem cdmCJ uma classifica~âCJ 1 in9i.iÍ!:d: ic:a 

dos sons em cCJmbinatória" 

A correta descri~~Cl ac~stica dos cl Í !:l i t Cl!:; 

PO!!;sibi1ita, Clf! um lado. Cl aperfei~CJamento na en9enharia de 

processamentCJ de voz~ de outrCJ, permite a descri~âo sonora 

dos sons em combinatória. 

Com o uso ele parâmetros rCJbustos. ~ possível 

cat··act<~t·· i Z<':\-1" o !.:; i na1 ap<~sat" das diferen~as de 

geometria do trato vocal. portanto independente ela pessCJa 

<SAMBUR, 1975~ 87). 

Finalmente. cCJnvim menciCJnar que a gravaçâo 

(aquisi~f:\o clf!.· voz pelCJ cCJmputaclor) fo1 realizada em sala 

norm<:\1. sem isola~io ac~st tca. procurando-se manter o ruído 

ambiente o menor possível. 
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~0.3.~ O dígito um 

Na anilise do siDal el~trito do d(gito uumu 

(fig. 78), podemos,perceber que hi ·a reali~a~io de um dnico 

segmenio vocilico. Hi uma curva de onda de altíssima 

amplitude, portanto de baixa freqüincia, principalmente nas 

partes <a) ~ <b) da figura. No per(odo de dura~io tal 

amplitude diminui, ~medida que hi tima ressonincia nasal e 

um fechamento do·trato vocal <vide partes (c) e (d) da 

figura. 



(a.) 

(b) 

[M...J 

F·ig. 78 -Sinal elétrico do dígito 11
UI

11
• 



p () d <·:~ n1 (.1 ~:; p <·:: I'" C <·:~ lJ C I'" <-::m ( <:\) da f i~~ .. 79, a P<!\l'"t: i I'" 

cl O p (":l. I'" ~\ 111 €·~ t I'" O cruzamento de zero, <:(U<·:·: h<":Í. 

C UI'" V(:\ cl ~:-:· cruzamento de zero, em virtude da 

(b) da fig .. 79. a partir do parâmetro 

p oct emD~:; d <-:·:t: <-:·:c t cl.l'. U 111 (":\ C UI'" V (":\ d (·:·: <:\ 1 t a E n r:.-: 1'. ~.:.1 i a ,, 

revelando a realiza~io de um som vocálico. 

[.ü..] 

Fig. 79 DÍgito nUin. 

al Curva de taxa de cruza1ento de zero; 
bl Curva de energia. 

(b) 
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10.3.2 O dÍgito dois 

Na an~lise do sinal el~trico do d(gito "dois" 

(f i g .. 80) 7 1.1m r:;0~gm0~nto inicial de baixa 

amplitude· (parte ía) da fiHu.n:\),. referente ~ consoante 

oc:lusiv<:\ r. d:1i seguAdo .de um segmento de alta amplitude, 

referente ao ditongo "oi" <vide partes (a) e (b) da figura) .. 

Inicia-·s!·:·~ cem <:\lt:a <:\mpl it:.ud~:-~. d~:-~viclo ~\ vo!.:J<:\1 Ol'"<:\1 [O J fê: r..;f:·~ 

<:1. t e n 1.1 a a . -!.~e ~.:P.J. i 1r c c m o g 1 i de [ j ::1 • A p ó !:; , p a d: e s ( c ) f! ( d ) , 

h~ um segmento de baix{ssima amplitude. portanto com alta 



(~) 

[ ol] [o 1 

(b) 

[ j] 

[s] 

(IA.} 

F ig. 80 -Sinal elétrico do dígito ndois". 



P od c:: mos; p ~:-:1·· c eb e1··· Em (a) cl<":\ fi9 .. 81. a P<:\l~t i1·· 

d ('~ t (;l. :< (:\ ~e cruzamento de zero, que há um pico 

inicia1 revElando a prEsen~a de uma consoantE oclusiva cdJ. 

diminuindo a ~:;c-::9uir·, poi!:; h<:\ ~5clm voc:úlico (o dit:on9o l .. Oj.IJ, .. 

havEndo, ao final, uma curva dE alta taxa de cruzamento de 

:-~<·:-:1~ o. r· c;-: v e 1 ;·,\n do ;;1. p 1·· <·::s~::-:n ç: a do ~:;clm c: on !:; t ,,. i t i v o L 5 ] .. 

No < b) d (:\ f i !:J" 81, a partir do parimetro de 

c·:·: n f:: I'" 9 i <":\ , 1.101(":\ C: 1.11'" V<:\ d<·:·: ;·,\mp 1 <:\ 

• 
c: OI'" I'" cs;p on d E·:n t: c <:\o s;esJ mc-::n t: o·- VDc: <:\.1 i c: o. o d i t: on <.:.1 o [ Oj J .. 

