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RESUMO 

O COMPORTAMENTO DOS PARÂMETROS DURAÇÃO E FREQÜÊNCIA 
FUNDAMENTAL NOS FONOESTILOS POLÍTICO, SERMONÁRIO E 

TELEJORNALÍSTICO 

Luciana Castro 

Orientadora: Professora Doutora Myrian de Azevedo Freitas 
Co-orientador: Professor Doutor João Antônio de Moraes 

 
Resumo da Tese de Doutorado submetida ao Programa de Pós-graduação em 

Lingüística, Faculdade de Letras, da Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ, 
como parte dos requisitos necessários à obtenção do título de Doutor em Lingüística. 

 

Esse estudo propõe uma análise experimental quantitativa para caracterizar as 

variações prosódicas em três fonoestilos profissionais – político, religioso e 

telejornalístico – e um fonoestilo não profissional, a fala do entrevistado. Os objetivos 

específicos desta tese são verificar se a estrutura prosódica difere de uma forma 

significativa entre os quatro fonoestilos e avaliar, através de um teste de percepção, a 

capacidade do ouvinte de reconhecer os fonoestilos com base somente na prosódia, 

independente do conteúdo semântico. O corpus analisado, do qual os parâmetros 

prosódicos relativos à organização temporal e melódica foram extraídos, consiste em 

vinte minutos de fala em uso profissional. A análise desses parâmetros sinaliza um 

comportamento dos fonoestilos religioso e político mais exacerbado em relação aos 

outros; enquanto o fonoestilo telejornalístico apresenta maior velocidade de fala, com 

ausência de pausas preenchidas e maior índice de tons estáticos. A análise estatística 

indica diferenças significativas entre os quatro fonoestilos para as medidas: duração 

média da pausa, tempo de pausa por minuto, velocidade de elocução e de articulação, 

duração média da seqüência fônica e número de sílabas por seqüência fônica, bem 

como, para a proporção de tons estáticos e a freqüência fundamental média. 

Finalmente, os resultados do teste de percepção confirmam que os ouvintes são 

capazes de distinguir os fonoestilos profissionais com base unicamente em sua 

prosódia, com índice de reconhecimento de 90%. 

 
Palavras-chave: prosódia, fonoestilo profissional, estrutura temporal da fala, 
organização melódica da fala, percepção de fonoestilos. 
 
 

Rio de Janeiro 
Novembro de 2008
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ABSTRACT 

THE CHARACTERISTICS OF DURATION AND FUNDAMENTAL 
FREQUENCY PARAMETERS IN THE POLICITAL, RELIGIOUS, AND TV 

NEWS SPEAKING STYLES 

Luciana Castro 

Orientadora: Professora Doutora Myrian de Azevedo Freitas 
Co-orientador: Professor Doutor João Antônio de Moraes 

Abstract da Tese de Doutorado submetida ao Programa de Pós-graduação em 
Lingüística, Faculdade de Letras, da Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ, 
como parte dos requisitos necessários à obtenção do título de Doutor em Lingüística. 

 

This study presents a quantitative experimental analysis aimed at characterizing the 

variations in the prosody of three professional speaking styles – political, religious, 

and TV news – as well as the non-professional speech of interview subjects on a TV 

talk show. The objectives of this thesis are to verify that the prosodic structure differs 

significantly between the four speaking styles and to evaluate, by means of a 

perception experiment, the ability of listeners to recognize each one of the speaking 

styles based exclusively on prosodic cues. The corpus collected during the course of 

this work, from which prosodic parameters related to the temporal and melodic 

structure of the speech were extracted, consists of 20 minutes of speech recorded in 

the context of each speaker’s profession. The analysis of these parameters reveals a 

tendency for the religious and political speaking styles to exhibit durational 

characteristics that are extreme in relation to the other two styles, while the TV news 

style is characterized by higher speaking rate, absence of filled pauses, and higher 

percentage of flat tones. Statistical analysis indicates significant differences between 

the four speaking styles for mean pause duration, pause time per minute, speech and 

articulation velocities, mean duration and number of syllables per phonetic sequence, 

proportion of flat tones, and mean fundamental frequency. Finally, the results of the 

perception experiment confirm that listeners are able to identify the speaking style 

with 90% accuracy, even when a filter is used to neutralize semantic information. 

 

Keywords: prosody, professional speaking styles, temporal structure of speech, 

melodic structure of speech, perception of speaking styles. 

 
Rio de Janeiro 

Novembro de 2008 
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Introdução 
 

A possibilidade de comunicação confere ao ser humano vantagens indiscutíveis na 

organização das sociedades e da vida cotidiana. A comunicação humana envolve 

pensamento e linguagem, possibilitando ao homem comunicar idéias e emoções, 

transmitidas a futuras gerações. O processo comunicativo depende dessa transmissão; 

e quando a mensagem é descodificada ou interpretada por outra consciência, 

estabelece-se a relação com o outro (Hohfeldt et al., 2003). Por meio da linguagem 

oral e escrita, o homem transmite e recebe mensagens. A linguagem oral é uma das 

manifestações da comunicação humana, que pode ser complementada por outros 

recursos para completar o ato comunicativo. 

 

Normalmente, a fala é espontânea e natural; no entanto, existem inúmeras atividades 

profissionais de comunicação em que isso não ocorre. Atividades como jornalismo e 

relações públicas utilizam-se de diferentes veículos, dentre eles o jornal impresso, o 

jornal televisivo e a internet. A linguagem oral transmitida pelas diferentes mídias – 

cinematográfica, videográfica, radiofônica – apresenta dinâmica e configurações 

próprias. Essas especificidades das atividades profissionais de comunicação fazem 

com que a fala deixe de ser espontânea e passe a ser preparada, semi-espontânea, 

construída com objetivos pré-delineados, tendo em vista sua finalidade (Panico, 

2005). 

 

Nesse contexto, o presente estudo apresenta uma análise experimental quantitativa 

para caracterizar as variações prosódicas em três atividades profissionais de 

comunicação: (i) a fala do político, (ii) do religioso e (iii) do apresentador de 

telejornal, e em uma atividade de comunicação não profissional, (iv) a fala do 

entrevistado. Além disso, verifica a capacidade do ouvinte em reconhecer a fala 

produzida nessas atividades profissionais, também conhecida como fonoestilo,1 

baseando-se apenas nas informações prosódicas, excluindo-se o seu conteúdo 

semântico.  

                                                
1 No primeiro capítulo de seu livro, ao tratar dos modelos e funções fonoestilísticas, Léon (1993a:21) 
aponta para a atividade profissional do locutor como sendo uma das circunstâncias relacionadas a 
atitudes que, por sua vez, estão associadas aos signos estilísticos. Estes signos exercem a função 
impressiva quando há a vontade, consciente ou não por parte do locutor, de causar uma impressão 
sobre o receptor. 
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A prosódia está intimamente relacionada com a forma falada – uma das dimensões de 

análise da língua. Para Cagliari (1992), os elementos prosódicos precisam ser 

considerados em todos os níveis de análise lingüística. Para que uma mensagem 

falada seja corretamente compreendida, o locutor deve escolher como e o que dirá, e o 

receptor da mensagem deverá interpretá-la nos níveis sintático, semântico e prosódico 

(Brazil, 1997). Diferentes fatores interferem no padrão prosódico da fala, dentre eles 

destacam-se aqueles relacionados diretamente aos interlocutores, como a condição 

emocional do falante, seu estado de humor, sua intenção no discurso ou, ainda, o 

estilo de sua fala ou fonoestilo – este último, foco do presente estudo. 

 

Para iniciar o estudo prosódico em fonoestilo profissional é fundamental situar o 

papel da prosódia na fala. De acordo com Cagliari (2002:37),  

 
“os aspectos prosódicos da fala não servem para enfeitar a 

fala, fazem parte da própria essência da linguagem oral. A linguagem 

oral seria tão absurda sem a prosódia, como seria sem os fonemas. Um 

exemplo típico disto tem-se nas realizações de fala sintética, em que se 

procura apenas produzir seqüências de fonemas. Se essa falta de 

prosódia perturba a própria percepção da produção oral das palavras, 

perturba muito mais qualquer realização lingüística de maior extensão.”  

 
No estudo prosódico de fonoestilos profissionais tomamos de empréstimo o 

vocabulário de diversos autores que caracterizam de diferentes maneiras o modo de 

falar de uma profissão. Kabatek (2008), por exemplo, estuda a fala profissional sob a 

ótica das tradições discursivas. Segundo ele, a atividade do falar, com finalidade 

comunicativa concreta, atravessa dois filtros concomitantes até chegar ao produto do 

ato comunicativo, enunciado: um filtro, correspondente à língua; e outro, 

correspondente às tradições discursivas. Para este autor, as tradições discursivas 

podem estar ligadas a determinadas instituições, entendendo então as tradições 

discursivas como modos tradicionais de dizer as coisas. Sendo assim, uma tradição 

discursiva resulta da repetição de uma maneira particular de falar que adquire valor de 

signo próprio, portanto é significável. “A variabilidade de uma tradição discursiva 

pode ser sancionada socialmente. Existem tradições discursivas fortemente fixadas, 

sobretudo em âmbitos religiosos ou rituais, ou em instituições sociais de alto valor de 

conservação, lugares do arquivo de memória cultural.” (Kabatek, 2008:7).  
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A face sonora do que Kabatek denomina de tradição discursiva é apresentada neste 

estudo como fonoestilo profissional, que é o modo de falar característico de uma 

profissão. Esse modo tradicional de falar de uma profissão é atribuído, 

principalmente, às marcas prosódias que se manifestam nessa fala. 

 

Léon (1993b:157), por outro lado, aborda a questão do fonoestilo a partir da variação 

situacional. O autor explica que a variação situacional gera uma conduta 

fonoestilística específica para cada discurso conforme a ocasião, como numa leitura 

ou numa interpretação teatral, por exemplo. Léon observa que essa variação prosódica 

também se produz no âmbito de uma profissão como professor, guia turístico, 

mercador de rua ou camelô, e pode se instalar, eventualmente, de maneira permanente 

e vir a fazer parte da personalidade do falante, marcando uma função. 

 

De maneira semelhante à Léon, Strangert e Deschamps (2006:121) investigam como a 

fala, e a prosódia em particular, pode ser ajustada à situação comunicativa, 

especialmente por locutores que possuam um repertório expressivo rico. De acordo 

com os autores, a fala pública oferece ampla possibilidade para estudo da 

expressividade ou uso expressivo da linguagem2. Na política e em outras situações nas 

quais assuntos polêmicos são discutidos por debatedores muito envolvidos com o 

assunto, um rico repertório expressivo é usado e a prosódia tem um papel importante.  

 

As considerações tecidas por estes autores nortearam a escolha dos fonoestilos 

profissionais (telejornalístico, político e religioso) que são alvo do presente estudo, na 

medida em que todos eles são representativos de tradições discursivas consolidadas, 

caracterizam-se por apresentarem uma expressividade oral marcante, e constituírem 

fonoestilos com os quais um grande número de ouvintes está familiarizado, pelo fácil 

acesso que se tem a eles por intermédio da mídia televisiva e radiofônica. Este último 

fator é relevante na medida em que a identificação de um fonoestilo pelo ouvinte em 

testes de percepção pressupõe sua exposição prévia a ele, de forma regular e 

                                                
2 O termo expressivo refere-se tanto ao conteúdo emocional de uma expressão quanto a qualquer 
identidade que caracterize a personalidade ou criatividade de seu usuário. Com sentido semelhante 
costumam ser empregados os termos afetivo, conotativo e emotivo (Crystal, 1988:105). 
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constante. Seria impossível o reconhecimento pelo ouvinte de um estilo de fala ao 

qual não tivesse sido antes exposto com uma certa freqüência.3 

 

Pressupostos teóricos 

 

Para Léon (1993a:16), a prosódia é fundamental na caracterização da fala do locutor 

profissional. De acordo com o autor, os teóricos da comunicação distinguem dois 

tipos de informação segundo o conteúdo da mensagem: primária, com conteúdo 

lingüístico, e secundária, de cunho expressivo. A expressão, ou informação 

secundária, se torna objeto essencial de estudo em fonoestilística. Werner e Keller 

(1994) organizam um quadro teórico que também serve como base para o 

enquadramento dos pressupostos teóricos do presente estudo. A partir da proposta 

teórica apresentada por esses pesquisadores, destacamos em negrito, no quadro 

abaixo, os pontos que serão investigados nesta pesquisa. 

 

 
Figura 1: Representação das etapas da comunicação oral, baseada em Léon (1993a) e Werner e Keller 

(1994). 

                                                
3 A exposição do falante ao input garante sua aquisição e a recorrência do mesmo padrão o faz assumir 
uma posição elevada numa escala probabilística tornando-o um exemplar robusto de fácil acesso ao 
usuário da língua. De acordo com Pierrehumbert (2001:202), a força de um exemplar nesta escala é 
crucial para o aprendizado de língua e fornece evidência para um componente probabilístico na 
aprendizagem. Esta mesma autora lembra, em outro artigo, que categorias análogas apresentam 
propriedades quantitativas diferenciadas para cada língua no que se refere a segmentos, traços 
prosódicos e entonação. Acrescenta que falantes nativos de qualquer sistema lingüístico precisam 
aprendê-las porque isto se reflete em sua produção e percepção (Pierrehumbert, 2003:120). 
 

intenção        articulação         realização acústica        percepção 

prosódia expressiva 

fonoestilo 
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Werner e Keller (1994:24) afirmam que em qualquer língua com expressão oral, o 

falante emprega um código prosódico, junto com outros elementos da fala, com certa 

intenção. Essa intenção pode influenciar tanto a expressão lingüística quanto a 

paralingüística. Por expressão lingüística considera-se qualquer expressão oral 

usando-se signos da língua. Os fenômenos paralingüísticos incluem vocalizações não-

verbais e características prosódicas, que conferem emoção ao enunciado. Embora 

estes autores confiram destaque a uma das funções da prosódia – conferir emoção – 

ao longo do capítulo de revisão de literatura será possível constatar não ser esta a 

única função da prosódia expressiva.4 

 

No nível articulatório, Werner e Keller (1994:25) consideram os fenômenos 

prosódicos como uma camada distinta e assumem que tais fenômenos se manifestam 

fisicamente como uma série de modificações sistemáticas nos movimentos 

articulatórios “neutros”. No nível de realização acústica, estas modificações 

resultantes da atividade muscular no sistema respiratório, ao longo de todo o trato 

vocal e do comportamento da laringe durante a produção de fala, repercutem na 

configuração espectral das ondas sonoras. Essa realização acústica dos fenômenos 

prosódicos pode ser observada e quantificada utilizando-se programas de análise 

física do sinal sonoro da fala5. Os parâmetros acústicos para mensuração da prosódia 

são freqüência fundamental, amplitude e duração. Segundo Ladefoged (1962), o 

termo freqüência fundamental refere-se à freqüência de repetição dos ciclos de uma 

onda [sonora] complexa. “Quando a onda repetitiva é analisada em termos das 

freqüências que a compõem, a freqüência fundamental é o máximo divisor comum 

dessas freqüências”6, e corresponde à percepção da melodia. Para amplitude7 o 

mesmo autor afirma: “A extensão da variação máxima na pressão de ar da pressão 

                                                
4 Como lembra Ladd (1996:20) muitos estudos buscaram correlatos acústicos para aspectos sintáticos, 
discursivos e emocionais da entonação. Pierrehumbert (1990:284) reconhece também que a atitude do 
falante pode ser inferida do significado de uma escolha tonal em um contexto específico, embora negue 
a possibilidade de mapeamento direto entre tom e atitude. 
5Neste estudo utilizou-se para a extração de medidas acústicas o programa de análise acústica PRAAT 
(Boersma e Weenink, 2008). 
6 When a repetitive wave form is analyzed into its component frequencies the fundamental is the highest 
common factor of the component frequencies (Ladefoged, 1962:111). 
7 A amplitude é o distanciamento máximo que a onda sonora alcança com relação ao ponto de repouso 
das partículas que intervêm na propagação de uma onda. Na fala, do ponto de vista articulatório, tem 
relação com a força ou energia que o falante utiliza na produção do som (Cruttenden, 1997). Para a 
voz, a força ou energia da intensidade depende da pressão subglótica e dos músculos intercostais. A 
força transmitida ao longo de uma onda sonora, ou sua intensidade, mede-se em decibéis (dB). 
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normal durante o som é denominada de amplitude. Quando a amplitude de um som é 

maior do que a de outro, aquele som tem maior intensidade do que o outro”8. E, 

finalmente, a duração propriamente dita é simplesmente o acúmulo de tempo medido 

em um evento de fala, geralmente expresso em milésimos de segundo ou 

milissegundos (ms).9  

 

A decisão sobre quais os parâmetros relevantes a serem aferidos no presente estudo 

foi fundamentada, principalmente, no que se tem feito na literatura especializada, 

especialmente em três trabalhos: primeiro, no de Goldman et al. (2008), que estudam 

o fonoestilo radiofônico na língua francesa e propõem uma ferramenta de extração de 

medidas acústicas, denominada ProsoReport, desenhada especificamente para auxiliar 

nos estudos estilísticos. Segundo, nos trabalhos de Freitas (1992) e Delgado-Martins e 

Freitas (1991b), que estudam os fonoestilos profissionais, como a fala do professor 

em sala de aula e a leitura de notícias telejornalísticas, e propõem a extração de 

determinadas medidas acústicas temporais para o estudo da prosódia em fonoestilo do 

português europeu, proposta esta considerada relevante para os objetivos a serem 

alcançados no presente estudo. Por fim, no trabalho de Heldner et. al (2004), 

especialmente no tocante à identificação de correlatos acústicos de fronteiras 

prosódicas. 

 

Justificativa 

 

Julia Hirschberg (2002a:31) observa que tem crescido o reconhecimento do 

importante papel da prosódia na comunicação humano-humano e na comunicação 

humano-máquina. Também Wennerstrom (2001:VII) reflete sobre a importância que 

assume a prosódia (entonação, tempo, intensidade) ao se trabalhar com discurso10, 

                                                
8 The extent of the maximum variation in air pressure from normal during a sound is called the 
amplitude of that sound. Because the one amplitude is larger than the other, the one sound is louder 
than the other (Ladefoged, 1962:15). 
9 Duration itself is simply the amount of time taken up by a speech event, usually expressed in 
thousandths of a second (msec.).(Laver, 1994:431). 
10 A conceituação de estilo, tipo, modalidade e gênero discursivo é matéria complexa na área de análise 
do discurso, sobretudo no que se refere às subdivisões de cada uma destas categorias.  Este debate foge 
aos objetivos da presente pesquisa, centrada nos aspectos prosódicos da fala. Faz-se uso aqui do termo 
modalidade discursiva para designar a fala profissional, e indistintamente dos termos fonoestilo / tipo 
discursivo com referência ao discurso político, religioso/sermonário e telejornalístico, evitando-se usar 
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sendo um componente central para a interpretação da língua falada. Mas a autora 

ressalta ainda que, infelizmente, a prosódia é freqüentemente ignorada nas análises de 

discurso. 