(cl.) 

(b) 

(. d] c() j ) [ s J 
F i g" 81 -·· DÍgito "dois". 

a) Curva de taxa de cruzatento de zero; 
b) Curva de energia. 
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~0.3.3. O dígito três 

Na anilis~ do sinal elétrico do d{gito ntrlsn 

(fig .. 82), podemos perceber um segmento inicial de média 

amplitude, referente ~consoante oclusiva ct J, seguido de 

c>utro segmento de menor amplitudE~. refer·E~nte ao gl ide [ .P J. 

A seguir, hi um segmento de alta amplitude, referente ao 

. 
ditongo COjJ~ um segmento vocilico [OJ e um PE~r{odc> curto 

de:> glide [j J. Finalmente, existe um segmento de maior 

duraç:ão, de baix(ssima amplitude, portanto com alta 

f' r eqilênc i a, referente consoante crmstritiva C.S J. 



(~} 

C. e J 

(b) 

c j J [ ~] 

(cl..} 

F i g. 82 -Sinal elétrico do dÍqito ntrês". 



Pode mos . p <:~t·· c: <:-.-b E:' I'' f.·~ m ( a ) cl a f i ~~ .. 83 ,. <:1 p <:\ , •. t: i , .. 

do p ,.,\r· ·;,,l.m <·:·~ t , .. o ele taxa de cruzamento de zero. um pico alto de 

C: I.! I'' V(:\;. , in i C: i(:\ 1 , I'' f.·~ f: E I'' cn t: F:: .~:\ C: Clrl ~:;O(:\n tE·: O C: 1 U. ~;;.i V<:\ 1_:: J. ] , E OU. t 1~ O 

Pico de .c:u.~va menor. (-;~m SP!;.I !.J. i d<:i • ,,. <:~v<::' 1 an d <J <:1. 

g 1 i d e 1:: .f J .. f-10 f i n ''' 1 • uma curva de alta taxa de cruzamento 

cl E~ ;:: E~ ,,. o r· E~ v~:-~ 1 ;·,\ ,.,, p r··<·:·~ s; <7~ n ç: ''' d :;,1. c: o n ~:; e> <":\ n t: <:·~ c: o n ~:; t ,.. i t i v ,.,, [ S . J .. 

Em < b) 83. podeme>s perceber um pico 

de curva ~e pequena • •. ., -1··' ., •. ~ • ~- .. , -~ .. , 1 · d ..... ,.. r .. , ( (7~nEI~9 I (':1., I(:·. t.l (·:.111.~:. <:>.U 9• I ~ .. 
1

, ... -:~, (·:·~lll 

S O lll V l1 c<:\ 1 i C: i:> • <:r d i t: tH1 SJD [ () j ] .. 

( b) 

Cej) [ .s) 
F i g. 83 -·· Dígito "três". 

a) turva de taxa de cruzaaento de zero; 
bl Curva de energia. 



~0.3.4 O d(gito quatro 

an á 1 i s~:-~ d{~Jit:D 

" q 1.1<":\ t: Ir C) " ( f' Í 9 u 64) pnnemos perceber um segmentD inicial de 

seguido de um segmentD de alt: {ssima amplitude, 

ref'er~nte ao som vDcál ice, C) di t Cli19Cl [ lAIA.] n o g 1 i de [ w ] 

~~11 C Clll tIra -··S<·:·~ inic::ial), C!:lm m~?nOI'" 

c:\ m p 1 i t: u rJ (~~ é c: utr t <:\ clu ,,. <:\ ç: ~\ Cl , ~;:,f:~ !.=J 1.1 i d o d ê!\ v D g a 1 [ a. ] , c Cl m a m p 1 <:\ 

amplitude .. 9 segmento sübseqUente refere-se ~ consoante 

o c lu ~-.i v a [ L ] , cCJm. dura;io m~dia e baixissima amplitude, 

seg1.1 i do pot·· um segmento ele curta dura~io de média apl itude, 

há um segmento de alta amplitude. 



[ K] 

(t) 

cl) cf.J (o] 

F i g. 84 -Sinal elétrico do dígito "quatro". 



E·: m . < a ) d <':\ ·F i ~J .. 85 ,. c\ p <":\ ,~ t: i ,,. 

de parâmetro de taxa.de cruzamento de zero. um pico de curva 

d<:·: um sem c: on !:;on an t: <":\ 1 • no 

c:a~:;o c\ c>c: 11.1~;; i V<:\ 1. [ K ] ? (:\ S!·:0:9U i I'', outro alt(ssimo pico de 

referente à consoante oclusiva [t J, seguido de outro ,-· 

I~!·:O:f81''!·:~ntc-:-~ ao gl ide !"f]., 

E~1 < b) d<:l. f i~~ .. 85. a partir do parâmetro de 

€111-::'1~9 i c\,. PCld!:~lllClS uma curva de alta energia. 

~:;r.lm voe:<:\ 1 i c c>, c clit:on9o [ Wi,.] .. 

segujr, um p~c:o de ener9ia. l''(·:·:f<-::l''~::nt<~: (Õ\Cl gl ide [r J. ~:;E-:gu i cio 

PCll" ,nova Cl.li'"V<":\ <":\lt<:l. d~:-; <~nc-::1''9i<':l.,. l''!·?:f<~:l''!~:nt<·:·: ~:\ VCIQ<:\1 I" ] .. 

C wa.. J 
Figa 85 Dígito "quatron. 

a) Curva de taxa de cruzaaento de zero; 
bl Curva de energia. 

{A) 

(b) 
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10.3.5 O digito cinco 

N<:~.- ·análise do sin<:\1 el~trico do d{glto 

"cincn" (fig .. 86), podemos perceber um segmento inicial de 

~:\ c o n s o a n t c-:·~ c em st r i t: i v<:\ C ~ J , seguido de outro segmento de 

m ~ d i a a n11:1 1 i t u d e , cor-·r~f:~spondentf:·~ ~:l. VD9<:l.l n<:\S<:\1 [Á] .. In i c: i a···· 

se pelo segmento da vo9al e termina por um sc·~·9mc-::·nt:o ele 

baixissima amplitude, referente à nasaliza~~o da vogal. A 

seguir, há um segmento de pequena amplitude, 

Finalmente, há um 



c. s) CZJ 

c/(] 

L---------~ (4.) 

F i fJ u 86 :Sinal elétrico do dígito "cinco". 

Scanner
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Podemos perceber em (a) da fig. 87~ a partir 

do parimetro de taxa de~ruzamento de zeroy uma alta curva 

'· 

inicialy revelando a presen~a de som consonantaly no caso a 

constr it iva [ S ]" 
, I 

Em <b > da fig. 87~ a partir do parimetro de 

energiay podemos perceber uma curva de energia inicial,. 

... 
referente ~ vogal nasal C /v]y e outra de maior energiay em 

segui da y refer.ént e à voga 1 ora 1 [ () J .. 
l.. 

.I 

----

{a.) 

{b} 

t._s J c t J 
Fig. 87 ~-· Oígitoncinco". 

a) Curva de taxa de cruza1ento de zero; 
b) Curva de energia. 
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10.3.6 O dígito seis 

Na anilise do sinal elcitrico do digito nseisn 

(f i g .. 88). podemos perceber um ~;<.-~g m~;~n to in i r.: i <:\1 

baixissima amplitude. pcwt:antD CDI"I\ alta fl'"f;'<:fi.if~nc i a, 

referente~ consDante constrit iva 

segmento de média amplitude, referente ~o ditDngo 

Inicia-se pelo segmento de maiDr <:\mp 1 i t !.!de-:-~, 

seguidD do- glide Cj J, C: C>m lllen Cll~ <:\mplitudE-~ .. 

Finalmente, há um segmentD de baix(ssima ~mplitude. PDrtanto 



( 5) 

C e J 

[ j) c s J 

F i g. 88 -Sinal elÉtrico do dígito "seis". 



Podemos perceber em < ,.,,.) d ;·,1. f i !:J .. 89, <:\ p <:\I'' t i,,. 

do P<:l.r·~:\me:tr···n de taxa. de cruzamento de zero. uma alta curva 

de or;1.d ;·,\, 

c: op ~;t 1'·, i t: i v a::· [ 5 ::i... (.:) ~:;1~:9 u. i,,.. p od (·:·:mD·::; p f.·: r· c E·~b E·: r·,. c>u t: ,,. ;·,, cl (·:·: menor· 

cruzamento de zero. referente ao glide L j ::1 • 

finalmente. uma alta curva de onda. ref~rente à consoante 

c: on s t r i t: i v<:\· [ !> ::1 .. 

Em <b·,) ·d:::l. f i 9 .. 89 ,.. <:\ P ;::l. ,,. t i -1' do p :::\1" f,\ m !·:·: t: , ... <:> d (·::· 

uma curva de alta energia. 

r--efel"(:·:ntf:: <:l.O ~:>c>m voc<:Í.l i c:o. cl i t:on~.:JO L .Rj ] .. 

(a.) 

(!>) c ~J J c .s J 
Fig" 89 Dígito nseisn. 

a) Curva de taxa de cruzaaento de zero; 
b) Curva de energia. 