 

Para a língua portuguesa (PB), segundo Moraes (1998), uma descrição clara do 

funcionamento do fenômeno supra-segmental ainda não foi desenvolvida. Pesquisas 

ainda são incipientes no estudo da interface entre prosódia e áreas como a sintaxe, a 

organização da informação, a análise conversacional e a estilística. 

 

De fato, numa revisão preliminar de literatura identificou-se um número limitado de 

trabalhos científicos com metodologia que privilegie a análise experimental 

quantitativa necessária para caracterizar de forma empírica as variações presentes na 

prosódia em fonoestilos profissionais. A análise de Goldman et al. (2008), um dos 

poucos trabalhos empíricos nesta área, confere crédito para a hipótese de que é 

possível distinguir fonoestilos prosodicamente; os resultados alcançados, porém, 

referem-se apenas ao fonoestilo radiofônico na língua francesa. Desta forma, acredita-

se que a área de estudos da fonoestilística profissional merece um novo olhar, 

agregando resultados empíricos às observações até hoje apresentadas na literatura; 

principalmente, resultados do julgamento de ouvintes sobre a diferenciação prosódica 

dos fonoestilos, inclusive aqueles provenientes da aplicação de testes perceptivos. 

 

Objetivos 

 

O primeiro objetivo desta tese foi verificar se a estrutura prosódica difere de forma 

significativa comparando-se os quatro fonoestilos estudados, dos quais três são 

fonoestilos profissionais – político, religioso, telejornalístico – e o quarto um 

fonoestilo não profissional, a fala do entrevistado em um programa de televisão. 

Sendo assim, buscou-se caracterizar os padrões prosódicos relativos à organização 

temporal e à organização melódica desses fonoestilos. 

 

                                                                                                                                       
a palavra gênero. O leitor interessado em investigar o uso técnico desses termos encontrará apoio em 
Bhatia (1993), Bakhtin (1986) e em Lee (2001). 
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O segundo objetivo da presente tese foi avaliar se o ouvinte é capaz de reconhecer os 

fonoestilos estudados independente do conteúdo semântico trazido por cada 

fonoestilo, validando empiricamente a hipótese levantada por Fónagy (1976:193) na 

década de setenta, sobre a capacidade perceptiva e o contexto sociocultural das 

pessoas envolvidas, no que se refere especificamente a fonoestilos: 

 

 “A prosódia – relativamente pouco carregada de funções 

gramaticais e não tendo capacidade denotativa propriamente dita – está 

predestinada à função evocativa, identificadora. De fato, é 

perfeitamente possível reconhecer, de outro cômodo, pelas paredes que 

absorvem as palavras e que só deixam passar estruturas rítmicas e 

melódicas, a conversação científica, as notícias do telejornal, a 

reportagem esportiva, sem falar do discurso político ou do sermão11.” 

  

Fónagy, porém, não forneceu evidência empírica para sustentar a sua asserção. Por 

este motivo, torna-se relevante avaliar e quantificar estatisticamente o reconhecimento 

de fonoestilos profissionais pelo ouvinte com base apenas na informação prosódica. 

 

Hipóteses 

 

As hipóteses a serem investigadas nesta pesquisa podem ser expressas como:  

1) Os fonoestilos político, religioso e telejornalístico, bem como a fala do 

entrevistado, apresentam características prosódicas específicas que podem ser 

detectadas acusticamente e que variam de forma significativa de um fonoestilo 

para o outro. 

2) O ouvinte é capaz de identificar estas diferenças e reconhecer esses fonoestilos 

com base somente na prosódia; ou seja, sem acesso ao conteúdo semântico da fala. 

 

* * * 

 

                                                
11 La prosodie – relativement peu chargée de fonctions grammaticales et n’ayant pas de capacité 
dénotative proprement dite – est prédestinée à cette fonction évocatrice, identificatrice. Il est, en effet 
parfaitement possible de reconnaitre, d’une autre pièce, par les murs qui absorbent les mots et ne 
laissent passer que les structures rythmiques et mélodiques, la causerie scientifique, les nouvelles du 
jour, le reportage sportif, sans parler du discours politique ou du sermon (Fónagy,  1976:193). 
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O presente estudo está organizado da seguinte forma: logo de início, encontram-se 

listas de siglas, abreviaturas, ilustrações e tabelas usadas no decorrer do texto. A 

Introdução vem em seqüência e expõe pressupostos teóricos, justificativa da pesquisa, 

objetivos e hipóteses traçados. Os dois primeiros capítulos apresentam uma revisão da 

literatura centrada em estudos da fonoestilística profissional, abordando estudos 

quantitativos e qualitativos voltados para aspectos prosódicos, especialmente no que 

concerne à organização temporal e melódica da fala. O terceiro capítulo é 

integralmente dedicado a trabalhos que lidam com a percepção de pistas prosódicas. 

Todos estes temas, alvo de revisão da literatura nos três capítulos iniciais, foram 

fundamentais como base para o desenvolvimento desta pesquisa e serviram para 

nortear a metodologia, apresentada nos capítulos quatro e cinco, bem como, mais 

adiante, a análise dos dados de produção e percepção nos capítulos subseqüentes, que 

se concentram nos resultados obtidos em decorrência da análise e sua discussão. A 

Conclusão resume as principais respostas alcançadas em face das questões que 

motivaram a presente pesquisa. Por último, figuram as referências bibliográficas 

citadas ao longo do texto e, em seguida, os anexos. 
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Capítulo 1 - Fonoestilo 
 
A prosódia é utilizada para diferentes finalidades: desambiguar frases sintaticamente 

ambigüas, distinguir diferentes tipos de frase, como asserções de interrogações, 

organizar o fluxo discursivo, exprimir emoções e atitudes do falante e, a última, não 

menos importante, marcar diferentes estilos de fala. Porém, na verdade são poucos os 

estudos que contemplam a fonoestilística. É, então, nesse campo pouco desbravado da 

prosódia que se pauta a nossa pesquisa. 

 

Léon (1993a:14), traçando um panorama das origens da fonoestilística, afirma: “O 

que interessa a Grammont é o simbolismo encontrado na estrutura sonora das palavras 

e os efeitos de ritmo e de entonação codificados na língua”12. Conforme revelado por 

Léon, para Bally, a tarefa da estilística é desnudar os embriões do estilo, escondidos 

nas formas mais banais da língua falada. Ainda segundo Léon, entretanto, foi Nicolas 

Troubetzkoy o criador da fonoestilística, para quem a língua é um código utilizado na 

fala para comunicar informações de dois tipos: referenciais e fonoestilísticas13.  

 

A seguir são apresentados conceitos sobre estilos de fala e sobre fonoestilo 

profissional, esse último ainda aqui sub-classificado em fonoestilo telejornalístico, 

fonoestilo político e fonoestilo religioso. Além dos fonoestilos profissionais, esse 

estudo engloba também a análise prosódica da fala do entrevistado, com o objetivo de 

contrastar aspectos que diferenciem as características prosódicas da fala em situação 

não profissional das da fala profissional. 

 

Aspectos prosódicos vêem sendo estudados na leitura há décadas, enquanto análises 

de estilos de fala menos formais continuam em progresso (Mixdorff et al., 2005:131). 

Sobre a difícil tarefa de classificar um tipo de estilo de fala, Freitas (1992) caracteriza 

a leitura oral como uma tarefa discursiva intrinsecamente diversa das que se 

produzem em situação espontânea. Uma primeira diferença reside no fato de a leitura 

ser produzida com base num suporte gráfico, por oposição à fala espontânea. Porém, a 

                                                
12 Ce qui intéresse Grammont c’est le symbolisme que l’on peut trouver dans la structure sonore des 
mots et les effets de rythme et d’intonation codés en langue Léon (1993a:14). 
13 Léon (1993a) refere-se aqui a Maurice Grammont, que escreveu “Traité de phonétique” (1933), a 
Nikolas Troubetzkoy, autor da obra clássica “Principes de phonologie” (1938) e a Charles Bally, 
filólogo suíço, que escreveu “Traité de stylistique française” (1909). 
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autora lembra situações em que o suporte gráfico existe mas, ainda assim, o resultado 

final é semelhante ao da fala espontânea, como sucede em discursos de profissionais 

de rádio e de televisão. Freitas registra, desta forma, um caso que indica a 

complexidade da tarefa de determinação de marcas inerentes a diferentes modalidades 

discursivas. 

 

Essa dificuldade em categorizar ou classificar um fonoestilo é discutida na literatura 

(Freitas, 1992 e Llisterri, 1992). Llisterri (1992:19) critica a falta de padronização das 

denominações usadas na literatura para a descrição dos estilos de fala: “observamos 

que diferentes autores conferem a mesma etiqueta a materiais bastantes diferentes: 

uma entrevista e uma passagem de prosa lida em voz alta podem ser descritas como 

‘fala espontânea’ por diferentes autores14”. Frente à diversidade de procedimentos de 

coleta de dados e de nomenclatura para caracterizar os estilos de fala, o autor conclui 

que um desafio para essa área é a padronização desses dois aspectos. 

 

Levando em consideração essas observações, como classificar os diferentes 

fonoestilos aqui estudados? Os fonoestilos religioso e político podem ser considerados 

uma fala semi-espontânea, pois correspondem a situações discursivas nas quais os 

informantes adquirem treino, por se tratar do discurso de um profissional com 

familiaridade dos temas abordados, o que facilita a tarefa de planejamento dos 

enunciados. A situação de entrevista é a que favorece uma fala mais espontânea; 

porém, em nosso corpus os entrevistados são especialistas no assunto abordado – ou 

seja, bem familiarizados com o tema discutido – o que provavelmente facilita também 

o planejamento de fala. Já o discurso profissional dos apresentadores de telejornal tem 

o apoio visual da leitura, mas busca uma produção com características de fala 

espontânea. Esse estilo combina simultaneamente traços da leitura oral e da fala 

espontânea. 

 

Essa seção apresenta primeiro uma revisão de estudos sobre os fonoestilos 

profissionais, começando por uma visão geral de autores que discorrem sobre 

particularidades da fala profissional e sobre os esteriótipos gerados por certas 

                                                
14 We may notice that different authors assign the same label to rather different materials: an interview 
and a prose passage read aloud may be described as ‘spontaneous speech’ by different researchers 
(Llisterri, 1992:19). 
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profissões. A seguir, visando uma especificação ainda maior do estudo dos fonoestilos 

profissionais aqui selecionados, são apresentadas pesquisas que buscam caracterizar 

ou revelar especificidades do modo de falar do político, do religioso e do 

telejornalista. São essas características de cada um desses fonoestilos que fazem com 

que eles sejam reconhecidos como um grupo, e um dos objetivos desta pesquisa é 

quantificar a contribuição da prosódia nessa caracterização do modo de falar de cada 

fonoestilo. 

 

Fónagy reconhece que existem grupos profissionais que apresentam na sua fala uma 

expressividade suficiente para que ouvintes reconheçam seus representantes como 

pertencentes a uma determinada coletividade. De acordo com Fónagy (1976:224), as 

particularidades da fala profissional são os elementos constitutivos de uma máscara 

sonora que – como as máscaras compostas por outros materiais – asseguram certo 

anonimato ao locutor que, embora visível por milhões de espectadores, escapa a seus 

interlocutores enquanto indivíduos. A coletividade da qual o locutor usa a máscara 

assume inteiramente a responsabilidade de seus gestos fonatórios. 

 

A coletividade ou a estereotipia assumida por uma profissão é para Léon 

responsabilidade da fala do profissional. Segundo Léon (1993b:176), os parâmetros 

sociolingüísticos da situação de comunicação são múltiplos, mas poderiam se resumir 

na fórmula cérebre de Fishman: ‘Who speaks what language to whom and when?’ 

Nesse sentido, Pierre Léon comenta que a imagem do ator comediante, do político, do 

padre ou do camelô, que reconhecemos antes de termos visto o seu semblante, ou 

mesmo sem vê-lo, é também um fator poderoso que motiva a estereotipia no interior 

de cada profissão.  

 

Léon (1993b:158) ainda discorre sobre investigações anteriores sobre a prosódia 

presente na fala de fonoestilos profissionais de rádio e televisão. O autor comenta que 

as situações de comunicação radiofônicas e televisivas conduzem a tipos de 

verbalização mais ou menos estereotipadas. O grau de estereotipia varia de acordo 

com a personalidade do apresentador. Este último pode muito bem criar sua própria 

bateria de estereótipos. Segundo Léon, Monique Callamand e todo um grupo de 

pesquisadores observaram tipos de discursos radiofônicos e televisivos sobretudo do 
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ponto de vista prosódico. O fonoestilo das notícias é assim caracterizado por um ritmo 

entrecortado, colocando em relevo a palavra muito mais do que o sintagma.  

1.1 – Fonoestilo telejornalístico 

 

Ao tratar de fonoestilos profissionais, Fónagy (1976:201) afirma que nos telejornais, a 

margem disponível para flutuações individuais é nitidamente mais estreita que, por 

exemplo, na leitura de contos de fadas, devido às imposições feitas à fala por um 

estilo oral mais estruturado do que a conversação espontânea. Para o autor, ainda falta 

muito para esgotar o elenco das flutuações que caracterizam a prosódia das 

telenotícias. Desta forma, Fónagy sugere que o fonoestilo telejornalístico apresenta 

uma expressividade de fala característica desse grupo profissional e que o torna 

especialmente interessante para estudos prosódicos. 

 

O jornalismo televisivo, ou telejornalismo, é uma atividade profissional da 

comunicação (Panico, 2005). O jornalista que utiliza como veículo de comunicação a 

televisão, ora chamado telejornalista, tem a voz como principal fonte para execução 

de seu trabalho. No entanto, aspectos gerais de comunicação são tão importante 

quanto a sua qualidade vocal, para o seu sucesso profissional. Não é suficiente que se 

tenha uma qualidade vocal agradável, se parâmetros relativos à expressividade não 

forem utilizados de maneira adequada. O telejornalista, sob uma perspectiva mais 

ampla, deixa de ser um profissional da voz para se tornar um indivíduo que usa a 

comunicação profissionalmente. 

 

Kyrillos (1995) relata as características contemporâneas do fonoestilo telejoranlístico:  

 

“O modelo antigo de repórter ou apresentador, com a voz 

típica e estereotipada, dá lugar ao profissional espontâneo, que interage 

com o telespectador, transmitindo, além da notícia, a sua percepção, a 

sua interpretação dos fatos. Observa-se e valoriza-se a figura humana, 

comunicando com toda a naturalidade. Neste enfoque, não só a voz 

mas a comunicação como um todo, passam a ser o objetivo maior; é 

dada maior atenção à postura, à expressão facial, às pausas e ênfase no 

discurso. Os apresentadores de telejornal atuam ao vivo, no estúdio, em 

número de dois ou três. Cada um recebe suas laudas anteriormente, 
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toma ciência do que será dito e prepara-se, através de leitura em voz 

alta, observando as pausas. No momento da apresentação da notícia, 

um aparelho denominado teleprompter fica posicionado à frente do 

profissional, que lê a notícia passada neste aparelho, em velocidade 

normal.”    

 

O telejornalismo é hoje um dos principais veículos de informação formal (Borges, 

2008). Segundo a autora, o trabalho de um telejornalista consiste em transmitir 

notícias ao telespectador. Essas informações são quase sempre lidas, sendo poucas as 

situações em que predomina a fala espontânea. Portanto, não basta a produção 

adequada do texto escrito; a leitura em voz alta deve ser igualmente competente, com 

as devidas ênfases e entonações que darão mais efetividade e credibilidade à 

transmissão da mensagem. 

 

Também Campbell (2005) comenta sobre a tarefa de leitura durante o trabalho do 

telejornalista. O autor, porém, enfoca a falta de contato do falante com a criação da 

mensagem e a falta de envolvimento dos participantes na comunicação. Campbell 

descreve a leitura como um evento impessoal, no qual o leitor expressa o conteúdo do 

texto independente de qualquer relacionamento com o ouvinte. O texto é interpretado 

pelo falante, não é gerado por ele, pois a fonte do enunciado é externa ao falante, e o 

ouvinte é uma platéia e não um participante ativo no evento comunicativo. Segundo o 

autor, a fala do apresentador de telejornal é um exemplo dessa fala impessoal, porém, 

com o acréscimo de marcas de autoridade ou de personalidade. 

 

1.2 – Fonoestilo político 

 

Léon (1993b:158) afirma que, no que diz respeito à motivação das vozes 

profissionais, a economia dos meios, dos procedimentos e das ferramentas 

desencadeia, em certos casos, a retomada constante dos mesmos clichês melódicos. 

Como exemplo, o autor cita que o político tarimbado vai tentar sem cessar ser um 

bom comediante, que varia seus truques fonoestilísticos. Ainda sobre a fala do 

político, Léon (1993b:166) afirma ser caracterizada, sobretudo, por um reforço 

paralingüístico das marcas prosódicas acentuais e entonativas. Para o autor, “a 
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acentuação é também realizada por uma multiplicação exagerada das marcas de 

duração de todas as sílabas, e particularmente da sílaba acentuada15.”  

 

Sobre a fala do político, Braga e Marques (2004) afirmam que firmeza e determinação 

são qualidades fundamentais requeridas para a argumentação e a persuasão no 

discurso político. Escolhas lexicais e proposicionais, contribuições retóricas, como 

metáfora e ironia, entre outras, são muito importantes para apresentar, defender e 

refutar uma opinião. Entretanto, as autoras argumentam que o falante também usa 

estratégias prosódicas da fala natural, manipulando tom, ritmo, duração, acento e 

energia, de forma tal que seu uso pode ser decisivo no convencimento da opinião do 

ouvinte num debate político. Essas estratégias prosódicas são intencionalmente 

escolhidas pelo falante de modo a reforçar a sua construção discursiva. Um grupo de 

aspectos prosódicos é selecionado e gramaticalizado para comunicar significados 

pragmáticos. 