10.3.7 O dígito sete 

Na an~l ise do sinal el~trico'do digito useteu 

(fig .. 90) podemos perceber um segmente n i c i <:\l dco: bc:\ i :-!a 

amplitude portanto de alta freqij~ncia, correspondente ~ 

consc:>e:\nb~: c:on~;;tl'" L.t i Vc:\ [ S J. segui do de,:-: um outro sE:gm~:-:nt:o dt:: 

Finalment~. um segmentd de ~~dia amplitude, I'" €·: f e I'" c-:-: n t: e: ;\ 

vog<:\1 cwal C_Á..:I. 



[ s) 

{b) 
' 

. ' (E) 

c c') 

c À.) 

F ig. 90_- Sinal eltftrico do dígito "sete". 



Podemos perceber em <a> da ~ig. 91y a partir 

do parl~etro de taxa de cruzamento de zeroy uma alta curva 

inicialr revelando a presença de um som consonantal, no caso 

a constritiva: [ 5 J .. A seguir, e~dste outra curva de alt<:\ 

taxa de cruzamento de zero. re~erente ~consoante a~ricada 

[ c. J .. 

E:m <b> da ~ig. 91. a partir do parlmetro de 

energia, pode~os perceber uma curva inicial de alta energia, 

re~erente ~ vogal oral [ t~ J_r e. em segui da r outra de menor 

energia r re~erent e ~ voga 1 ora 1 [ .i J. 

(a.) 

(b) 

c s) tf..) {t) 

F i g. 91 -·· Dígito 0 Sete", 
a) Curva de taxa de cruzaaento de zero; 
b) Curva de energia. 

•L 
(I) 

:I 
......... 
:c 
a .... ..... 
LI. 
......... 
Q 
m 
fi) 

2805745
Caixa de texto



~0.3.8 O dígito oito 

Na an~lise dc,sinal e16tricc de dÍgito "cite" 

(fig. 92Ce), podemos perceber um segmente inicial. de m6dia 

amp 1 i t ud e~. ao d itongc:J [ oj J. Inicia-·se pelo 

segmente de maior amplitude, correspondente ~ vogal c:wal 

referente ao glide 

CJ J .. A lsc~9uii h~ um se9mentc de baix(ssima amplitude, 

portanto c:om alta freqUência, c on ~;oan t f:·~ 

oclusiva:: [ t J n F i n<:\1mente~. h<:Í. 1.11ll !5Efjlllent O de;·~ <":\lta 

(42 Logo no início do sinal elétrico, notamos um segmento de curta dura~ão, não correspondente à 
pronúncia do dígito, mas sim a ruído ambiente. 



[. o 1 

CJ] 

C!J ( o] 

Figo. 92 -Sinal elétrico do dÍgito ''oiton. 



::!04 

em (a) da fig .. 93p a partir 

de parimetrc de taxa de cruzamento de zero, um pico de curva 

de oncl<:\ inicial nio relativo à prcn~ncia elo d{gito, mas sim 

<":\mb i <·:·~n t: c-:·~.. A seguir, há um outro pequeno pico d<·:·: 

curva de onda co~responclent:e ao glid~ rj J, seguido deu~ 

alto pico de cyrva de onda correspondente ~:\ c: cn \5 c a n t (·:·: 

o c l1.1 ~:; i v. a [ f ] .. 

Em ( (:)) d<:l. f i SJ .. 93, a part i.r ao parimetrc de 

energia, podEmos perceber uma curva de alta energia inicial, 

relativa ao sem voc~licc, ditongo C Oj J .. 

cutl''<:'\ alta cui''V<':\ d~? ~~nc-:·~1''9 i a, l''('·~·f~:~r·f.·~nt<·:·~ ~:'\ VC>9<:\l Dl''<':\1 [O J .. 

[ oj) (t) (o J 
F i g. 93 ~ .. Dígito noit_o". 

a).Curva de taxa de cruza1ento de zero; 
bl Curva de energi'a. 

(b) 



10~3.9 O dígito nove 

(f i ~1" 94) , podemos perceber um segmento inicial de pequena 

ampl itudé. referente ~ consoante nasal se!.:.tuiclo de·:·: 

outro segmento de altiss(ma amplitude correspondente ~ 

vogal or~·a 1 [ ) J .. f.) S€o'gl.l i I", h~ um segmento de baixa 

<:\mp 1 i t: udé, pcwt<:\nto com <:\1t<:\ I" f:: f E·: I'' e n t: e <:t 

con~:;c<:\nt<:·: ccr'tstl"itiva [fV'::I, ~>E~guiclo de t1utr .. c> ~>c:?fJnt<::'nto de;·~ 

méd i<:\ <:\mpl it•.:J.·de. 1"€o'fet"ente ~ vog<:\1 ora'! [ .t ]. 



m 
Jt.,, I {I.) 

[ f)'\ J [ .:>) 

{b) 

[IV J 

c e.J 
~--------------------------~ 

F i g u 94 -Sinal elétrico do dígito "nove". 
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Podemos perceber em (a) da fig. 95, a partir 

de taxa d~ cruzamento de zero, picos de _curva 

de onda que ~evelam um espalhamento de alta-de· cruzamento de 

semelhanca do que ocorreu com o d{gito uumu. 

Como cl i ssf~mos nc) it<·~m 6 .. 6.;.:?., tal 

nio ~tio preciso como o da energia, portanto, para palavras 

CC)Ill nasaij:; iniciais, a taxa de cruzamento de zero revela-se 

imp~ecisa ~ara an~lise. 

Em < b) d<!l fi~~. 95, a partir do parimetro de 

energ1a, podemos perceber uma curva de alta energia inicial, 

referente a vogal oral ~ outra de menor f.·~n€:'1'"!~ i a 



(.J) C/11"] 

F i g. 95 -·· Dígito "nove". 
a) Curva de taxa de cruzaaento de zero; 
bl Curva de energia. 

(a.) 

(h) 

10.3.10. O dígito zero 

Na an~l ise do sinal el(trico do d{gito uzeron 

(f i g " 96) y podemos perceber q.ue seu in{cio apresenta curva 

de onda Ue pequena amplitUdE, portanto dE m(dia frEqUfncia, 

caractEr{st ica do som constrit ivo C i J, ~or(m com modulaçio 

sonora (vibra~io das cordas- vocais), sEguida dE curva alta 

amplitudE, portanto com baixa freqUência. refErente 

ad som da vogal _[E J. A seguir, há uma curva CÍ E p E·~ q I.J. E f\ <":\ 

ampi it:uclr:..~. r·· f:·~ 1 c\ t: i v <:\ a o s o tn d o g 1 i d e C: r J .. F i n a l m r: .. ~ n t: (·:·~ • !'·~ :-: i ~:; t: (·:·~ 

um"'· c: u r·· v<:\ d E m é d i ''' ;·,\ m p J. i t u d ~:·:· , r· r::: f E·~ r·· r::~ n t: 0~ ~:\ v D 9 a 1 o r· a 1 [ O J .. 
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[ z) c tJ 

{b) 

(c) 

[o) 

F i g M 96 -Sinal elétrico do dÍgito nzeron. 



Podemos perceber em (a) da fig. 97~ a partir 

do parâmet~o de cruzamento de zero, que h~ uma curva de 

pequena altitude, início ela consoantE: 

constrit iv<:1 C l J. h<:í. un)<:\ c:u.r··vc:\ de Clnda d(,;: alt<':\ 

t: a:·:a dé cruzamento de zero, que, 

modula~io sono~a <vibra~io elas cordas vocais). A 

um pequeno pico d~ onda, referente ao glide [r ] .. 
Tal parâmetro torna-se ineficiente para o 

exame das re~i5es consonantais. in i c: i ada~;; por·· 

sonor~a. 

Em C b) da f i ~:J .. 97. a partir do parâmetro de 

p Cld (~:mo~; uma curva de alta energia. 

vog<:\1 or··<:\1 [E], ~;e9u.ido Pf:do ~;clln df:-: gl ide 

1:: r. .., ..... no fim de tal curva .. A seguir, h~ u.m pico de onda. de 

Not f:-:mo~:; qr.H::. em todos os dígitos f.·:m qr.11·:·: 

I .d , .. r .. , g 1 e ... -• h<:\ 1.11\l energia seguido de um 

espa~o. semelhante a 



som c: (JI1 scln <:1.11 t: a 1 0: V C) C: <:Í. 1 Í C: Cl 1 ou vice-versa. Isso ocorre nos 

(Ã) 

(h) 

[ ~] CE.] 
Fig. 97 Dígito nzero". 

a) Curva de taxa de cruzaaento de zero; 
b) Curva de energia. 
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10.4 Constdera~3es gerais 

Através de progra1llas espec í f' i c os. o uso,: do 

m .i crocomp•.1t ador na atual~dade, permite-nos analisar 0 <:· ... 

sons da voz. com grande ve~satilidade, seja na manipula~io 

dos dados. seja na grande quantidade de dados a serem 

tratados, ou a+nda nos cálculos paramétricas desejadosa 

Para a anál·ise e ~ompreensio dos segmentos 

vocálicos e nio-vocálicos dos dígitos. podemos valer-nos 

tanto do sinal r.espect·i vo. quanto de ·doi r:; 

~arimetros·robustos: a ener~g i.a e .·a ta}·{a de cruzamento de 

zero. 