 

1.3 – Fonoestilo religioso
16
 

O sermão é uma mensagem apresentada por um locutor com autoridade espiritual 

dentro de uma igreja. A fala do padre objetiva agir sobre seus ouvintes, visando 

transformar suas vidas através da mensagem. O padre controla o discurso e a situação, 

impõe restrições aos ouvintes, que precisam escutar atentamente enquanto ele fala 

(Rotimi, 2005). O impacto da fala do padre depende também da sua eloqüência, que 

pode ser definida como a capacidade de se expressar com facilidade, de persuadir, de 

convencer e de comover por meio da palavra. Para ser eloqüente, é preciso ser 

expressivo e apresentar uma condição básica: o domínio de um argumento (Stier, 

2005).  

Em geral a literatura apresenta separadamente descrições e características de alguns 

dos diversos fonoestilos. Porém, há autores que relatam semelhanças entre os 

fonoestilos aqui estudados. Menezes (2004:1), por exemplo, ao falar dos discursos 

                                                
15 L’accentuation est aussi réalisée par une multiplication des marques exagérées de durée de toutes 
les syllables et particulièrement de la syllable accentuée (Léon, 1993b:166). 
16 Cabe esclarecer que, apesar de reconhecer que o termo sermonário especifica melhor o tipo de 
discurso aqui submetido à análise (homilia de um padre católico), o termo “religioso” também será 
usado, ao longo deste trabalho, com referência à fala do padre, uma vez que o estilo sermonário 
constitui, na verdade, um aspecto específico da retórica religiosa. 



 16 

político e religioso, afirma que ambos são essencialmente persuasivos, pois seu 

objetivo primeiro é apoderar-se de seu ouvinte: conservando-o, no caso do ouvinte já 

conquistado, fiel a suas idéias, ou fazendo-o mudar de opinião. Segundo a autora, são 

situações nas quais o locutor tenta vencer possíveis resistências do ouvinte quanto ao 

que está sendo dito e, em seguida, transformá-lo em seu seguidor. 

Também Léon (1993b:176) fala de características similares na fala profissional de 

políticos e religiosos. O autor cita a motivação do locutor como um parâmetro 

sociolingüístico da situação de comunicação, elemento determinante no fonoestilo de 

profissões como a política, a religião e a venda, não importa de qual produto. Para o 

autor, as vozes do charlatão e do pregador são apenas variantes de uma mesma arte 

publicitária.  

Nesta seção, foram discutidas as características dos fonoestilos por nós estudados. De 

acordo com o propósito da presente pesquisa, cabe destacar que o telejornalismo 

apresenta um leque de flutuações que caracterizam a prosódia das telenotícias 

(Fónagy, 1976). Os autores estudados ainda ressaltam a presença de clichês 

melódicos, do reforço paralingüístico das marcas prosódicas (Léon, 1993b) e do uso 

da prosódia para o convencimento do ouvinte (Braga e Marques, 2004) como 

características da fala do político. Finalmente, há destaque para a motivação do 

locutor na determinação de fonoestilos como religioso e político (Menezes, 2004). 

Pretende-se, com o presente estudo, vir a quantificar essas diferenças.  

1.4 – Fonoestilo e prosódia  

 

A presente seção propõe uma revisão de literatura de pesquisas que investigam a 

prosódia em fonoestilos profissionais. O texto divide-se em duas partes: na primeira 

parte estão descritos os estudos qualitativos, e na segunda parte, as pesquisas 

quantitativas. 

1.4.1 – Estudos qualitativos 
 

Fónagy (1976) estuda a prosódia profissional e as mudanças prosódicas, descrevendo 

os traços prosódicos de diversos gêneros orais como: emissões de rádio, conversação 

gravada, telejornalismo, professor em conversação e contador de história popular. O 
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autor ainda apresenta um estudo sobre a melodia da voz feminina profissional e sobre 

as mudanças entonacionais conforme o contexto social, com perda, segundo o autor, 

do caráter expressivo da fala, na medida que assume traços melódicos corporativos, 

ou profissionais. 

 

Léon (1993b) também discorre sobre a variação situacional e as vozes profissionais, 

apresentando variedades fonoestilísticas como a dicção poética, os estilos radiofônico 

e televisivo, o discurso político, a voz do padre e do advogado, o conto e a narrativa. 

O autor ainda apresenta clichês melódicos de profissões, como vendedores, e reflete 

sobre a caracterização de uma profissão pela voz. 

 

Braga e Marques (2004) propõem que há um código prosódico, no qual um grupo de 

elementos supra-segmentais está conscientemente e intencionalmente sujeito à 

manipulação e, com isso, colocados em correspondência com estruturas sintáticas, 

escolhas lexicais e significado pragmático. As autoras acreditam que há uma 

gramática prosódica que trabalha juntamente com as estratégias lingüísticas e 

retóricas para a construção do discurso argumentativo. Seu trabalho se baseia na 

análise de fala espontânea extraída de um corpus de debate político em português 

europeu. As pesquisadoras acreditam que as conclusões possam ser facilmente 

estendidas a outras línguas.  

 

Observa-se, a partir do levantamento feito, que alguns estudos qualitativos apontam 

para a existência de traços melódicos profissionais e para a caracterização de uma 

profissão pela voz. A presente pesquisa busca evidenciar quantitativamente a presença 

desses índices prosódicos, bem como o mapeamento das características 

fonoestilísticas de cada uma das profissões aqui estudadas. Desta forma, os pioneiros 

estudos qualitativos fomentam e incentivam a presente pesquisa.  

 

1.4.2 – Estudos quantitativos 
 

Freitas (1992) estuda as características temporais de organização discursiva na fala de 

professores, do português europeu, com especial relevo para o funcionamento de 
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diferentes tipos de pausas. A pesquisa buscou ainda detectar eventuais marcas 

temporais em função da variável sexo.  

 

Castro e Moraes (2008:53) apresentam um estudo da organização temporal de três 

fonoestilos profissionais: político, religioso e telejornalístico. Estudou-se dados 

relativos a produções orais de seis informantes, um representante de cada sexo para 

cada categoria profissional. Cada amostra recolhida foi composta de um trecho de 

dois minutos de fala profissional, do português brasileiro, perfazendo um total de 12 

minutos de fala gravada de programas de televisão brasileira. O comportamento do 

parâmetro duração nas amostras coletadas aponta diferenças estatisticamente 

significativas entre a fala dos três fonoestilos. Os autores ressaltam a importância de 

uma metodologia que privilegie corpora maiores e da continuidade da linha de 

pesquisa. 

 

Goldman et al. (2008) desenvolvem uma ferramenta semi-automática, denominada 

ProsoReport, para auxiliar na descrição prosódica e na identificação de propriedades 

fonoestilísticas, e aplicam-na ao estilo radiofônico, na fala francesa, a partir de 

gravações realizadas em uma estação pública de rádio. Os autores comparam três 

minutos de fala radiofônica com a leitura neutra dos mesmos textos, e mostram como 

a ferramenta possibilita a definição quantitativa de diferenças entre fonoestilos. 

 

Ainda nesta seção, nota-se a escassez de trabalhos quantitativos na área dos estudos 

da prosódia em fonoestilismo profissional. Chama a atenção o fato de haver mais 

descrições das características temporais do que das características melódicas da fala 

profissional. Os estudos encontrados dizem respeito a apenas duas línguas, o 

português e o francês. 
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Capítulo 2 – Parâmetros prosódicos para a fonoestilística 
 

Neste capítulo faz-se uma revisão da literatura utilizada como base para situar o 

presente estudo num contexto geral sobre os estudos prosódicos importantes numa 

análise fonoestilística. O texto apresenta, inicialmente, algumas definições de 

prosódia. A seguir, uma revisão das propostas de análise de parâmetros prosódicos, 

divididos em estudos de organização temporal e de organização melódica. A parte 

relativa ao estudo dos parâmetros duracionais divide-se, por sua vez, em estudos de 

pausa e de velocidade de fala, enquanto que a parte relacionada ao estudo do 

comportamento melódico revisa algumas propostas de medições da freqüência 

fundamental.  

 

Para estudar a prosódia característica da fala profissional, é necessário entender que as 

variações de tom, duração e intensidade que se fazem presentes ao longo dos 

enunciados, fundamentais para dar fluência a fala, também contribuem para direcionar 

a sua interpretação pelo ouvinte. É senso comum que um telejornalista apresenta a 

“música das palavras” de modo diferente de um padre católico e de um político em 

seu discurso inflamado. Mas quais seriam as características prosódicas que os 

distinguem? Como esses profissionais realçam partes de sua fala em detrimento de 

outras, de forma a tornar a comunicação mais eficaz, resultando numa diferenciação 

entre os fonoestilos? A seleção dos parâmetros prosódicos a serem utilizados, bem 

como o seu uso efetivo, os locais específicos em que são empregados e, ainda, a 

maneira como são implementados constituem escolhas inconscientes do locutor que 

dependem do objetivo da comunicação e do efeito estilístico buscado. A seguir, são 

apresentadas pesquisas sobre os parâmetros prosódicos, voltadas para o exame dos 

efeitos da prosódia sobre a produção da fala em geral, dando destaque à investigações 

focadas em fonoestilo.  

 

As características prosódicas têm a mesma importância do que as lexicais, segundo 

Crystal (1969). Para o autor, não importa somente o que a pessoa fala, porém como 

esse sujeito expressa a mensagem; porque para a compreensão total da mensagem 

deve haver uma combinação entre as características do léxico e da prosódia. Também 

para Halliday (1970), alterações na entonação modificam o significado. “Uma 



 20 

aproximação intuitiva da prosódia a define como a música das palavras; de fato, não 

se trata de uma expressão desafortunada, porque a entonação não é mais do que a 

sensação perceptiva das variações de tom, de duração e de intensidade ao longo de um 

enunciado, como uma escala musical17.” (Aguilar, 2000:115). 

 

Para produzir um som mais agudo ou mais grave, locutores utilizam uma série de 

recursos. As estratégias envolvidas na produção de um som mais agudo são vários: 

alongar as pregas vocais, fazer as pregas vocais vibrarem mais rapidamente, reduzir a 

massa colocada em vibração ou elevar a tensão do sistema. Esses fatores são 

utilizados de forma independente, mas aparentemente a massa colocada em vibração 

por unidade de comprimento parece ser o fator preponderante (Behlau, 2001:28).  

 

Do ponto de vista perceptual, as modulações da freqüência fundamental resultam na 

percepção da altura melódica, o que determina um tom mais grave ou mais agudo 

(Moraes, 1984). A freqüência fundamental é o principal determinante da sensação de 

altura. Essa percepção, ou pitch, varia, portanto, de acordo com o valor da freqüência; 

o ouvido humano funciona aproximadamente em oitavas, o que significa maior 

resolução em freqüências mais baixas. Em relação à freqüência fundamental utilizada 

por um locutor, importa determinar não apenas a seu registro médio, mas também a 

gama de freqüência em que a sua voz está compreendida, ou seja, a extensão vocal 

desse locutor, também conhecida como tessitura. A extensão vocal ou tessitura indica 

os valores máximo e mínimo da freqüência fundamental que um locutor alcança num 

determinado enunciado, ou em uma determinada amostra de fala, sendo esta uma das 

medidas utilizadas para caracterizar a organização melódica de cada locutor e, por 

conseguinte, de cada fonoestilo aqui estudado. 

  

O fenômeno da entonação, baseando-se na variação melódica, é estudado por 

Bolinger (1986). Segundo o autor, a variação da entonação influencia o significado da 

mensagem, dando pistas sobre humor, emoção e atitude do falante. A maioria das 

sentenças ou frases pode ser dita com vários contornos melódicos diferentes, de 

acordo com o sentimento que o falante tem sobre o assunto no momento de produção 

                                                
17 Una aproximación intuitiva a la prosodia nos la define como la música de las palavras; de hecho, no 
se trata de una expresión desafortunada por cuanto la entonación no es más que la sensación 
perceptiva da las variaciones de tono, duración e intensidad a lo largo de un enunciado, al modo de 
una escala musical. (Aguilar,  2000:115). 
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da fala. Pike (1945:22) comenta que "muitas vezes, reagimos com maior violência ao 

conteúdo de significado entonacional do que ao lexical; se o tom da voz de um 

homem contradiz as suas palavras, imediatamente assumimos que a entonação reflete 

mais fielmente [do que as palavras] as suas verdadeiras intenções lingüísticas18.” A 

característica mais importante da entonação é a configuração de sua curva melódica 

(Pike, 1945). Segundo o autor, há dois tipos de variação melódica, uma da própria 

língua e outra individual. Cabe indagar se não haveria também uma terceira, realizada 

por um determinado modo de falar, próprio de uma profissão ou fonoestilo 

profissional. 

 

De acordo com Cagliari (2002:42),  

 

“a função básica dos elementos prosódicos na linguagem oral 

é a de realçar ou reduzir certas partes do discurso, para que daí resulte 

um mapeamento do discurso que mostra ao interlocutor como dar valor 

e importância a certos elementos e como tratar com menos importância 

outros elementos. (...) A prosódia comanda o valor que se deve atribuir 

a diferentes elementos do discurso, dentro do contexto desse próprio 

discurso, dando, por assim dizer, uma chave de interpretação. (...) Os 

elementos prosódicos servem para ponderar os valores semânticos dos 

enunciados, sendo uma das formas de que dispõe o falante para dizer a 

seu interlocutor como ele deve proceder diante do que ouve. Para que 

esse processo de comunicação aconteça e tenha a eficácia necessária, 

logo se percebe que a prosódia, como qualquer outro aspecto da 

linguagem, depende crucialmente das convenções sociais.” 

 

Neste texto de Cagliari, aqui reproduzido, destaca-se a dependência da prosódia às 

convenções sociais. São as convenções sociais, ou tradições discursivas para Kabatek, 

que estabelecem o modo de falar das profissões aqui estudadas, ou fonoestilos. Para 

Crystal (1969), a prosódia pode ser definida como efeitos vocais constituídos por 

variações, ao longo dos parâmetros de altura, intensidade, duração e pausa, 

envolvendo variáveis acústicas, articulatórias e auditivas. As características 

                                                
18 We often react more violently to the intonational meanings than to the lexical ones; if a man’s tone of 
voice belies his words, we immediately assume that the intonation more faithfully reflects his true 
linguistic intentions (Pike, 1945). 
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prosódicas possuem a função de indicativo de emoções, atitudes do falante e 

estilísticas.  

 

Para Wennerstrom (2001:200) determinada palavra-chave pode ser marcada/destacada 

com um tom mais alto do que o usual; vogais podem ser alongadas; pausas podem ser 

usadas estrategicamente para provocar tensão; volume pode ser aumentado em pontos 

cruciais para um efeito crescendo19. O uso de tais características prosódicas no 

desempenho do falante não é uma escolha do tipo “tudo ou nada” mas uma gradação, 

dependendo do nível de envolvimento emocional do falante com o texto, a situação, a 

audiência, e com as normas da comunidade de fala. Sendo assim, os parâmetros 

prosódicos pitch20, volume, qualidade vocal e tempo podem ser manipulados para 

alcançar uma variedade infinita de efeitos de emoção, de atitude ou estilísticos. 

 

Buscando entender como a prosódia se manifesta na fala, Werner e Keller (1994:23) 

citam uma tradição acadêmica que define a prosódia em termos de características que 

se estendem sobre mais de um segmento, possivelmente sentenças inteiras, curtas ou 

longas. Isto fez com que os fenômenos prosódicos fossem tratados sob o rótulo de 

elementos supra-segmentais. Tais fenômenos, que constituem modificações da 

entonação, do ritmo e da intensidade, são utilizados para estruturar os enunciados e 

são percebidos como variações prosódicas por trechos com maior saliência acentual 

que orientam a atenção do ouvinte. 

 

Observa-se que, em geral, as pesquisas na área da prosódia priorizam o estudo da 

entonação dita “gramatical”, investigando a relação entre a prosódia e a ambigüidade 

sintática, a organização da informação, e os tipos de frase (asserção, interrogação, 

etc). São menos comuns os estudos que tratam do uso da prosódia na expressividade, 

e especialmente na caracterização de fonoestilos e, nesta área, menor ainda é o 

número de trabalhos que utilizam dados de fala espontânea como principal alvo de 

análise. Apresenta-se, a seguir, uma resenha de diversos autores que propõem um 

tratamento empírico da prosódia e seu papel na caracterização dos estilos de fala, com 
                                                
19 Termo técnico usado em prosódia e tomado de empréstimo à nomenclatura musical em italiano, que 
significa aumento de intensidade. 
20 Seguindo uma tradição dos estudos prosódicos em língua portuguesa, prefere-se utilizar o vocábulo 
da língua inglesa, pitch, que corresponde à propriedade auditiva de um som que permite a um ouvinte 
situar o som numa escala de grave a agudo, sem considerar as propriedades acústicas (físicas) do som 
(Ladefoged , 1962:112). 
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o objetivo de fornecer uma visão geral dos principais aspectos prosódicos que vêm 

sendo apontados como tendo papel relevante no que diz respeito à estilística fônica. 

 

Llisterri (1992), ao revisar a literatura relacionada aos trabalhos apresentados por 

diversos pesquisadores em uma conferência sobre estilos de fala21, compila uma lista 

das propriedades prosódicas que se correlacionam com diferentes estilos de fala: 

número e duração total das pausas; duração de sílabas e velocidade de fala; freqüência 

fundamental média de uma determinada extensão da fala e variação da freqüência 

fundamental em torno dessa média, investigada através da medida de desvio padrão. 

Mixdorff et al. (2005:131), por sua vez, ressaltam a variação melódica e os aspectos 

temporais como fatores responsáveis por diferenças prosódicas entre estilos de fala 

que devem ser abordados em uma análise de natureza quantitativa.  

 

Avaliando o discurso oral público, Strangert (2003) investiga como a prosódia atua 

para atribuir ênfase acentual e examina o papel dos parâmetros freqüência 

fundamental, duração das palavras e uso de pausas, na língua sueca, como recursos 

adicionais que podem funcionar para conferir um grau ainda mais elevado de saliência 

fônica a palavras já enfatizadas. Os resultados alcançados com a análise indicam a 

inserção de pausas e o aumento na duração das palavras como os principais 

mecanismos utilizados pelos locutores quando um alto grau de proeminência é 

almejado.  

 

Em um estudo sobre ênfase na língua inglesa, Herment-Dujardin e Hirst (2002), por 

sua vez, concentram-se nos parâmetros duração e freqüência fundamental e tentam 

isolar a contribuição específica de cada um deles. Concluem, porém, que é impossível 

analisar estes parâmetros separadamente. Seus experimentos atestam que a freqüência 

fundamental e a duração funcionam em conjunto para atribuir proeminência acentual, 

e que a ênfase no inglês é percebida, portanto, graças à combinação complexa, sutil e 

particularmente variável destes dois parâmetros. 