O parimetro de energia do sinal de voz indica 

os seymentos vocilicos e o de taxa de cruzamento de zero 

indica os segmentos nio-vocálicos • 

. A escolha da análise dos dígitos se deveu ao 

fato de possibilitar o exame da unidade toda, isto é. (:\ 

palavra, examinando-lhe a composi~io sonora, no intuito de 

uma classifica~io lingUística. 
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Na análise do sinal elétrico dos vários 

dígitos. pudemos perceber que os segmentos correspondentes 

aos sons de consoante oclusiva apresentam pequena amplitudev 

enq•.1anto os das consoantes constritivas apresentam 

baix{ssima amplitude. Para os segmentos correspondentes a'.,. -· 
vogais. percebemos amplitudes altas. com uma pequena 

diferen~a para os sons nasais. Nestes •11t i mos. por s(;,· 

realizarem com ressonincia nasal. portanto com saída livre 

pelas narinas. a amplitude dos referidos segmentos é menor 

do que aqueles com ressonincia oral. Constitui exceçio o 

realizado por uma ~nica vogal oral 

nasal [~J. um som grave e com ressonincia nasal. que 

apresenta altíssima amplitude. 

Com o uso dos parimetros robustos - taxa de 

cruzamento de zero e energia. pudemos perceber~ 

i) o parimetro de taxa de cruzamento de zero 

se revela como bom indicador dos segmentos nio-vocálicosv 

exceto quando há ressonincia nasal ou a palavra é iniciada 



per sons ccnstrit ivos com modulaçic sonora <vibraçic 

cordas vocais). i c case dos d{gitcs num", u . u crnco r 

das 

2) o parimetrc de e~ergia, ao contr~ric de de 

taxa de cru?~mPntn de zero, revela-se dt imo indicador de 

segmentos voc~licos pelas curvas de alta 

permitindo, inclusive. separar os segmentes nic-voc~l ices 

pela baixa energia. 
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CONCLUSZO 

O processe da comunica~io se reveste de uma 

complexidade {mpar, mesmo que os interlocutores sejam 

falantes nativos da mesma 1 {ngua. Nesse caso, a comunica~ic 

sd se efetiva em graus diferentes, em face de seres 

humanos terem uma visio particular sobre a realidade que os 

cerca. Tal processo teri abordagens diferentes de acordo com 

o ponto de vista da anilise. 

Troubetskoy, a partir das concepç5es de 

Saussure sobre a constitui~ic do signo lingU{stico e a 

discussio da dicotomia l{ngua e fala, prop8e duas cilncias 



dos sons da linguagem: a Fonologia para os estudos do 

signi~icante de l(ngua e a Fonética para os signi~icantes de 

~ala .. 

A partir de tais concep~Bes, HJeiruslev propBe 

uma ma i ot·· divisio da abordagem do signo 1 ingilt'st ico,. 

estabelecendo dois planos:: para o sistema· ele 

sign·ificanter:;,.<·~ contf:I.Ídc>, pat··a o sistema ele signific~clos, 

de- ~erma que a dicotomia forma/substincia se expl icita no 

inte.t'"iot'" dess~:s dois planos, ~unt ivo~:; da ·funç:io semiót ica .. 

Dessa ~erma, a funç:io semiótica só existiria 

p·art it·· da pt•·es<-:m~a d<·:: tais funt ivo::;, quf.·: ·get'"a o sentido, o 

que possibilita a comunicaç:io entre os seres humanos. Desde 

que haJa reconheci~ento do fonema ( gel!"<":\ 1 P<:\1'"<·~. t C!dOf.\ 0 <:' ... 

falantes de uma dada comunidade), hi comunicaç:io .. 

O ~<Jnema, segundo Malmberg, é ·uma· uni dad<·:·: 

e sem qualidade concr~ta, mani~estadoi na 

fala POI' um alofone de qual idades f{sicas .. Apresenta uma 

importincia mixima no processo da comunicaç:io, pois é a 



~=~17 

partir dele que ambos, emissor e. receptor, se valem para a 

comunicação., 

O estudo do fonema POSSUÍ perspect i var..; 

diferentes, segundo os tedricos ou escolas 1 in9i.iíst: icas .. 

Apesar· disso, seJam estruturalistas ou gel~at i vistas, 

O se definE-~ numa rede de oposiçaes 

estudado a partir da Foncitica, 

por meio das abord~gens art icul~tdria e ac~st ica dos sons da 

voz .humana. 

Portanto, de nosso ponto de vista, O eName 

dos aspectos articulatdrio e ac~stico desses sons se reveste 

da ruais elevada importincia. 