 

                                                
21 O autor escreveu um artigo resumindo métodos e resultados de pesquisas em estilos de fala 
apresentadas na conferência “The Phonetics and Phonology of Speaking Styles”, na cidade de 
Barcelona, no ano de 1991. 
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As pesquisas referidas nesta seção, a saber Llisterri (1992), Fónagy (1976), Mixdorff 

et al. (2005), Strangert (2003), bem como Herment-Dujardin e Hirst (2002) propõem 

o uso sobretudo dos parâmetros freqüência fundamental e duração para o estudo da 

prosódia no discurso oral. Entende-se assim que há uma série de aspectos prosódicos 

relativos à organização temporal e melódica que são relevantes, sobretudo quando se 

trata de seu uso estilístico em situações de fala que demandam escolhas do locutor 

para tornar sua enunciação expressiva e enfatizar as partes de seu discurso que 

considera relevantes e para as quais deseja atrair a atenção de seus ouvintes. 

 

Nas seções a seguir, referentes às organizações temporal e melódica da fala, são 

descritas, em linhas gerais, as propostas metodológicas de diversos autores para 

identificação e extração das informações acústico-prosódicas presentes no sinal da 

fala e relacionadas aos parâmetros freqüência fundamental e duração. Estas 

informações, avaliadas como importantes no exame do funcionamento da prosódia 

para a caracterização de fonoestilos, foram obtidas por seus respectivos autores 

mediante procedimentos analíticos criteriosos, porém diferenciados. O exame destas 

técnicas foi um instrumento valioso para traçar a metodologia da presente pesquisa.  

 

2.1 – Organização temporal  

 

Uma adequada organização temporal da fala22 confere-lhe fluência. Freitas (1992:75), 

justifica desta forma sua opção por estudar as estratégias de organização temporal da 

fala. A autora analisa a fala profissional de 4 professores, em português europeu, e 

reconhece a importância de uma estrutura temporal adequada para a conferir 

naturalidade e inteligibilidade à fala.  

 

Mas quais seriam então as medidas a serem extraídas no que se refere ao parâmetro 

temporal para uma análise prosódica em fonoestilo?  

 

Zellner (1994:49) afirma que mesmo uma pessoa altamente fluente varia a estrutura 

temporal da sua fala, pela manipulação da velocidade de articulação dentro de uma 

                                                
22 A duração é a unidade de percepção do tempo. A sensação perceptiva da duração determina se um 
som é longo ou breve. Para isso, faz-se necessário que ocorram dois eventos acústicos singulares no 
tempo e que estejam associados na memória de curto tempo (Barbosa, 1999). 
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seqüência fônica e, num grau maior, pela manipulação do número e da duração de 

pausas entre seqüências fônicas. Segundo o autor, os fenômenos temporais, como 

pausas e alongamento de sílabas, formam parte importante dos aspectos prosódicos da 

fala.  

 

Para um estudo do fonoestilo radiofônico, em língua francesa, Goldman, et al. 

(2008:702) propõem examinar os seguintes parâmetros duracionais: duração total da 

fala (com pausas), duração da articulação dos segmentos (sem pausas), a proporção de 

articulação / fala, a velocidade de fala, a velocidade de articulação, a duração média 

das sílabas e o seu desvio padrão, a duração média e o desvio padrão do núcleo da 

sílaba e a proporção de núcleo / articulação. 

 

Em estudo realizado com dados do português europeu, Delgado-Martins e Freitas 

(1991a:6) procedem a uma análise que leva em consideração três fatores: duração das 

seqüências fônicas, pausas silenciosas e pausas preenchidas. As medidas verificadas 

para análise da organização temporal da fala de cada informante foram as seguintes: a 

proporção do tempo de pausa silenciosa, de pausa preenchida e de pausa sobre o 

tempo total de enunciação, a freqüência com que ocorriam as pausas silenciosas e sua 

duração média.  

 

Como acabamos de observar, os estudos da organização temporal da fala consideram 

parâmetros relacionados à utilização das pausas, tais como sua freqüência e duração, e 

parâmetros relacionados à velocidade de fala. Assim como o fizeram Freitas (1992) e 

por Goldman et al. (2008), selecionamos esses parâmetros na presente análise, motivo 

pelo qual serão eles abordados mais detalhadamente nas próximas seções. 

 

2.1.1 – Estudo da pausa 
 

As pausas contribuem para deixar a comunicação humana mais inteligível, na medida 

em que facilitam a produção e identificação da estrutura organizacional do conteúdo 

informativo da mensagem oral. Segundo Zellner (1994:45), três fatos explicam a 

produção de pausas com regularidade. Primeiro, interrupções na fala são necessárias 

para planejar o que vem a seguir. Segundo, a inspiração de ar durante a atividade de 



 26 

respiração gera pausas que são fisiologicamente inevitáveis. Finalmente, a produção 

da fala é uma atividade rítmica, na qual grupos de palavras são produzidos numa 

velocidade particular, controlada em parte por intermédio de pausas. De acordo com 

Freitas (1992:78), o estudo das pausas, embora esteja relacionado aos processos 

entonacionais, constitui um domínio prosódico distinto. A análise das pausas ou a de 

qualquer outro indicador da estrutura temporal da fala recorre, impreterivelmente, ao 

estudo da duração, fundamental para a determinação de padrões de funcionamento 

destas unidades na fala. 

 

Dois tipos de pausa podem ser tradicionalmente distinguidos (Delgado-Martins e 

Freitas 1991a, Zellner 1994:44): as pausas silenciosas e as pausas preenchidas. Para 

Zellner, do ponto de vista físico/lingüístico as pausas silenciosas correspondem a uma 

porção de silêncio no sinal da fala, produzida conjuntamente com uma inspiração, 

deglutição, reflexo laringo-fonatório ou expiração silente. De acordo com Delgado-

Martins e Freitas (1991-a), na leitura e no discurso jornalístico são as pausas 

silenciosas que marcam a estrutura dada graficamente pelo texto, assumindo uma 

função de organização de um discurso pré-planejado. Pausas preenchidas, por sua vez, 

correspondem, para Zellner (1994), a uma seção vocalizada no sinal da fala, podendo 

ser repetição de uma parte do enunciado ou uma falsa partida. Para falantes sem 

alterações patológicas de fala, as pausas geralmente ocorrem entre palavras.  

 

Porém, além das pausas não intencionais, com motivação fisiológica, existem pausas 

silenciosas ou preenchidas com valor psicológico/psicolingüístico.23 Braga e Marques 

(2004:322) afirmam que no debate político o silêncio intencional exerce várias 

funções, entre elas, a de provocar suspense, dar um ritmo à fala e sugerir idéias não 

enunciadas. As autoras sustentam que as pausas na fala do político conferem ritmo ao 

pronunciamento, o que por sua vez ajuda a prender a atenção da audiência. Segundo 

as autoras há, na fala do político em português europeu, uma proporção de silêncio 

que varia entre 22% e 28% e um tempo médio de pausa de 400 ms; porém, não 

explicam claramente os procedimentos para a extração dessas medidas, nem 

informam se elas são representativas do corpus como um todo ou se são extraídas de 

                                                
23 In the psychological/ psycholinguistic classification pauses are divided into silent pauses and filled 
pauses. Silent pauses relate to sections in the speech material where no speech signal appears. Filled 
pauses on the other hand are voiced sections in the speech material such as drawls, repetitions of 
utterances or false starts (Apel et al., 2004:5). 
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uma amostra específica. Nessa mesma linha apresentada por Braga e Marques sobre o 

silêncio intencional, Gayotto (1997) afirma que a pausa não deve ser em momento 

algum encarada como um silêncio morto, desprovido de significação; ao contrário, é 

um intervalo vivo, cheio de sentido, ‘um silêncio eloqüente’, ao qual a autora 

denomina pausa “dramática”. 

 

Os trabalhos de Goldman-Eisler (1968), pioneiros na área de organização temporal da 

fala, demonstram, para o inglês, que as pausas, entre outros fatos prosódicos, 

permitem indicar diferentes estratégias discursivas, funcionando como avaliadores do 

grau de espontaneidade e de criatividade do discurso. A autora postula que a pausa de 

hesitação constitui um indicador do ato interno de geração de informação, sendo 

devida a atrasos no seu processamento: esta função de assinalar o tempo necessário 

para que a informação possa ser gerada é corroborada, segundo a autora, pelo fato de 

o número de pausas diminuir gradualmente a cada repetição sucessiva do mesmo 

discurso. 

 

O comportamento temporal das hesitações na fala semi-espontânea foi o tema da 

pesquisa experimental desenvolvida por Merlo (2006), que investigou a freqüência 

das hesitações em textos falados e a relação entre esse dado, os tipos textuais e a 

presença ou não de apoio visual. Os resultados não indicam diferença significativa 

quando as ocorrências das hesitações foram relacionadas ao tipo textual (descrições 

versus narrativas), à presença ou ausência de apoio visual e à natureza do 

conhecimento envolvido, sugerindo que as hesitações são propriedade do locutor e 

não apenas do processamento em curso. 

 

O tempo mínimo para considerar-se a presença de uma pausa não é consenso entre os 

pesquisadores. Para Francuzk et al. (2002), a duração mínima necessária para que uma 

pausa seja percebida depende de vários fatores contextuais; porém, consideram em 

sua análise somente as pausas com duração superior a 200 ms. No presente estudo, 

consoante a proposta de Howell e Kadi-Hanifi (1991), que comparam propriedades 

prosódicas de material de fala espontânea e de leitura, em língua inglesa, foi 

considerado como pausa um silêncio que, não sendo coincidente com uma oclusão 

consonântica, atingisse uma duração igual ou superior a 100 ms. 
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Trabalhos sobre a estruturação temporal da fala vêm tentando aprimorar técnicas de 

investigação para melhor definir e explicar fatos lingüísticos e paralingüísticos 

subjacentes à estruturação temporal da fala. Para o português europeu, Delgado-

Martins e Freitas (1991a:1), desenvolvem uma linha de investigação que estuda a 

caracterização e o funcionamento das pausas na fala (em quantidade e em qualidade) e 

as relações que estas estabelecem com as seqüências fônicas em textos discursivos de 

vários tipos. Ao estudar o discurso profissional, as autoras observam diferentes 

estratégias de estruturação temporal refletidas nos valores médios de duração das 

pausas.  

 

Diferenças na organização temporal entre a leitura e a fala espontânea são reveladas 

por Sabin et al. (1979). Os autores observam que a leitura usa menos tempo total de 

pausa e que a expressividade aumenta à medida que diminui a velocidade de 

elocução. Cutler (1983) afirma que a análise acústica de produção de fala revela que 

falantes inserem uma grande quantidade de pausas enquanto falam. A autora também 

relata que estudos têm mostrado que a proporção das seqüências articulatórias em face 

do tempo total de fala não se diferencia significativamente de uma língua para outra.  

 

Finalmente, Fant et al. (1991:23-1) reportam resultados referentes à organização 

temporal da leitura no sueco, que incluem a observação de que o tempo total de pausa 

na leitura lenta é quase o dobro do tempo total de pausa na leitura rápida, enquanto a 

velocidade de articulação da leitura lenta reduz-se apenas em 24%. Ou seja, a pausa é 

utilizada pelo locutor para moderar a velocidade de fala. Os autores também apontam 

que na leitura em velocidade “normal” o tempo de pausa corresponde a 28% do tempo 

total da amostra, diminuindo para 25% na leitura rápida.  

 

Em Freitas (1992:87), são apresentados valores para percentagem de tempo de pausa 

obtidos em diferentes pesquisas: segundo a autora, a média de todos os valores de 

percentagem de tempo de pausa encontrada em oito estudos por elas resenhados foi 

de 19%; Duez (1982) apresenta para os fonoestilos entrevista e oratória o valor de 

20%, na língua francesa; Cutler (1983) indicam, para o inglês e o francês, um valor 

médio de percentagem de tempo de pausa de 17%. 
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No presente estudo adota-se o critério proposto por Delgado-Martins e Freitas (1991a) 

e Zellner (1994) para a classificação das pausas em silenciosas e preenchidas e 

considera-se pausa silenciosa todo silêncio com duração igual ou superior a 100 ms 

(Howell e Kadi-Hanifi, 1991) e pausa preenchida a pausa de hesitação (Goldman-

Eisler, 1968). 

 

2.1.2 – Velocidade de fala 
 

A velocidade de fala é definida por Behlau (2001:111) como o número de palavras 

por minuto de texto corrido. Werner e Keller (1994:31) afirmam que variações na 

velocidade da fala geram diferentes impressões perceptuais que estão na dependência 

do tamanho do trecho de fala modificado. Para Shevchenko & Uglova (2006:5), 

velocidade de fala é um fenômeno complexo. A impressão geral de velocidade rápida, 

normal ou lenta pode depender não somente da velocidade de elocução, mas também 

da duração proporcional das pausas silenciosas na fala.  

 

Nesta tese, utiliza-se, no que diz respeito à velocidade de fala, a terminologia utilizada 

em Freitas (1992), que define a velocidade de elocução24 como o número de sílabas 

produzidas por segundo, numa amostra, calculada com base no tempo total de 

produção de fala. A mesma autora, define velocidade de articulação como o número 

de sílabas produzidas por segundo, numa amostra, com base no tempo total de 

articulação de unidades com valor lexical, ou seja, das seqüência fônicas, excluindo-

se portanto o tempo referente às pausas de seu cômputo. 

 

Para o português falado em São Paulo, segundo Behlau (2001:111), a velocidade 

média de fala, expressa em palavras por minuto, observada em leitura de texto corrido 

é de 140 palavras por minuto, com um faixa de distribuição de 130 a 180 palavras por 

minuto25. De acordo com a autora, o limite inferior dessa faixa é considerado lento e o 

limite superior muito rápido. Para Laver (1994:541), é suficiente distinguir três 
                                                
24 Optou-se pela nomeclatura preconizada por Freitas (1992) que denomina velocidade de elocução e 
de articulação ao que Duez (1991) classifica, respectivamente, como velocidade de fala e de elocução. 
25 Convertendo os valores apresentados por Behlau (2001) em palavras por minuto para sílabas por 
segundo, considerando 2,11 sílabas por palavra (média calculada com base no corpus da presente 
pesquisa), a velocidade média de leitura de texto corrido no português brasileiro é de 4,9 sílabas por 
segundo (síl/seg). O limite inferior dessa faixa, 4,6 síl/seg, é considerado, pela autora, como velocidade 
lenta e, o limite inferior, 6,3 síl/seg, considerado velocidade muito rápida. 
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velocidades de fala na língua inglesa calculadas em sílabas por segundo: lenta (entre 

4,4 síl/seg e 5,3 síl/seg), média (entre 5,3 síl/seg e 6,9 síl/seg) e rápida (valor igual ou 

acima de 6,9 síl/seg). Goldman-Eisler (1968:24), por sua vez, considera que a 

velocidade de articulação média, para falantes de inglês, abrange uma extensão entre 

4,4 e 5,9 sílabas/segundo.  

 

Goldman et al. (2008) relatam os resultados referentes à velocidade de fala obtidos 

com base em 6 amostras, três do fonoestilo radiofônico e três leituras dos mesmos 

textos, na língua francesa. Para velocidade de elocução, na leitura foram encontrados 

valores de 4,5 sílabas/segundo e no fonoestilo radiofônico, 4,9 sílabas/segundo; no 

que se refere à velocidade de articulação, excluindo-se o tempo de pausa, observaram-

se os valores de 5,7 e de 5,6 sílabas/segundo, respectivamente. Segundo os autores, a 

análise não evidencia diferenças significativas entre os dois estilos para velocidade 

tanto de elocução quanto de articulação, mas um maior número de pausas silenciosas 

foi observado na leitura. São apresentados, ainda, resultados referentes à percentagem 

de tempo de articulação26 presente na fala: 80,2% para leitura e 87,5% para o estilo 

radiofônico. De acordo com os pesquisadores, esse foi o único parâmetro de 

organização temporal com diferença significativa entre os dois fonoestilos.  

 

2.2 – Organização melódica 

 

Comparando os parâmetros sonoros, Moreno (2002:14) nota que “tudo parece indicar 

que o tom é o parâmetro mais relevante do som”. O autor constata que “o sistema 

auditivo humano é mais sensível às diferenças de tom do que àquelas de intensidade 

ou de duração; algumas condições extralingüísticas – distância, orientação do falante 

ou do ouvinte, vento – afetam a intensidade; outras – a respiração, o cansaço – a 

duração; mas o tom é muito menos vulnerável27.”  

 

                                                
26 O tempo de articulação somado ao tempo de pausa representa o tempo total de fala de uma amostra. 
27 Todo parece indicar que el tono es el parámetro más relevante del sonido. (...) el sistema auditivo 
humano es más sensible a las diferencias de tono que a las de intensidad o duración: algunas 
condiciones extralingüísticas – distancia, orientación del hablante o del oyente, viento... – afectan a la 
intensidad; otras – la respiración, el cansancio - , a la duración; pero el tono es mucho menos 
vulnerable (Moreno, 2002:14).  
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O caráter lingüístico da entonação, de acordo com Pietro (2003:13), ancora no fato de 

que os padrões melódicos são modelos definidos, usados para expressar as intenções 

comunicativas dos falantes. Para a autora, o falante, a partir da entonação, manifesta 

sua atitude subjetiva, essencial nos processos de interação comunicativa, pois em 

geral o ouvinte não está interessado apenas em saber o que foi dito exatamente, mas 

como foi dito e qual tom foi usado.  

 

Fisiologicamente a altura vocal se relaciona com a freqüência de vibração das pregas 

vocais; porém, as impressões transmitidas pela freqüência vocal, ou altura vocal, têm 

relação direta com a intenção do discurso. (Behlau, 2001). A entonação é descrita, 

desta forma, como o fenômeno prosódico percebido como melodia da fala por Werner 

e Keller (1994:28). Segundo os autores, falantes da maioria das línguas Indo-

Européias podem comunicar, por exemplo, o modo da sentença (declarativo ou 

interrogativo) através de variações na melodia da sentença.  

 

A dificuldade em estudar empiricamente fenômenos da entonação é observada por 

Heldner et al. (2004). Os autores comentam que os resultados de qualquer estudo 

dependem da qualidade e da precisão da operacionalização das medidas. Para os 

autores um resultado positivo pode ser considerado evidência favorável a uma 

hipótese, enquanto um resultado negativo pode apontar falhas na operacionalização da 

extração dos correlatos acústicos e não, necessariamente, uma negação da hipótese.   