Quanto~ an~l ise art iculatdria, destacammos, 

in i c i almentc;.:, o papel do aparelho fonador. ~constituído de 

uma fonte sonora (glote e cordas vocais) e um sistema de 

cavidades ,<oral e nasal), que agem como filtros <ressoadores 

dos sons glotais>. Tais ressoadores dão ·especificidade, 

estabelecendo os formantes dos sons glotais .. 



A part i1r da compn;~ensão das Válr i a~:; 

possibilidades articulatórias do 

fcnador, ci poss{vel estabelecer uma tipclogia articulatdria 

dos sons1produzidos. 

Assim, Malmberg propÕe a ~.e~.Hl i n te 

classifica~ão tipológica~ 

1> livre- quando o som glotal nãn sc>frf:~ 

qualquer in~errupção, no trato vocal, por parte dns d~gâos 

articuladores, definindo, assim, as vogais; 

2> comprimido quando o som 9lotal" é 

coruprimidn.em alguma região, no trato vocal? pelos Órgãos 

art: iculaclcll"es, defi'nindc:l, assim, <:\s consc:lante~:; c:c:lnstl"it: ivt-\s~ 

~l) interrompido quando o som glot:al 

interrompido em al9uma re9ião, no trato vocal, Pelos Órgãos 

art:ituladores, definindo, assim, as consoantes ccl~sivas~ 

levan~o em conta o Movimento da 

l{ngua na cavidade oral e o movimento da ~vula, a partir de 
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tal tipologia, é poss{vel efetuarmos uma classifica~io 

articulat·oria dos sons da voz. 

A importincia da anilise ac~stica se impBe a 

partir da compreensio das caracter{sticas do 

principaÍmente depois das formula~Bes de Fourier. Essa 

compreensio possibilitou o exame da composi~io ac~stica dos 

sons da voz, decompondo-os em suas curvas de onda. 

da perspectiva da ac~stica~ 

denominamos o tubo ac~stico (apare1ho fonador> de trato 

vocal, que ~ excitado pelo som glotal, gerando sons 

periddicos, se houver vibra~io das cordas vocais, 

aperiddicos, se houver constri~io do fluxo glotal em alguma 

regiio desse tubo. 

As freqUincias de resposta desse tubo 

ac~st ico sio denominadas de formantes e é a partir deles. 

principalmente as tris primeiras freqUincias, que podemos 

classificar os sons da voz. 
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O uso de parimetros acdst icos permite o exame 

desses formantes por virias t~cnicas experimentais. dentre 

elas. o uso de equipamentos eletr8nicos. 

Em se tratando de t~cnicas experimentais, 

podemos dividir o estudo dos sons da voz. segundo quatro 

ordens: plano da produ~~o. da acdstica. da síntese e da 

percep~io acdstica. 

No plano da produ~~o. podemos efetuar estudos 

pela palatofotografia ou pela cine-radiografia. 

No plano. da acdstica. tais estudos podem ser 

efetuados. dentre outras. pela osciloscopia. pela 

oscilografia. pela espectrografia e pelo computador. 

No piano da síntese. os estudos ser~c 

efetuados segundo um modelo analdgico. segundo t~cnicas 

digitais ou segundo a codifica~~o de predi~io linear. 

No plano da percep~~o acdstica. podemos 

efetuar estudos segundo espectrogramas artJficiais. a partir 

de sonogramas reais. 
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O exame palatofotogr~fico, no plano da 

produ~io. corrobora as classifica~ies art iculat6rias. Apenas 

ressalvamos que devemos classificar as v~rias produ~ies 

consonantais tomo ponto de ressonincia nio ponto 

articulatdrio. pois o contato entre a l{ngua E o Falato 

apresenta-se, na maioria dos casos. como do corpo da 1 {ngua 

e nio de uma de suas partes, excetuando-se as consoantes 

oclusivas velares. Portanto, o ponto de contato entre tais 

drgios nio corresponde ao ponto de ressonincia. 

possibilidade de efetuarmos uma 

classifica~io ac~st i~a dos sons da voz. a partir da Fon~t i ta 

Ac~st i;ca, que se revela mais ampla e precisa, pois os tipos 

ac~sticos, segundo Malmberg, sio, grosso modo, os mesmos em 

todas as 1 fnguas1do mundo, com exce~io de que cada uma delas 

se utll iza de um n~mer~ restrito das possibilidades do 

aparelho fonador. 

Assim, as vogais orais caracterizam-se por 

apresentarem seus formantes estacion~rios, numa posi~io 



horizontal. enquanto as vogais nasais caracterizam~se por 

uma certa dispersio do Fm~ devido ~ ressonincia nasal, 

assemelhando-se ~s. realiza~Bes de ditongos, com exce~io da 

,., 
vog.;:\1 nasê:\1 [·cl. J q1.1e f.:' d ist int iva •. 