 

Finalmente, Couper-Kuhlen (1986) discorre sobre o leque de possíveis interpretações 

para a definição de entonação. Para a autora o termo entonação tem uma variedade de 

significados, variando em escopo desde o mais amplo até o mais restrito. Segundo ela, 

alguns lingüistas incluem não somente variações de altura tonal (doravante pitch), 

mas também fenômenos de acentuação e pausas no nível entonacional. Para outros, 

entonação é restrita à manifestação (não-lexical) da linha melódica. No presente 

estudo, a entonação é reservada exclusivamente aos contrastes de gradiência do pitch. 

Como conceitua Hart et al. (1990:10): “entonação é o conjunto de variações de pitch 

ao longo de um enunciado28.” 

 

                                                
28 Intonation, as we have defined it, is the ensemble of pitch variations in the course of an utterance 
(Hart et al., 1990:10). 
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Uma caracterização precisa da curva melódica supõe várias medições, como se 

depreende da literatura sobre as diferentes medidas de freqüência fundamental 

propostas por diversos autores na área dos estudos fonoestilísticos. Na seção seguinte, 

são apresentadas as medidas que efetuamos, referentes à organização melódica do 

enunciado, com fins de caracterizar a organização melódica dos fonoestilos: 

freqüência fundamental máxima, mínima e média, tessitura, interquantile range, 

desvio-padrão da freqüência fundamental, forma intra-silábica do tom, pitch reset e 

movimento melódico médio. Essas são medidas que buscam, de alguma forma, 

evidenciar as diferenças no âmbito da melodia entre os diferentes fonoestilos 

estudados na presente pesquisa. 

 

2.2.1 – Parâmetros para caracterização da curva melódica 
 

As variações na faixa de alcance da freqüência fundamental, computadas a partir de 

seu valor mínimo e máximo, revelam diferenças no grau de envolvimento do falante 

com o conteúdo semântico do discurso de acordo com Hirschberg (2002a:37). 

Segundo a autora, uma extensão de pitch abrangente comunica um maior grau de 

envolvimento do falante. Laver (1994:451) relata que, para falantes do sexo 

masculino, os valores médios para freqüência fundamental em fala conversacional em 

línguas européias são de aproximadamente 120 Hz para homens, sendo o alcance 

mínimo e máximo da freqüência fundamental em torno de 50-250 Hz para homens, 

desde que haja um relativo distanciamento em relação ao tema do diálogo. 

 

Quando o locutor amplia a extensão da freqüência fundamental, uma possível 

interpretação é a de que o locutor acredita que o conteúdo da sua mensagem é 

importante e merece destaque, revela Gussenhoven (2002:50). Hirschberg (2002b:67), 

com base no trabalho de Gussenhoven, postula uma regra ou “máxima”, formulada 

pela autora da seguinte maneira: “tente tornar proeminente, através da entonação, as 

partes da fala que contêm informação importante29.” Braga e Marques (2004:322), 

baseiam-se nesses trabalhos de Gussenhoven e Hirschberg para analisar o discurso 

político, e comentam que essa regra é aplicada pelo locutor para impor ritmo à sua 

                                                
29 Try to make informationally important portions of your speech intonationally prominent (Hirschberg, 
2002:67). 
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fala e para manter a atenção da audiência, independente do conteúdo discursivo 

apresentar informação nova ou não. Segundo as autoras, esse recurso, usado com o 

objetivo de atribuir ênfase, pode ser atingido tanto pela subida como pela descida do 

tom. 

 

Hincks (2004:132, 135), por outro lado, investiga se o desvio-padrão da freqüência 

fundamental é um bom indicador da vivacidade30 do falante, utilizando um corpus na 

língua sueca. A hipótese da autora é que um maior desvio padrão na fala indica uma 

voz com vivacidade e, portanto, um estilo de fala percebido como prazeroso e 

interessante para se ouvir. A autora sugere que, para trechos maiores de fala, o desvio-

padrão é um melhor indicador de dinamismo na fala do que a tessitura, embora na 

verdade digam respeito à mesma variável. Para permitir a comparação entre locutores, 

Hincks normaliza o desvio-padrão dividindo-o pela freqüência fundamental média, 

medida que denomina “pitch dynamism quotient” ou “PDQ”.  

 

Sobre os resultados de medições de freqüência fundamental, na língua francesa, 

Goldman et al. (2008) relatam que a variância da distribuição de valores de freqüência 

fundamental no estilo radiofônico é significativamente maior (p < 0.001)31 do que a 

mesma medida na leitura: 7,2 semitons versus 5,4 semitons, respectivamente. Os 

autores também apresentam os resultados de tessitura: 18,9 semitons para o estilo 

radiofônico e 16,6 semitons para leitura. Na opinião dos autores, a tessitura da fala 

não é uma medida robusta, pois varia de forma significativa mesmo dentro da mesma 

amostra. Por isso, citam também os valores correspondentes a uma terceira medida, o 

interquantile range, que na sua conceitualização exclui 10% dos valores mais 

extremos, considerando de 5% a 95% da tessitura. Reportam um valor para 

interquantile range de 12,9 semitons no estilo radiofônico e 8,6 semitons na leitura, 

mostrando que essa métrica, também exibe maior dinamismo melódico no estilo 

radiofônico. 

 

                                                
30 No original, liveliness (Hincks, 2004). 
31 p é a probabilidade de rejeitar incorretamente a hipótese nula. Em geral, rejeita-se a hipótese nula 
quando o valor de p é inferior a 0,05 (Johnson, 2008:54). Neste caso, como o valor de p é menor do que 
0,001, rejeita-se a hipótese que os fonoestilos radiofônico e leitura provenham da mesma distribuição e, 
por isso, a diferença encontrada é considerada significativa. 



 34 

A partir dos estudos prosódicos sobre os parâmetros para a medição da curva 

melódica, é proposta, na presente tese, a extração dos seguintes parâmetros acústicos 

relativos ao comportamento da freqüência fundamental em trechos mais extensos da 

fala: freqüência fundamental máxima, mínima e média, tessitura, interquantile range 

e desvio-padrão da freqüência fundamental. Os procedimentos de extração desses 

parâmetros são detalhados no capítulo 4 (metodologia da análise prosódica) e seus 

resultados comentados no capítulo 6 (resultados e discussão dos parâmetros 

prosódicos estudados). 

 

Embora não tenha como meta o exame de marcas prosódicas em fonoestilos 

profissionais, o estudo de Heldner et al. (2004), voltado para a extração automática de 

correlatos acústicos que permitem identificar a existência ou não fronteiras 

prosódicas, propõe várias medições de freqüência fundamental, incluindo a tessitura e 

os valores de seu alcance mínimo, máximo, e médio, medidas estas já discutidas no 

início desta seção. Destaca-se do estudo, porém, o fato destes autores apresentarem 

outra proposta, desenhada para capturar o dinamismo da fala pontualmente, e que 

permite classificar cada tom como sendo do tipo estático, ascendente, descendente, 

ascendente-descendente ou descendente-ascendente.  

 

Nesta mesma linha de pesquisa, Goldman et al. (2008), por sua vez, enfocam a 

dinâmica da freqüência fundamental do núcleo das sílabas, classificando cada núcleo 

como portador de tom estático, dinâmico ascendente ou dinâmico descendente. Ao 

tratar os dados para obtenção dessa medida estes autores identificam uma significativa 

diferença entre o estilo radiofônico e a leitura, observando maior incidência de tons 

dinâmicos, especialmente os descendentes, no fonoestilo radiofônico francês. 

 

Outra medida pontual da curva melódica sugerida na literatura e considerada no 

presente trabalho é aquela correspondente ao chamado pitch reset32. Werner e Keller 

(1994:33) explicam que ao longo de uma seqüência fônica, a freqüência fundamental 

tende a declinar, enquanto no início de cada grupo-respiratório, a freqüência 

fundamental recomeça em um nível mais elevado – isso seria denominado a ‘linha-

                                                
32 Pitch reset refere-se à retomada da freqüência fundamental após uma ruptura da curva melódica; 
porém, seguindo a tradição dos estudos em acústica da língua portuguesa, o referido termo será 
doravante mantido na língua inglesa. 
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base do reset’. Ladd (1988:535) comenta a dificuldade em interpretar os resultados 

relativos ao reset da freqüência fundamental, ou pitch reset, e chama atenção para o 

fato de que sua definição depende muito do ponto de vista teórico do pesquisador. 

Para o referido autor, uma abordagem óbvia seria definir o valor do reset da 

freqüência fundamental como correspondendo à diferença entre o último pico pré-

fronteira e o primeiro pico pós-fronteira. Como, porém, Ladd (1988) não encontrou 

resultados consistentes com a sua hipótese, o procedimento ideal de extração de reset 

da freqüência fundamental não pôde ser validado a partir de seus dados empíricos. 

 

Heldner et al. (2004) apontam três alternativas para a medição de pitch reset: 

1) A diferença entre o último valor de freqüência fundamental na palavra pré-

fronteira e o primeiro valor de freqüência fundamental da palavra pós-fronteira; 

2) A diferença entre o valor de freqüência fundamental mínimo e máximo da última 

e primeira sílaba antes e depois da fronteira; 

3) A diferença entre o valor da freqüência fundamental média da última sílaba pré-

fronteira e da primeira sílaba após a fronteira. 

 

Os autores relatam que, dessas alternativas, os resultados que deram a melhor 

distinção entre os tipos de fronteiras investigados foram procedentes das medições 

feitas com os valores médios de freqüência fundamental. No presente estudo, optou-se 

por calcular a percentagem de pausas com reset da freqüência fundamental entre 

fronteiras pela a diferença entre a F0 média da primeira vogal tônica após uma pausa e 

a F0 média da última vogal tônica anterior à pausa. Foi considerado haver um reset da 

F0 quando esse valor apresentou-se superior a 2 semitons33. A variável F0 R, 

corresponde, assim, ao valor percentual de pausas com reset de F0 em um 

determinado fonoestilo. 

 

Por fim, o último parâmetro prosódico de organização melódica que investigamos foi 

o “movimento melódico médio”, expresso em semitons por segundo e correspondente 

à soma de todos os deslocamentos, ascendentes e descendentes tonais, durante um 

determinado tempo, conforme sugerido por Goldman et al. (2008:702) De acordo com 

                                                
33 Segundo Hirst (2008) valores inferiores a dois semitons não são perceptualmente relevantes: “A 
semitone corresponds approximately to a minimal significant difference in pitch in speech - listeners 
usually require in fact a difference of about 1.5 to 2 semitones before they hear a difference between 
pitch intervals between speech sounds.” 
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a proposta, pode-se extrair tanto o movimento melódico intra-vocálico, calculado 

apenas com base em valores medidos nas vogais, quanto o movimento inter-vocálico, 

considerando-se o intervalo melódico entre vogais adjacentes.  
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Capítulo 3 – Estudos perceptivos em prosódia expressiva  
 

O presente capítulo apresenta uma revisão de pesquisas voltadas para a percepção de 

características prosódicas e sua relação com a identificação não só de diferentes 

línguas, como de características ligadas a aspectos formais, dentre elas graus de 

ênfase e marcas estilísticas. Na literatura da área encontram-se ainda trabalhos 

voltados para percepção de emoções e atitudes do falante a partir da análise de traços 

prosódicos. Nestes estudos, pode-se encontrar base para sedimentar a proposta da 

presente pesquisa, no que concerne a avaliação da percepção de fonoestilos 

profissionais com base em testes direcionados para aspectos prosódicos, compostos 

por amostras de fala, e realizados junto a juízes-ouvintes. Encontra-se também neste 

material bibliográfico apoio no que diz respeito ao uso de procedimentos destinados a 

isolar apenas o conteúdo prosódico de outras pistas que podem conduzir a percepção 

da fala, mediante técnicas de filtragem das amostras.  

 

A importância dos estudos perceptivos na área da prosódia é comentado por Hart et al. 

(1990), em seu livro sobre o estudo da percepção da entonação. Os autores afirmam: 

“Não importa o quanto um fenômeno possa ser encontrado sistematicamente através 

da inspeção visual da curva da freqüência fundamental, se ele não pode ser escutado 

pelo ouvinte, não faz parte da comunicação34”. Esta constatação destaca a importância 

da percepção, por parte dos ouvintes, dos aspectos acústicos da fala; ou seja, a 

presença de qualquer alteração na fala só contribui para a comunicação se notado 

perceptivamente pelos participantes do evento comunicativo. Daí a importância de 

medir não somente os correlatos acústicos das características prosódicas de um evento 

de fala mas, também, a percepção dos mesmos por parte de ouvintes. Rietveld e Chen 

(2006) reforçam essa idéia, comentando que através do uso de fala manipulada, 

estudos perceptivos permitem o controle de parâmetros entonacionais que possam 

contribuir para um determinado significado. Em combinação com a abordagem 

descritiva, esses estudos podem complementar o entendimento de como as 

características prosódicas contribuem não só para construção do significado, como 

para sua transmissão. 

                                                
34 “No matter how systematically a phenomenon may be found to occur through a visual inspection of 
F0 curves, if it cannot be heard, it cannot play a part in communication” (Hart et al. 1990). 
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Não basta às manifestações prosódicas serem tão somente perceptíveis para que 

surtam efeito em situações de interação comunicativa; é preciso, além disso, que haja 

consenso entre locutores e ouvintes quanto a seu significado. Para Cagliari (2002:43): 

 

“como falantes da língua, sabemos como agir diante não 

apenas do significado literal das palavras e das estruturas sintáticas, 

mas também ‘do tom da voz’ com que os enunciados são proferidos. Se 

não houvesse um consenso entre os usuários da língua a respeito do 

valor dos elementos prosódicos na linguagem oral, poder-se-ia dizer 

qualquer enunciado de qualquer modo, que a comunicação não se 

perturbaria ou alteraria. (...) Compartilhamos os valores lingüísticos dos 

elementos prosódicos de maneira semelhante à que usamos para os 

demais fenômenos da linguagem humana. Captar as reações do ouvinte 

e descrever seus valores lingüísticos não é um trabalho simples, mas 

também não é uma obra impossível.” 

 

O consenso que Cagliari menciona é fundamental no sentido de dar suporte à hipótese 

de que cada fonoestilo pode ser reconhecido por suas características prosódicas. Para 

esse reconhecimento ser possível, no entanto, é necessário primeiro que as diferenças 

entre os fonoestilos sejam percebidas, e em seguida que haja um consenso entre os 

usuários da língua a respeito do papel desempenhado pelos elementos prosódicos – 

dentre os quais se encontram características temporais e melódicas – que se acredita 

possa servir à função de diferenciar cada um dentre os fonoestilos que são alvo desta 

pesquisa. 

 

A tradição experimental utilizada para avaliar o poder comunicativo dos aspectos 

supra-segmentais da fala é descrita por Scherer, Ladd e Silverman (1984). A 

metodologia geralmente consiste em duas etapas: na primeira, o foco é a medição de 

variáveis acústicas da fala natural; e na segunda, o objetivo é analisar avaliações feitas 

por ouvintes em amostras de fala manipuladas para isolar os aspectos prosódicos a 

serem estudados. Esse isolamento pode ser realizado tanto por procedimentos que 

suprimem a informação semântica que passa pelo nível segmental, quanto através de 

tecnologias de síntese de fala, que permitem a manipulação artificial de parâmetros 
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prosódicos individuais. Estudos que seguem essa metodologia geralmente operam 

com a premissa de que a prosódia constitui um canal paralelo de comunicação, de tal 

forma que os ouvintes podem formar julgamentos, com base somente na estrutura 

supra-segmental que resta depois de terem sido eliminados todos os elementos 

segmentais da fala. Apesar de focalizarem exclusivamente as funções afetivas da 

prosódia e a contribuição de dois aspectos prosódicos em particular – curva melódica 

e qualidade de voz – Scherer, Ladd e Silverman (1984) afirmam que outros aspectos 

supra-segmentais da fala, incluindo velocidade de fala, intensidade, freqüência e 

duração de pausas, também podem ser estudados utilizando metodologias similares, 

acreditando que seus resultados podem ser generalizados para além das questões 

específicas de afeto por eles investigadas.  

 

No trabalho referido no parágrafo precedente, os autores desenvolvem seu 

experimento a partir de três técnicas que eliminam o conteúdo semântico da fala. A 

primeira técnica é o uso de um filtro que deixa passar somente as freqüências abaixo 

de certo limiar, técnica aplicada também no presente estudo. Eles comentam que é 

comum, em estudos desse tipo, utilizar um teto fixo de 500 Hz; porém, como no seu 

estudo era importante eliminar também a qualidade de voz, optaram por utilizar como 

limite o valor máximo de freqüência fundamental de cada locutor. (Optou-se, no 

presente estudo, por uma freqüência máxima de 300Hz, valor aproximado do ponto 

mais alto registrado para a F0 na aferição dos dados de todos os locutores.) A segunda 

técnica, chamada de “random spliced”, consiste em cortar a fala original em 

segmentos pequenos (de 310 ms) e reconstruir a amostra com uma ordenação 

aleatória dos segmentos, preservando a qualidade de voz, mas eliminando a 

inteligibilidade e também a forma original da curva melódica. Os autores comentam 

que essa técnica introduz alguns artefatos, incluindo a sensação de uma fala cortada e, 

possivelmente, um novo contorno melódico. Finalmente, a terceira técnica consiste 

em apresentar a fala em ordem reversa. Essa técnica, como as outras, elimina o 

conteúdo lexical, mas preserva a qualidade de voz. Um artefato significativo 

associado a essa técnica é a introdução de uma nova curva melódica. Como muitas 

frases começam com um pico de F0 alto na primeira sílaba tônica, a amostra em 

reverso termina com um final enfático, resultando na percepção de uma tessitura 

(extensão de F0) maior do que a original. 
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Scherer, Ladd e Silverman (1984), após aplicarem as três técnicas de deslexicalização 

e calcularem a correlação entre os resultados de percepção da fala original, do texto e 

da fala manipulada, confirmam que informação afetiva é comunicada de forma 

independente do conteúdo semântico, fornecendo subsídios para reforçar a hipótese 

do presente estudo, de que a prosódia pode atuar isoladamente para marcar contrastes 

e poderia ser, portanto, suficiente como indício para diferenciar os fonoestilos 

profissionais. 

 

Aplicando uma metodologia semelhante, Ohala e Gilbert (1981) validam a hipótese 

que línguas diferentes “soam” diferentes não somente pelo uso de segmentos 

fonológicos diversos, mas também devido a diferenças prosódicas entre elas. No 

estudo, os autores utilizam uma técnica na qual os ouvintes são apresentados apenas à 

informação prosódica na forma de uma seqüência de pulsos (um "zumbido") e 

instruídos a identificar a língua da fala original. Assim, os autores buscam verificar se 

os ouvintes são capazes de identificar as línguas quando se escuta apenas a freqüência 

fundamental, a intensidade, e algumas características temporais do sinal original. Os 

resultados da pesquisa mostram que ouvintes são capazes de distinguir línguas apenas 

a partir das pistas prosódicas dos enunciados, porém não o fazem sem dificuldade. 

Esse experimento aponta como uma tarefa árdua a discriminação entre línguas com 

base somente na prosódia, pois a porcentagem de acerto médio dos ouvintes foi 56,4% 

em experimento envolvendo a identificação de três línguas. Parte da dificuldade é 

atribuída ao uso da técnica da escuta de seqüência de pulsos. Os autores mostram que 

a tarefa de identificação torna-se mais fácil para o ouvinte submetido previamente a 

uma sessão de treinamento, em que seja utilizado tanto o sinal vocal original, quanto 

este mesmo sinal em sua versão processada. A taxa de reconhecimento dos 

participantes que receberam esse treinamento foi de 55,1%, em comparação a 44,1% 

para os participantes que não receberam o treinamento. Os autores também 

comprovam que trechos longos de fala podem ser identificados melhor do que 

passagens curtas, e que o ouvinte tem mais facilidade em discriminar sua própria 

língua de uma língua estrangeira, do que em diferenciar duas línguas estrangeiras 

entre si. 

 

Mais recentemente, em estudo utilizando metodologia de fala filtrada aplicada a 

línguas românicas, Dufter e Reich (2003) relatam um experimento perceptivo 
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conduzido para testar se as línguas francesa, espanhola, portuguesa européia e 

brasileira tinham assinaturas prosódicas próprias. Amostras de fala em três diferentes 

estilos foram gravadas de dois falantes nativos de francês metropolitano, três falantes 

de espanhol de Bogotá, dois falantes de português europeu e dois falantes de 

português brasileiro (um de São Paulo e outro do Rio de Janeiro). Para cada língua, 

foi coletada a fala de três estilos: leitura cuidadosa, leitura rápida e fala espontânea. 

As amostras utilizadas neste teste de percepção consistem em trechos de vinte 

segundos de fala contendo somente sentenças declarativas e poucas hesitações. Essas 

amostras foram então filtradas usando a opção de filtragem Hann band do programa 

de análise acústica PRAAT, com limite superior de 400 Hz. Os estímulos foram 

apresentados a sujeitos familiarizados com pelo menos um idioma românico, aos 

quais era solicitada a tarefa de reconhecer a língua. Os autores encontraram melhor 

reconhecimento para a língua francesa, independente do estilo de fala, e o segundo 

melhor reconhecimento para o espanhol. Em geral a identificação foi mais fácil para 

fala espontânea do que para leitura. 

 

Em outro teste de percepção realizado com a participação de juízes-ouvintes, 

Herment-Dujardin e Hirst (2002) criam versões sintetizadas de enunciados 

espontâneos, usando MBROLA (Dutoit, 1996), um sistema de síntese de voz baseado 

na concatenação de difones35. O uso da tecnologia de síntese de fala permite controlar 

de forma independente os parâmetros relacionados com a prosódia. O corpus utilizado 

no estudo consiste em fala espontânea de língua inglesa, coletada de um debate 

político, uma conversa informal e um programa de rádio, no qual duas mulheres falam 

sobre um tema com alta probabilidade de carrear emoções. Na primeira etapa os testes 

de percepção, ouvintes foram instruídos a escutar as amostras e a marcar as palavras 

enfáticas. Essa marcação permitiu estimar o grau de ênfase de cada palavra com base 

no número de coincidências de escolha dos mesmos itens lexicais por diversos 

ouvintes. Os resultados obtidos nesta fase preliminar nortearam a seleção de doze 

amostras, contendo pelo menos uma palavra enfática, e que foram utilizadas para a 

fase seguinte do teste de percepção realizada com outros juízes. Para cada amostra, 

foram geradas cinco versões sintéticas: a primeira delas serviu de referência, e se 
                                                
35 Difones são unidades de fala que começam no meio da parte estável de um fone e terminam no meio 
do fone subseqüente. A principal vantagem destas unidades na síntese de fala é que minimizam 
problemas de concatenação, pois incluem a maior parte das transições e coarticulações entre fones 
(Dutoit, 1996). 
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manteve o mais próximo possível da original; a segunda neutralizava efeitos de 

variações da freqüência fundamental; a terceira manipulava a duração a partir do 

alongamento de fonemas; a quarta mudava as pausas de local; e a derradeira que foi 

gerada eliminava o conteúdo semântico das amostras. Este último efeito de anulação 

do teor informativo das amostras foi obtido pela troca de segmentos por um único 

representante de cada classe de sons (por exemplo, todas as vogais foram substituídas 

pela vogal [a], todas as consoantes nasais por [n], etc.) e, em seguida, pela aplicação 

da técnica de síntese de fala mediante utilização de MBROLA em sua versão 

francesa. Finalmente, as cinco versões de cada uma das 12 amostras foram tocadas em 

ordem aleatória para os ouvintes, instruídos a identificar as palavras enfáticas, e 

avaliar o grau de ênfase de cada palavra do corpus. Os autores concluem a partir dos 

resultados obtidos que a freqüência fundamental e a duração são os principais 

parâmetros que influenciam a percepção da ênfase todas as vezes em que o conteúdo 

semântico da amostra fica anulado.  

 

No que se refere a estudos perceptivos diretamente ligados a estilos de fala, Mixdorff 

e Pfitzinger (2005) avaliam a capacidade de seis ouvintes nativos da língua alemã de 

distinguir entre a produção espontânea e a versão lida da transcrição de um mesmo 

trecho de fala. O corpus consiste em frases coletadas a partir de diálogos entre 

participantes que realizaram uma tarefa de traduzir em palavras uma trajetória 

assinalada num mapa ao seu interlocutor que devia, por sua vez, indicar o 

entendimento da mensagem traçando a mesma rota em outro mapa que detém em seu 

poder. Este protocolo foi usado para desencadear interações verbais sem uso de um 

texto a ser lido: o mapa de um dos locutores exibe uma rota marcada, que esse locutor 

busca explicar ao outro, que por sua vez tenta seguir a rota no seu mapa. Os locutores 

não podem ver o mapa um do outro, e pelo fato dos mapas serem diferentes na 

quantidade e nos nomes dos locais em destaque, os locutores precisam interagir 

verbalmente para conseguirem se entender. Os locutores, depois de participarem desta 

tarefa, retornaram para gravar novamente as mesmas interações, mas desta vez com 

base na leitura das transcrições dos diálogos originais. Essa metodologia busca isolar 

as diferenças entre a fala espontânea e a leitura, mantendo os locutores e o conteúdo 

lexical constante. Depois da coleta, as duas gravações de cada interação (a original e a 

leitura de sua transcrição) foram apresentadas e os ouvintes foram instruídos a 

identificar qual era a original e qual a leitura. Os autores comentam que os ouvintes 
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tiveram bastante dificuldade em identificar o estilo de fala, talvez pelo fato da leitura 

utilizar um vocabulário apropriado para uma interação conversacional e não para uma 

leitura propriamente dita, ou talvez pelo fato de os sujeitos terem simulado a interação 

original quando re-interpretaram a tarefa utilizando os manuscritos originais. Os 

resultados deste estudo de percepção revelam que a presença de pausas preenchidas é 

o fator principal utilizado pelos ouvintes para distinguir a fala espontânea da leitura e 

que quando as pausas preenchidas são removidas das amostras, os ouvintes não 

conseguem diferenciar os estilos. 

 

A literatura referente a estudos de percepção diretamente ligados a fonoestilos 

profissionais é bem mais restrita. Em um dos primeiros estudos perceptivos nesta 

área, Tielen (1990) estuda a capacidade do ouvinte em identificar o sexo, a idade e a 

profissão de 60 locutores holandeses que liam textos extraídos de um programa de 

rádio. Os locutores eram representantes de três diferentes profissões: enfermagem, 

gerência e atendimento ao público em balcão de informações. Para os 40 avaliadores, 

a folha de respostas apresentava seis alternativas, as três profissões citadas acima e 

mais as de professor, vendedor e repórter de rádio. Os avaliadores foram capazes de 

identificar o sexo e, com certo grau de precisão, a idade do locutor; porém, o autor 

conclui que as respostas sobre a profissão do locutor refletiam antes estereótipos 

prevalentes no tocante ao sexo de quem exercia cada profissão, do que às 

características de voz dos locutores. Por exemplo, homens foram mais identificados 

como gerentes e mulheres como enfermeiras, independente da verdadeira profissão 

dos locutores. 

 

Léon (1993b) critica Tielen por ter estudado a fala de profissões que não são 

conhecidas como estando associadas a um fonoestilo característico ou a uma tradição 

discursiva expressiva, questionando os limites de identificação de uma profissão 

apenas pela interpretação da voz: 

 

“Em que medida a voz pode caracterizar a profissão? Quando 

os índices semânticos dos discursos são apagados, quais são, por 

exemplo, nossas chances de diferenciar a voz de uma enfermeira da de 

um gerente de empresa ou de um empregado encarregado de dar 
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informações? (...) Acontece que certas profissões, como certos 

indivíduos, são melhor caracterizáveis do que outras36.”  

 

Léon e Bhatt haviam estudado, em 1991, as características temporais e melódicas de 

um corpus composto de discursos radiofônicos, na língua francesa canadense, 

reunindo dois locutores para cada um de três fonoestilos: apresentação de notícias, 

introdução a um concerto musical e narração de um jogo de futebol americano. Além 

de quantificar os parâmetros temporais e entonacionais, os autores realizam um teste 

de percepção utilizando a fala filtrada com um limite superior de 300 Hz, com o 

objetivo de descobrir se os comportamentos prosódicos dos fonoestilos podem ser 

reconhecidos e distinguidos sem a presença de informação referencial. De acordo com 

os autores, esse reconhecimento daria crédito à hipótese de que os marcadores 

prosódicos têm estrutura autônoma própria, principalmente no nível macro-estrutural, 

independente de informações lexicais, semânticas ou sintáticas. No teste de 

percepção, as amostras filtradas, com duração aproximada de 5 segundos, foram 

apresentadas em ordem aleatória a 12 sujeitos, instruídos a indicar se as amostras 

representavam a transmissão oral de notícia, a apresentação radiofônica de um 

concerto musical ou o comentário de um jogo de futebol americano feito por um 

locutor. Os participantes corretamente identificaram o fonoestilo noticiário em 96% 

das amostras, as apresentações de concertos musicais em 54% das amostras, e os 

comentários de futebol americano em 79%. 

 

Outro estudo, relatando uma pesquisa voltada para percepção de amostras de 

fonoestilo radiofônico, neste caso jornalístico, foi reportado por Botinis et al. (2004). 

Os autores relatam os resultados de experimentos perceptivos baseados na fala grega 

em noticiários de uma estação de rádio e observam que os avaliadores percebem 

pausas sem a existência de um correlato acústico direto; ou seja, sem a presença de 

um silêncio no sinal sonoro. 

 

                                                
36 Dans quelle mesure la voix peut-elle caractériser la profission? Lorsque les indices sémantiques des 
discours sont effacés, quelles sont, par exemple, nos chances de différencier la voix d’une infermière de 
celle d’un gérant d’entreprise et de celle d’un employé chargé de donner des renseignements? (…) Il 
reste que certaines professions, comme certains individus, sont mieux caractérisables que d’autres 
(Léon, 1993b:178. 
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Finalmente, outro estudo relacionado diretamente com a prosódia de um fonoestilo 

profissional foi desenvolvido por Braga e Marques (2004), que investigam o impacto 

da voz no grau de convencimento veiculado na fala de políticos portugueses durante 

um debate. As autoras realizaram um estudo perceptivo com dez avaliadores que 

foram instruídos a colocar numa escala gradual os níveis de assertividade de seis 

participantes de um debate político na televisão portuguesa. Oito dentre dez 

avaliadores consideraram os políticos com pitch mais grave como sendo mais 

determinados e convincentes do que os outros. Cabe comentar que no estudo não há 

relato da metodologia ou da análise estatística do teste de percepção realizado. 

 

É reduzido, como se pode notar, o número de estudos que realizam experimentos 

perceptivos relacionados diretamente ao fonoestilo profissional. Dentre estes raros 

estudos encontrados na literatura, apenas um busca responder diretamente à questão 

de saber se um fonoestilo profissional pode ou não ser diferenciado de outro a partir 

apenas da informação prosódica, interesse específico da presente tese.  

 

Foram, por conseguinte, propostas metodológicas apresentadas em estudos sobre o 

papel da prosódia na comunicação de informação afetiva ou fonoestilística (lato 

sensu), nos quais ouvintes julgam amostras de fala filtrada para eliminar seu conteúdo 

semântico, que forneceram subsídios para a construção do teste de percepção aplicado 

no decorrer da realização da presente pesquisa. Detalhes referentes à elaboração deste 

teste encontram-se no capítulo 5. 
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Capítulo 4 – Metodologia da análise prosódica 
 

Como apresentado nos capítulos de revisão da literatura, a prosódia compreende 

parâmetros acústicos relacionados à freqüência fundamental, à duração e à 

intensidade. O presente estudo baseou-se nos parâmetros de freqüência fundamental e 

de duração. A investigação da intensidade foi impossibilitada devido às limitações 

impingidas pelo modo de captura das amostras, sem controle da utilização do 

microfone. A metodologia aplicada para a coleta e análise dos dados no presente 

estudo visa à investigação sistemática dos parâmetros acústicos na fala profissional 

dos fonoestilos telejornalístico, político, religioso e a fala do entrevistado, na tentativa 

de apontar aspectos objetivos que diferenciem as características prosódicas da fala em 

situação de exercício profissional. Para facilitar a leitura dividiu-se esse capítulo em 

seis sub-partes, a saber: corpus, população, gravação, tipo de registro, tratamento de 

dados (transcrição e etiquetagem) e medidas (organização temporal e organização 

melódica). 

 

4.1 - Corpus 
 

Cada registro constou de um minuto de fala em uso profissional: os telejornalistas e os 

entrevistados em estúdio de televisão, os políticos em sessão plenária no senado 

federal, transmitida pela televisão, e os religiosos na igreja, com transmissão ao vivo 

da celebração da missa. Essa duração da amostra, de um minuto de fala, também foi 

opção em outras pesquisas, como Mixdorff et al. (2005) e Botinis et al. (2004). A 

duração total das gravações analisadas perfaz 20 minutos, contendo 2780 palavras e 

5861 sílabas. Cabe ressaltar que a parte da celebração da missa escolhida foi a 

homilia37 por se tratar de uma pregação cujas características a tornam mais próxima 

da fala espontânea do que as outras subdivisões da liturgia, uma vez que durante o 

sermão o celebrante não segue nenhuma leitura ou ritual de reza, mas fala diretamente 

ao público. Para a seleção do material telejornalístico, optou-se por utilizar âncoras de 

telejornal, ou seja, o repórter apresentador que faz o relato das notícias. Houve, ainda, 

o cuidado de selecionar senadores para comporem o corpus dessa pesquisa que 

                                                
37 Definido em Houaiss (2001) como sendo o “comentário do Evangelho, depois de sua leitura, por 
ocasião da missa; discurso ao povo”. 
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estivessem proferindo o seu discurso no plenário falando diretamente com a platéia, e 

não fazendo uma leitura de texto. A entrevista aqui estudada pode ser caracterizada 

nos moldes daquela descrita por Llisterri (1992), que relata que na entrevista as 

respostas assumem forma de pequenos monólogos, desde que a estratégia do 

entrevistador seja interferir o menos possível, perguntando apenas quando o sujeito 

esgotou o tópico. Outro aspecto a ser considerado é o estresse causado pelo ambiente 

de estúdio e pelo equipamento de gravação. 

 

Todos os registros foram capturados diretamente de programas transmitidos com 

regularidade por emissoras brasileiras de televisão. Goffman (1981) ressalta aspectos 

que favorecem o estudo da fala transmitida pela mídia rádio-televisiva: o fato de estar 

disponível em toda parte e ser de fácil acesso para gravações, o fato de as 

transmissões serem públicas, dispensando permissão para seu uso acadêmico e, além 

disso, o fato de não existir o risco de os sujeitos das gravações modificarem o seu 

comportamento em virtude de saberem ou suspeitarem que sua fala viesse a ser alvo 

de análise. Sobre a opção de estudar os fonoestilos com fala espontânea, neste caso 

diferenciando-a da fala produzida em laboratório, Wennerstrom (2001:IX) ressalta a 

importância de observar o funcionamento dos parâmetros prosódicos em situação real 

de uso. Esta autora comenta que em contexto espontâneo, a produção oral é mais 

rápida e ocorrem freqüentemente processos de redução que afetam inclusive as 

vogais. Lembra, porém, a dificuldade de lidar com dados de fala colhidos neste tipo 

de contexto que, em geral, apresentam muito ruído de fundo, além do risco de que os 

oradores se afastem demasiadamente do microfone durante a gravação, afetando o 

volume.38 Hirschberg (2002a:33) também aponta que o fenômeno da fala espontânea 

tem atraído considerável atenção por parte de pesquisadores em prosódia, que tentam 

caracterizar prosodicamente pausas preenchidas e perda de fluência no desempenho 

oral.  

4.2 - População  

 

Investigou-se o discurso profissional de 20 locutores adultos do sexo masculino, 5 

apresentadores de telejornal, 5 padres católicos, 5 políticos e 5 profissionais em 

                                                
38 As gravações utilizadas neste estudo foram selecionadas visando minimizar esses efeitos apontados 
pela autora. 
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situação de entrevista, todos dentro da faixa etária dos 35 aos 78 anos de idade, 

falantes nativos do português brasileiro e sem distúrbios de comunicação. Ressalta-se 

que esse estudo não considerou características dialetais ou regionalismos; embora os 

representantes do corpus sejam naturais de diferentes estados brasileiros, não 

apresentam traços regionais estigmatizados. Os programas e os locutores que formam 

a população de cada fonoestilo estudado acham-se listados na Tabela 1, e o perfil 

detalhado de cada um deles pode ser obtido mediante consulta ao Anexo I: 

 
 

Tabela 1: População de cada fonoestilo. 
 