Enquanto as consoantes assim se caracterizam: 

i) as oclusivas por uma transi~io r~pida dos 

2) ê:\S nasais transi~ão dom 

~ormantes semelhante aos das oclusivas, com e:.:c f:~ C: i o cl a 

di sper~são ma i cJr~ do F:!tY devi do ~ ressonância nasal; 

constr i t: i vas uma 

of-'or~mant es; 

4> a!:. latc:~rais de 

transiç:ão (consoante-vogal), semelhante ~s real izaç:~es dos 

ditongos, da{ sua melhor denominaç:io por glide; 

5) as vibrantes apresentam dispersão dos 

formantes. semelhante aos das constrit ivas. com exce~ão da 
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vibl'"ante simples r [ , J que também tem ca1'"act er í st i c a~; de-:: 

glide .. 

·oessa,Sorma, as indagaiBes ~e Malruberg de que 

certos sons que classificamos como consoantes aPresentam. 

<:\·C•.lst i cament e, .ca1-:act er í st: i c as vocá 1 i c as, como C J :1, [ /.. J e 

[ f J, que mel ho1~ denom i'namos de-:-: gl i de (como o .são as 

sem·ivogais), poi~ são sons de transi~ão consoante-vogal .. 

Inclusive Campos, na pr~posta de síntese.de voz. trata tais 

consoantes como semivogais. 

A partir de outra abordagemj .na análise 

computac i t')nal dos · d (g i tos, é possível 0 <:' ... 

s;egmentos vocáLicos e nãeJ-voc<.Uicos do sinal de voz, se:.ia a 

pa,~t ir ~o r:>inal elétl'" i co respec:t ivo a. cada t.lmrde~les, se.i<:\ 

pelo uso de parime:tros robustos. 

Na análise do sinal elétrico dos respec:t ivos 

dígitos pudemos perceber que~ 



324 

1> os segmentos vocilicos sempre apresentam 

onda de l''azoáVf:.'l arnp 1 i t ud (:.~, enquant: c> o<.:; 

consonânt icos <nâo-vocil icos> possue~m baiHa arnpl itude:; 

2) os sons oclusivos apresentam pequena 

amplitude: e pequena duraçâoF 

3) os sons constrit ivos possuem baiH(ssima 

amplitude: e grande: duração; 

(' 
4) o gl ide t:: • ] apre:<.:;e:nta pe:que:n<:\ arnpl i tude e: 

~i) os gl ides t:: j J e [ w J apresentam menor 

amplitude que as vogais, embora se: assemelhem a estas, e 

pequena ~ura~âo. 

Pudemos perceber, 

energia.oferace-nos· condiçie:s de eHaminar e classificar os 

segrnent o<.:; vocá 1 i c os e não-voe<.~ 1 i c os, de forma que há urna 

CUI'·va •. deJ ent'rg i a quandr.> ocorre Sf~grnentc> vocálico f~ v i.ce .... 

VEI~Sê':\ •· 



Já o parimetrc de cruzamento de zero tornou-

se insuficiente· ao ocorrer ressonincia nasal, como no!:; 

díg itos1 ~'um",··' 'fc inco~' e "nove", No d{gito "zero, (":\ 

insuficiência podelser atribuída ao fato de~ele ser iniciado 

c: arda!:;' voe a i s > ~ 

Na.·ocorrência ele> [ (J, pudemo~ perceber.que 

h~rum pico dentonda tanto pelo parimetro.~de c~uzamento.de 

zero quanto pelo de energia, confirmando a denominaçio de 

gl·i.de, como ·E~.lemento de t r·an:, i ç:ão consoant e.-·voga 1, 

Segundo Sanc:he!:; (i989), a partir 

parimetros ~obustos ~possível obt~r um reconhecimento pelo 

computador de cerca de 90% dos dÍgitos isoladamente. Isso 

nos leva a conceber a nec:essidade: d<:\ pe:,qu i sa da 

combinatdria de dois ou de três dígitos e saber como tais 

parimetro~, devidamente dimensionados, se comportariam e que 

novos dados propiciariam em termos c:1assificatdrios e em 

termos ele reconhecimento pela m~quina. 
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Essa abordagem nos sugere, também, uma 

poss(vel tipologia ac~stico-articulatdria dos sons da voz, 

que exigiria um trabalho mais acurado, de longa pesquisa de 

campo e sistematizaçio de com voc~bulirio 

espec(fico e ampliado, como, por exemplo, o da comunicaçio 

aeroniutica ou o da ridio-comunicaçio. Constituir-sei-a, 

certamente, num trabalho interessante e de novas 

fronteiras, tanto para a ~rea de LingU(stica, quanto para a 

de Eletricidade e até para a de Fonoaudiologia, na medida em 

que esta ~ltima se concentra nos desvios a partir de uma 

dada norma. 
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