FONOESTILO / FONTE 
 

 
LOCUTOR  

 
DATA DA GRAVAÇÃO 

Alexandre Garcia  26/01/2008 
Heraldo Pereira  26/01/2008 
Renato Machado  27/10/2007 
William Waack  27/10/2007 

TELEJORNALÍSTICO 
Jornal Nacional (TV Globo) 

Willian Bonner  13/07/2007 
Aloizio Mercadante  13/07/2007 
Álvaro Dias  10/09/2008 
Cristóvam Buarque  10/09/2008 
Geraldo Mesquita  12/05/2008 

POLÍTICO 
Sessão Plenária do Senado Federal 

(TV Senado) 
Pedro Simon  16/06/2008 
José Anchieta Tavares  06/09/2008 
Maciel Pinheiro  17/06/2008 
Robson de Oliveira Pereira  02/10/2007 
Rodrigo Arnoso  23/09/2008 

RELIGIOSO 
Celebração da Missa (TV Rede Vida) 

Rubens Gomes de Carvalho  16/06/2008 
Ildo Sauer  12/09/2008 
Luiz Eduardo Soares  18/06/2008 
Marco Antônio Leonel  24/09/2008 
Roberto Lent  12/10/2007 

ENTREVISTA 
Entre Aspas (Globo News) 

Sérgio Adorno  18/06/2008 
 

4.3 - Gravação 

 

Como instrumento de coleta de dados para o registro das vozes, foi utilizado um 

computador portátil, acoplado por um cabo USB a uma placa externa Sound Blaster, 

que por sua vez estava ligada ao aparelho de decodificação digital de uma operadora 

de televisão a cabo (Figura 2). O material de voz foi gravado através do programa 

Creative Smart Recorder. Os sinais de voz foram gravados em formato PCM39 (.wav), 

com amostras de 16 bits e freqüência de 22kHz, e analisados utilizando-se o programa 

de análise acústica PRAAT (Boersma e Weenink, 2008). As gravações dos fonoestilos 

                                                
39 Pulse Code Modulation, formato digital no qual os arquivos .wav são armazenados. 
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político, religioso e entrevista foram realizadas em um minuto corrido; a dinâmica de 

apresentação do telejornal não permitiu, porém, uma gravação única; assim, uniram-se 

no máximo 4 trechos, que somados perfizessem um minuto de fala. 

 

 

 
Figura 2: Diagrama da gravação das amostras. 

 

4.4 - Tratamento dos dados  

 

O tratamento dos dados de todo o material de fala foi dividido em três etapas: 

transcrição grafemática, etiquetagem e medições. Cada uma destas etapas será 

descrita detalhadamente a seguir. 

 

4.4.1 - Transcrição 
 

Todo o material de fala foi transcrito pela pesquisadora. A transcrição grafemática 

completa das amostras encontra-se no Anexo II. Procedeu-se em seguida à 

segmentação das sílabas canônicas, como preconizada por Moraes e Leite (1992:68), 

e sua contagem ao longo de toda a transcrição da fala de cada sujeito estudado. O 

material gravado e selecionado foi posteriormente analisado acusticamente utilizando-

se o programa computacional PRAAT. 
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4.4.2 - Etiquetagem 
 

Goldman et al. (2008), alertam para a importância do alinhamento segmental para 

uma descrição fonoestilística detalhada. Alguns aspectos supra-segmentais, como 

tessitura e freqüência fundamental média, podem ser medidos sem que haja 

necessidade de alinhamento segmental. Porém, aspectos da organização temporal, 

como velocidade de fala, e aspectos da organização melódica, como detecção de 

proeminência, pressupõem uma etiquetagem segmental.  

 

Foi utilizada a linguagem de programação do PRAAT para automatizar parcialmente o 

processo de segmentação da gravação, gerando etiquetas compatíveis com o programa 

de análise acústica PRAAT (Serridge e Castro, 2008). Essas etiquetas, sempre 

verificadas mecanicamente com apoio visual dos espectrogramas e controle auditivo 

da gravação original, foram organizadas em três camadas (tiers): (i) seqüência fônica 

(transcrição ortográfica e silabação) e pausa (Figura 3); (ii) alinhamento temporal da 

transcrição ortográfica na camada correspondente à palavra (Figura 4) e (iii) 

alinhamento temporal da transcrição ortográfica na camada correspondente aos 

segmentos (Figura 5). 

  

O primeiro tier (Figura 3) foi gerado a partir da transcrição realizada com base na 

escuta da gravação, conforme quadro abaixo. 

 

até já Fátima o tribunal de contas da união deu um prazo de cinco dias 

para que a Petrobrás responda a um relatório 

que apontou irregularidades na construção de duas plataformas 

esse parecer do tribunal 

não tem relação com fraudes descobertas pela operação águas 

profundas da polícia federal 

que prendeu quatorze pessoas nessa semana 

entre os acusados no esquema 

há doadores de dinheiro para campanhas políticas 

o presidente da Usiminas Rinaldo Campos Soares vai pagar indenização 

de um milhão de reais 

à própria siderúrgica 

o acordo foi feito com a comissão de valores imobiliários 
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Foi desenvolvido um aplicativo, usando a linguagem de programação do PRAAT, para 

gerar, a partir das transcrições, intervalos com etiqueta contendo a transcrição 

ortográfica de cada seqüência fônica e, entre esses, intervalos com a etiqueta “pausa”, 

conforme a Figura 3. A duração de cada seqüência fônica foi estimada com base no 

número de letras da transcrição da seqüência fônica. A duração da pausa foi fixada em 

500ms. Assim foi gerado automaticamente no programa PRAAT o tier 1 com 

seqüências fônicas e pausas. Esses intervalos gerados pelo PRAAT foram 

mecanicamente ajustados pela pesquisadora, com base na micro-análise 

perceptual/interpretativa de cada pausa, agregando a análise visual do espectrograma à 

análise auditiva. Acrescentou-se à transcrição ortográfica a silabação canônica 

realizada mecanicamente pela pesquisadora. 

 

 

 
Figura 3: Tier 1, transcrição ortográfica (com silabação das seqüências fônicas) e pausas. 

Trecho gravado do Jornal Nacional, da emissora de televisão Globo, repórter Willian Bonner. 
 

Em um segundo tier (Figura 4), foi gerado automaticamente um intervalo para cada 

palavra do tier anterior. A duração de cada palavra foi estimada com base no número 

de letras da palavra. Posteriormente, procedeu-se mecanicamente o ajuste das 

fronteiras dos intervalos, tendo como base a escuta e a inspeção visual do 

espectrograma. 
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Figura 4: Tier 2, alinhamento temporal da transcrição ortográfica na camada da palavra. 

Trecho gravado do Jornal Nacional, da emissora de televisão Globo, repórter Willian Bonner. 
 

Finalmente, o terceiro tier (Figura 5) representa a segmentação da fala em fones. A 

transcrição fonética inicial de cada palavra foi gerada automaticamente utilizando-se 

as regras40 preconizadas por Silva et al. (2006:993), em combinação com as 

informações sobre a duração média de cada fone, conforme publicado por Barbosa 

(1995:33). O Anexo III apresenta a lista das unidades fonéticas utilizadas e a duração 

média de cada uma.  

                                                
40 No trabalho de Silva et al. (2006), os autores distinguem o alofone sonoro do fonema vibrante 
múltiplo /R/, representado por [R], e o alofone surdo do mesmo fonema, representado por [X]. No 
presente estudo, sendo os informantes representativos de vários dialetos regionais e sendo que os 
parâmetros prosódicos não dependem dessa distinção, todas as instâncias do fonema /R/ são 
representadas como [R]. Outra diferença do conjunto de fones proposto por Silva et al. (2006) em 
relação ao atual estudo é o tratamento dos ditongos. Silva et al. (2006) optam por excluir os ditongos do 
conjunto de fones utilizados por eles na construção de um sistema de texto-a-fala; porém, no atual 
estudo, os ditongos são incluídos. A decisão de incluir os ditongos objetivou reduzir o tempo gasto no 
alinhamento manual das transcrições, uma vez que, para os propósitos desse trabalho, não havia a 
necessidade de dividir os ditongos em unidades menores. O conjunto de unidades utilizadas neste 
trabalho é apresentado no Anexo III. 
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Figura 5: Tier 3, transcrição fonética de um trecho gravado do Jornal Nacional, da emissora 

de televisão Globo, repórter Willian Bonner. 
 

Da mesma forma que para os tiers anteriores, procedeu-se ao ajuste mecânico das 

fronteiras dos intervalos, com base na escuta e na inspeção visual do espectrograma. 

 

4.5 - Medidas 

 

Procurou-se caracterizar, a partir da análise acústica das falas estudadas, o padrão 

prosódico utilizado em cada fonoestilo, utilizando-se valores de organização temporal 

(duração) e de organização melódica (freqüência fundamental). A intensidade não foi 

considerada porque, para que a sua análise fosse confiável, seria necessário um 

controle maior no momento exato da gravação das amostras. Como já mencionado, 

não foi possível uma padronização do grau de distanciamento entre o microfone e o 

falante, nem o ajuste perfeito de seu volume, devido ao fato de os corpora terem sido 

constituídos a partir de transmissões televisivas capturadas à distância e não in loco. 
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4.5.1 - Organização temporal 
 

Neste estudo, os dados foram analisados com base na segmentação do corpus em dois 

tipos de unidades: seqüência fônica e pausa. Delgado-Martins e Freitas (1993:197) 

apontam para “uma organização já não em função do nível frásico mas das seqüências 

fônicas, definidas como qualquer unidade seqüencial de fala delimitada por pausas.” 

Considerou-se como pausa na presente análise todo o silêncio que, não sendo 

coincidente com uma oclusão consonântica, atingisse uma duração igual ou superior a 

100ms (Howell e Kadi-Hanifi, 1991).  

 
As durações41 de cada seqüência fônica e de cada pausa foram trabalhadas em função 

de diversos parâmetros definidos por Freitas (1992) no estudo do tempo da fala em 

várias línguas naturais, e por Goldman et al. (2008) no estudo da caracterização 

prosódica no fonoestilo radiofônico, sendo possível derivar as seguintes variáveis 

(Tabela 2): tempo de pausa por minuto, tempo de elocução, velocidade de elocução, 

velocidade de articulação, duração média das sílabas e das pausas, tempo médio das 

seqüências fônicas e número de sílabas por seqüência fônica.  

 

Tabela 2: Medidas de organização temporal. 

Medida Definição Descrição 

TP / min 
tempo de pausa, expresso 
como porcentagem do tempo 

total de fala 

A soma das durações de todas 
as pausas silenciosas de um 
locutor dividida pelo tempo total 
da fala do locutor em minutos. O 
valor é expresso em %. 

NP / min número de pausas por minuto 

O número de pausas silenciosas 
de um locutor dividido pelo 
tempo total da fala do locutor em 
minutos. 

MP duração média das pausas, 
expressa em milissegundos 

A soma das durações de todas 
as pausas silenciosas de um 
locutor, dividida pelo número de 
pausas. 

PP / min 
número de pausas preenchidas 

por minuto 

O número de pausas 
preenchidas de um locutor 
dividido pelo tempo total da fala 
do locutor em minutos. 

                                                
41 A duração propriamente dita é simplesmente o acúmulo de tempo medido em um evento de fala, 
geralmente expresso em milésimos de segundo (ms) (Laver, 1994:431). 
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VE velocidade de elocução 

O número de sílabas 
pronunciadas por um locutor, 
dividido pelo tempo total de sua 
fala (em segundos). 

VA velocidade de articulação 

O número de sílabas 
pronunciadas por um locutor 
dividido pelo tempo total das 
seqüências fônicas (em 
segundos). 

MSF duração média das seqüências 
fônicas  

A soma das durações de todas 
as seqüências fônicas de um 
locutor, dividida pelo número de 
seqüências fônicas (expressa em 
milissegundos). 

NS / SF número de sílabas por 
seqüência fônica 

O número de sílabas 
pronunciadas por um locutor, 
dividido pelo número de 
seqüência fônicas.  

 

Optou-se por expressar as medidas de velocidade em termos de sílabas por segundo, e 

não em termos de palavras por segundo, para facilitar a comparação dos resultados 

com trabalhos feitos em outras línguas, pois a convenção utilizada em cada língua 

para distinguir unidades morfológicas e palavras sofre uma variação maior em 

comparação com a unidade silábica.  

 

Os resultados obtidos com o estudo, para cada fonoestilo, das diversas medidas 

pertinentes à organização temporal foram organizados em gráficos e tabelas e são 

discutidos no capítulo 6. 

 

4.5.2 - Organização melódica 
 

A melodia de um enunciado é comunicada, principalmente, pelos movimentos de 

pitch no tempo (Laver 1994:450). Pitch é um conceito perceptual cujo correlato 

fonético é a freqüência (ou taxa) da vibração das cordas vocais durante a sonorização 

dos segmentos. O seu correlato acústico é a freqüência fundamental, medida em ciclos 

por segundo (Hz). O termo freqüência fundamental é abreviado por F0, como será 

doravante referida. 
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A organização melódica dos fonoestilos profissionais, investigados nesta tese, foi 

analisada em cada seqüência fônica (SF), procurando-se contrastes entre os 

fonoestilos nas seguintes dimensões prosódicas (Tabela 3): F0 média e desvio padrão; 

tessitura; interquantile range; reset da F0; configuração tonal (tons estáticos, 

ascendentes e descendentes) e movimento melódico médio. Ressalta-se que os valores 

da F042 foram extraídos apenas das vogais, com base na segmentação fonética descrita 

anteriormente, utilizando o programa PRAAT, e uma janela de pitch entre 50 e 450 

Hz.  

 

 

 

Tabela 3: Medidas de freqüência fundamental. 

Medida Definição Descrição 

F0med freqüência fundamental média 
Média dos valores de F0 
estabecida por vogal, seqüência 
fônica ou locutor. 

F0dp desvio padrão da freqüência 
fundamental 

Desvio padrão dos valores de 
F0 referentes a uma média 
estabecida por vogal, seqüência 
fônica ou locutor. 

T tessitura 
Diferença entre o valor máximo 
de F0 e o valor mínimo de F0 do 
locutor. 

IR interquantile range 

Medido com o mesmo 
procedimento utilizado para 
calcular a tessitura, porém 
desprezando-se os 5% dos 
valores de F0 que 
correspondem aos valores mais 
altos, e os 5% dos valores que 
correspondem aos valores mais 
baixos. 

R o valor do reset da F0 após uma 
pausa 

Diferença entre a F0 média da 
última vogal tônica de uma 
seqüência fônica e a primeira 
vogal tônica da seqüência 
fônica subseqüênte. 

                                                
42 A extração dos dados de freqüência fundamental realizada pelo PRAAT utiliza o algoritmo de Paul 
Boersma (1993): Accurate short-term analysis of the fundamental frequency and the harmonics-to-
noise ratio of a sampled sound. Proceedings of the Institute of Phonetic Sciences. 17-97-110. 
University of Amsterdam. Os valores de F0 foram extraídos somente das vogais a cada frame de 10 ms. 
Todas as medidas listadas na Tabela 3 utilizam como base esses valores de F0. 
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%R % de pausas com reset da F0 > 2 
ST 

Porcentagem das pausas do 
locutor após as quais há um 
reset da F0 superior a 2 
semitons. 

Rmed reset médio da F0 
A média dos valores de reset da 
F0 de um locutor.  

TE tons estáticos 

A porcentagem de vogais de 
uma seqüência fônica ou de um 
locutor com variação tonal 
menor do que dois semitons. 

TA tons ascendentes 

A porcentagem de vogais de 
uma seqüência fônica ou de um 
locutor com variação tonal 
ascendente maior do que 2 
semitons. 

TD tons descendentes 

A porcentagem de vogais de 
uma seqüência fônica ou de um 
locutor com variação tonal 
descendente maior do que 2 
semitons. 

MM movimento melódico médio43 

A soma do valor absoluto de 
todos os deslocamentos de 
freqüência fundamental, 
ascendentes e descendentes, 
durante um determinado 
intervalo de tempo, dividido pelo 
tempo em segundos. Expresso 
em semitons por segundo. 

 

Os resultados obtidos pela verificação do comportamento destas medidas 

entonacionais, com referência a cada fonoestilo, foram organizados em gráficos e 

tabelas que integram o capítulo 6, ao longo do qual se fará a discussão e análise dos 

referidos resultados. 

                                                
43 Mean melodic movement (Goldman et al., 2008). 
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Capítulo 5 – Metodologia do teste de percepção 

 

Buscando corroborar a afirmação de Fónagy (1976:193) sobre a possibilidade de 

ouvintes discriminarem fonoestilos profissionais apenas com base na informação 

prosódica, investigou-se, ainda, a dimensão dessa capacidade de reconhecimento no 

que se refere aos fonoestilos profissionais e à fala do entrevistado que constituem o 

alvo da presente pesquisa. Com este objetivo, foi desenvolvido um teste de percepção 

descrito a seguir. 

 

5.1 - Construção do teste de percepção 

 

Das amostras de fala utilizadas na análise das medidas prosódicas, três de cada 

fonoestilo foram aleatoriamente selecionadas para uso como estímulo no teste de 

percepção, perfazendo um total de 180 segundos para cada fonoestilo. As 12 

gravações foram acusticamente modificadas com auxílio do recurso de filtragem do 

PRAAT, aplicando-se o filtro band-pass de Hann (Figura 6) para eliminar as 

freqüências superiores a 300 Hz, valor aproximado da F0 máxima encontrado na 

aferição dos dados de todos os locutores deste estudo. 

 

 
Figura 6: O diagrama representa a amplitude versus a freqüência para um filtro band-pass 

que nesse trabalho foi configurado com banda (bandwidth) de 250Hz: f1 = 50Hz, fc = 175Hz e 

f2 = 300Hz.  

 
Além das 12 gravações para o teste propriamente dito, preparou-se uma gravação-

ensaio, extraída de uma amostra do fonoestilo leilão, que serviu apenas para 
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demonstrar os procedimentos que seriam adotados, de forma a minimizar os efeitos de 

estranhamento no primeiro contato dos juízes com esse tipo de fala modificada. 

 

Durante o teste de percepção cada juiz recebeu 1 roteiro de 12 perguntas que 

deveriam responder, totalizando 20 roteiros. Em cada teste, a ordem das gravações foi 

intencionalmente tornada randômica com o auxílio de um programa de computador 

(Anexo IV), para que nenhum avaliador fosse exposto à mesma ordem de gravações. 

Para cada gravação, os avaliadores tiveram que optar entre dois fonoestilos: o 

fonoestilo que correspondia efetivamente ao da gravação e um segundo fonoestilo, 

também escolhido aleatoriamente por computador. Finalmente, a ordem de 

apresentação das duas opções para cada gravação também foi aleatória; ou seja, em 

cerca de 50% dos casos, o fonoestilo correspondente à gravação foi a primeira opção 

e, nos outros casos, a segunda. As três randomizações acima listadas (ordem das 

gravações, fonoestilo de comparação e posição da resposta certa) foram geradas por 

um programa de computador, cujo código fonte encontra-se no anexo IV. 

 

Para exemplificar esse processo, a Tabela 4 mostra para a gravação número 6 (Aloizio 

Mercadante, fonoestilo político) qual foi o número da pergunta, ou seja, a ordem em 

que a gravação apareceu para cada ouvinte, e as duas opções apresentadas em cada 

caso para cada um dos avaliadores. 

 

Tabela 4: Distribuição por avaliador da gravação número 6. 

Avaliador 
Número da 
Pergunta 

Gravação Fonoestilo Opção 1 Opção 2 

1 12 6 político político telejornalista 

2 4 6 político entrevista político 

3 12 6 político político padre católico 

4 11 6 político telejornalista político 
5 11 6 político padre católico político 
6 9 6 político político padre católico 

7 6 6 político político entrevista 

8 6 6 político padre católico político 

9 12 6 político político entrevista 

10 10 6 político entrevista político 
11 7 6 político telejornalista político 
12 3 6 político telejornalista político 
13 1 6 político político telejornalista 

14 3 6 político entrevista político 

15 9 6 político entrevista político 
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16 3 6 político político padre católico 

17 9 6 político político telejornalista 

18 9 6 político padre católico político 

19 7 6 político político telejornalista 

20 9 6 político padre católico político 

 

Para cada avaliador, foi gerada uma versão do teste em formato HTML44 e uma folha 

de respostas impressa. O anexo V corresponde à folha de respostas utilizada pelo 

primeiro avaliador e, no anexo VI, é apresentada a fonte HTML que gerou as páginas 

ilustradas nas figuras 7, 8, 9 e 10, que foram exibidas durante o teste.  

 

5.2 - Aplicação do teste de percepção 

   

Participaram do teste 20 adultos, recrutados aleatoriamente, todos eles falantes nativos 

de português brasileiro e com 3º grau completo. Os avaliadores desconheciam o 

objetivo da pesquisa e foram instruídos a tentar identificar um fonoestilo após a escuta 

do trecho acusticamente filtrado. Os avaliadores compareceram fisicamente ao local 

do teste, um ambiente silencioso, contendo um computador previamente configurado 

para exibir as páginas do teste, armazenadas localmente no mesmo computador. A 

pesquisadora mostrou o equipamento a ser utilizado para a realização do teste e a 

seguir deixou o local. Os avaliadores receberam as instruções e realizaram a tarefa 

diretamente no navegador Internet Explorer 7, conforme ilustram as Figuras 7, 8, 9 e 

10, anotando as repostas na folha impressa. O teste foi aplicado individualmente, e 

cada trecho de fala filtrada foi reproduzido apenas uma vez. Os avaliadores utilizaram 

um fone de ouvido e ficaram sozinhos durante toda a realização do teste.  

                                                
44 Hyper Text Markup Language, em português “linguagem de comando de hipertexto”, é um conjunto 
de comandos que o navegador (aqui o Internet Explorer 7) interpreta para exibir as páginas no próprio 
navegador. Neste caso, cada página HTML corresponde a um passo do teste de percepção. 
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Figura 7: Primeira tela do teste de percepção com os procedimentos a serem seguidos pelo 

avaliador durante a realização do teste.  
 
 

 
Figura 8: Segunda tela do teste de percepção com a gravação-ensaio, servindo como treino 

para o teste propriamente dito.  
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Figura 9: Terceira tela do teste de percepção anunciando o início do teste.  

 
 

 
Figura 10: Quarta tela, correspondente à primeira gravação do teste, e representativa das 11 

outras telas subseqüentes. 
 

Após a realização do teste, os avaliadores preencheram um questionário sobre o 

conhecimento que tinham a respeito dos fonoestilos estudados, visando avaliar o 

contato anterior dos juízes com os fonoestilos (Ohala e Gilbert, 1981). O modelo da 

ficha social com o perfil do avaliador encontra-se no anexo VII. Os avaliadores 

também assinaram um termo de consentimento livre e esclarecido (anexo VIII), 

concordando em participar desta pesquisa. 
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Capítulo 6 – Parâmetros prosódicos: resultados e discussão 
 

Como anteriormente exposto, a atual pesquisa busca padrões prosódicos de duração e 

de freqüência fundamental presentes nas emissões de determinados fonoestilos. Os 

resultados consistem em dados oriundos das análises acústicas e estatísticas dos 

parâmetros prosódicos selecionados, conforme apresentados no capítulo de 

metodologia. Para cada parâmetro prosódico, realizou-se uma comparação entre os 

fonoestilos aqui estudados e, sempre que possível, com os dados encontrados em 

bibliografia da área. 

 

No anexo IX são apresentadas as tabelas gerais com os valores, para cada fonoestilo, 

dos parâmetros prosódicos investigados na presente tese. Na exposição dos resultados 

serão apresentados, inicialmente, os valores encontrados relativos à organização 

temporal e, em seguida, os dados de freqüência fundamental. Os resultados referentes 

à percepção dos ouvintes em relação aos quatro fonoestilos, avaliada pelo teste de 

percepção, serão expostos no capítulo 7. 

 

6.1 - Análise dos parâmetros prosódicos de organização temporal 

 

Esta seção apresenta os resultados referentes à análise dos aspectos prosódicos 

relativos à estrutura temporal identificada em cada fonoestilo estudado45. Os 

resultados encontrados nesse estudo são, também, correlacionados com os dados 

relatados na bibliografia especializada da área dos estudos estilísticos. Nossa análise 

sugere a existência de dois estilos de fala que parecem ser diferentes entre si – os 

fonoestilos político e religioso versus os fonoestilos telejornalístico e entrevista. Essa 

hipótese é avaliada para cada um dos parâmetros investigados na tentativa de verificar 

se existe uma diferença significativa entre o estilo de fala “oratório” – composto pelos 

fonoestilos político e religioso – e o estilo de fala “informativo”, englobando os 

fonoestilos telejornalístico e entrevista. Nota-se que a nomenclatura utilizada para 

diferenciação desses sub-grupos (oratório versus informativo) é uma tentativa de 

                                                
45 Quando a medida é atribuida a um fonoestilo, significa que ela é o resultado da média dos valores da 
medida dos 5 locutores que representam o fonoestilo. 
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aproximação das características apresentadas por cada um dos fonoestilos envolvidos, 

porém não se pretende com isso eliminar as diferençar existentes entre os mesmos.  

6.1.1 - Número, duração e tempo de pausas 
 

O primeiro parâmetro avaliado referente à duração foi número de pausas por minuto, 

calculado para cada locutor. Com base nesse resultado, foi extraído o valor médio 

para cada fonoestilo. A Figura 11 mostra as médias, com intervalos de confiança46 de 

95%, para cada fonoestilo. A análise estatística ANOVA, testando a hipótese nula de 

que os quatro fonoestilos derivam de uma mesma distribuição, não foi rejeitada (p = 

0,079); portanto, as diferenças encontradas no valor médio de número de pausas por 

minuto não provaram ser significativas de modo geral. Porém, observa-se na Figura 

11 uma aproximação entre os valores encontrados para os fonoestilos político e 

religioso (27,3 e 23,1 pausas por minuto, respectivamente), em comparação com os 

fonoestilos telejornalístico e entrevista (21,7 e 19,8 pausas por minuto, 

respectivamente), como comentado na apresentação desta seção. Desta forma, 

aplicou-se o teste t de Student47 para verificar se esses dois novos grupos (político e 

religioso versus telejornalístico e entrevista) se diferenciavam significativamente. Ao 

contrário da análise geral ANOVA, o resultado desse teste estatístico rejeita (p = 

0,041) a hipótese nula de que os valores viriam de uma mesma distribuição. Ou seja, 

existe uma diferença significativa entre os dois grupos para o parâmetro número de 

pausas por minuto. 

                                                
46 Esse intervalo de confiança significa que, para amostras coletadas aleatoriamente de uma população, 
suas respectivas médias estariam incluídas nesse intervalo de confiança em 95% dos casos (McDonald, 
2008). Os intervalos de confiança são representados graficamente pela linha vertical sobreposta a cada 
coluna do gráfico. 
47 O teste estatístico t de Student é utilizado para comparar as médias de duas amostras. A hipótese nula 
do teste t é que as médias das duas amostras são idênticas. Quando o resultado do teste (o p-value) é 
menor do que 0,05, rejeita-se a hipótese nula e consideram-se significativas as diferenças entre as duas 
amostras. Quando há mais de duas amostras, é necessário utilizar a análise de variância (ANOVA), 
uma generalização do mesmo teste. Com somente duas amostras, a análise de variância e o teste t de 
Student são matematicamente equivalentes (McDonald, 2008). 
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Figura 11: Número de pausas por minuto em cada fonoestilo. 

 

A análise da duração média das pausas segue a mesma tendência, com os fonoestilos 

religioso e político exibindo as maiores durações médias de pausa (823 ms e 707 ms, 

respectivamente) e os fonoestilos telejornalístico e entrevista, as menores durações 

(327 ms e 387 ms, respectivamente). Os dois testes estatísticos, ANOVA e teste t de 

Student, foram aplicados aos valores observados para a duração média de pausa. O 

primeiro teste avalia a significância das diferenças encontradas entre os quatro 

fonoestilos e o segundo teste a significância da diferença entre os dois estilos de fala 

(político e religioso versus telejornalístico e entrevista). Os resultados desses testes 

estatísticos mostram significância para as duas hipóteses (p = 0,009 e 0,0006, 

respectivamente), revelando que as diferenças na média de duração das pausas são 

significativas para os quatro fonoestilos em geral e, também, que existe uma diferença 

significativa entre os fonoestilos político e religioso, que apresentam maior duração 

média de pausa do que os fonoestilos telejornalístico e entrevista, que apresentam 

valores menores para esse parâmetro, conforme apresentado na Figura 12.  
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Braga e Marques (2004) apresentam um tempo médio de pausa de 400 ms para a fala 

do debate político em português europeu48, enquanto em nosso corpus apuramos um 

valor de 823 ms para duração média da pausa nesse fonoestilo. 

 

Um fator que provavelmente influencia o uso de pausas nos fonoestilos estudados é o 

tempo disponível para cada discurso profissional. O telejornalista trabalha com tempo 

muito restrito para apresentar as notícias durante a transmissão ao vivo do telejornal; o 

político tem limite de tempo de fala mais amplo quando discursa em plenário no 

senado da República; e o religioso tem relativa flexibilidade na utilização de seu 

tempo durante o discurso sermonário. Esse aspecto é levantado por Zellner (1994:47), 

ao comentar a importância do contexto situacional da fala: a pressão de tempo no 

falante pode favorecer ou dificultar as suas capacidades expressivas. 
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Figura 12: Duração média das pausas nos fonoestilos. 

 

Outro fator que talvez exerça maior influência sobre o tempo e a ocorrência de pausas 

nos fonoestilos político e religioso é o impacto dramático buscado pelos oradores, ou 

pausa ‘dramática’ (Gayotto, 1997). Nessa mesma linha, Braga e Marques (2004) 

                                                
48 Braga e Marques (2004) não reportam o tamanho do corpus utilizado para a medição deste 
parâmetro, nem o intervalo de confiança. 
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afirmam que no debate político o silêncio intencional exerce várias funções, entre 

elas, provocar suspense, dar um ritmo à fala e sugerir idéias não enunciadas de forma 

explícita. 

 

Outro parâmetro avaliado nesta pesquisa foi o tempo total de pausa da amostra. O 

tempo total de pausa integra os dois parâmetros independentes já analisados: número 

de pausas e sua duração média. Devido ao fato de o número de pausas por minuto não 

diferir de forma significativa entre os fonoestilos, o tempo total de pausa reflete as 

tendências já exemplificadas pela duração média das mesmas. Pode-se observar ao 

analisar o gráfico abaixo (Figura 13) que os fonoestilos religioso e político 

apresentam um tempo maior de pausa (cerca de um terço do tempo total de fala!) em 

relação aos fonoestilos telejornalístico e entrevista. A análise estatística ANOVA 

rejeita a hipótese nula (p = 0,0004); ou seja, há diferença significativa entre os 

fonoestilos em geral. Além disso, a comparação entre os fonoestilos político e 

religioso versus telejornalístico e entrevista também mostra uma diferença estatística 

bastante significativa (p = 0,00001) ao ser aplicado o teste t de Student, conforme 

apresentado na Tabela 7.  

 

Cabe ainda comentar que o grande intervalo de confiança observado no tempo total de 

pausa do fonoestilo político (Figura 13) reflete uma variedade maior no uso deste 

recurso prosódico em relação aos outros fonoestilos. Não fica claro, no entanto, se 

essa variação maior do tempo de pausa dos políticos é uma característica própria deste 

fonoestilo ou se decorre de características individuais dos locutores dessa amostra. 
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Figura 13: Tempo total de pausa nos diferentes fonoestilos, expresso em percentagem. 
 

Conforme observado, os fonoestilos com o maior tempo de pausa são o político e o 

religioso, seguidos da fala do entrevistado e, por último, com o menor tempo de 

pausa, o fonoestilo telejornalístico. Goldman-Eisler (1968) já observara que o tempo 

de pausa na interpretação corresponde ao dobro do tempo de pausa na descrição. De 

certa forma, é isto que ocorre nos fonoestilos alvo da presente análise. No telejornal e 

nas entrevistas é comum a exposição de fatos, narração de eventos e descrição de 

situações. Já no discurso político e religioso predominam a interpretação do locutor 

que se posiciona em relação à determinada situação e argumenta para defender seu 

ponto de vista perante o ouvinte. Braga e Marques (2004) reportam uma proporção de 

silêncio que varia entre 22% e 28% na fala do político, resultado próximo ao 

observado nesse estudo (32%) para o mesmo grupo profissional no português 

europeu. Delgado-Martins e Freitas (1993) apresentam uma percentagem de tempo de 

pausa registrada no discurso profissional de telejornalistas portugueses de 20%, 

enquanto no presente estudo o fonoestilo telejornalístico apresentou menor taxa, 11% 

de tempo de pausa.  
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6.1.2 - Análise estatística das pausas 
 

Observando os histogramas a seguir (Figura 14), nota-se que as distribuições de 

pausas parecem variar de forma significativa, opondo os fonoestilos político e 

religioso, de um lado, ao telejornalístico e entrevista, de outro. Essa diferença é 

notada na própria configuração gráfica desses histogramas. O contorno geral do 

histograma das pausas dos fonoestilos político e religioso é semelhante – uma 

distribuição "plana" com valores distribuídos de forma mais ou menos uniforme ao 

longo da extensão. Em contraposição, o contorno geral dos outros dois fonoestilos, 

telejornalístico e entrevista, apresenta uma distribuição bastante parecida, sem pausas 

de longa duração. Essas semelhanças entre os fonoestilos político e religioso, no que 

se refere ao parâmetro duração, ainda podem ser explicadas por serem estes 

fonoestilos, dentre os quatro aqui estudados, os mais “teatrais” em termos de uso dos 

recursos disponíveis na comunicação oral. Os locutores desses fonoestilos contam 

com maior liberdade no seu uso de pausas por não existir a possibilidade de troca de 

turno (como no caso do entrevistado) e por não existir tanta pressão de tempo de fala 

durante a sua exposição oral; embora haja limitação de tempo para o discurso no 

Senado e a homilia, sobretudo numa missa transmitida ao vivo pela televisão, porém 

ela não é tão rígida como no telejornal. 
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Figura 14: Histogramas da distribuição da duração das pausas em cada um dos 3 fonoestilos 
profissionais e no fonoestilo entrevista. 
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A Figura 15 é um box-plot49 da distribuição das pausas em cada fonoestilo. O 

discurso político, além de ser o fonoestilo com a maior duração média de pausas, 

também mostra uma distribuição maior na duração de pausas individuais ao redor da 

média, visível no box-plot nos valores individuais extremos – máximo e mínimo. No 

outro extremo, situa-se o fonoestilo telejornalístico, com a menor duração média das 

pausas e a menor distribuição na duração de pausas individuais ao redor da média. 

 
Figura 15: Box-plot da distribuição das pausas em cada fonoestilo. 

 

 

                                                
49 O box-plot é um recurso gráfico analítico usado para resumir um conjunto de valores, sem depender 
de premissas sobre a forma da distribuição estatística dos dados. A caixa do box-plot representa a 
extensão entre o primeiro e terceiro quartil (chamada de extensão interquartil) e a linha horizontal 
dentro da caixa indica a mediana. As linhas verticais se estendem da caixa por uma distância no 
máximo de 1,5 vezes a extensão interquartil. Valores além desta distância são considerados extremos e 
são representados por pequenos círculos (Baayen, 2008). 
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6.1.3 – Pausas preenchidas 
 

De acordo com Delgado-Martins e Freitas (1991a), os parâmetros relativos às pausas 

preenchidas são determinantes para a caracterização temporal de diferentes tarefas 

discursivas. Este tipo de pausa pode ser considerado como um marcador do 

processamento da informação e do planejamento do discurso que vai se organizando 

em tempo real. Os dados analisados neste estudo apontam que o fonoestilo entrevista 

apresenta uma média de 3,75 pausas preenchidas em cada minuto de fala, enquanto o 

fonoestilo político, aproximadamente uma pausa preenchida por minuto de fala 

(Figura 16). Os fonoestilos telejornalístico e religioso não apresentam nenhuma pausa 

preenchida no corpus estudado.  
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Figura 16: Número de pausas preenchidas por minuto de fala.  

 

Esses resultados confirmam a hipótese de Goldman-Eisler (1968) de que as pausas 

preenchidas, chamadas pela autora de pausas de hesitação, são mais freqüentes nos 

fonoestilos de fala espontânea e estão totalmente ausentes no fonoestilo 

telejornalístico, devido a ser esse discurso apoiado na leitura, sem a presença, 

portanto, de hesitações, repetições ou interrupções, se proferido por um comunicador 

competente. Note-se que a entrevista corresponde à situação mais próxima da fala 

espontânea, seguida em menor grau pelo discurso político. Delgado-Martins e Freitas 
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(1993) e Freitas (1992:90) também observam que a leitura e o discurso profissional 

em situação de noticiário se caracterizam pela ausência de pausas preenchidas. 

 

6.1.4 - Velocidade de fala 
 

A Figura 17 apresenta as medidas de velocidade de fala, discriminando-se a 

velocidade de elocução da velocidade de articulação, que considera somente o tempo 

das seqüências fônicas (isto é, exclui de seu cômputo as pausas). Nota-se que os 

estilos que apresentam uma velocidade de elocução mais lenta (o político e o 

religioso) também apresentam uma velocidade de articulação lenta. Ou seja, esses 

fonoestilos apresentam um maior tempo total de pausa, bem como uma taxa mais 

lenta de articulação dos sons da fala.  
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Figura 17: Velocidade de elocução e velocidade de articulação nos fonoestilos. 

 

O fonoestilo religioso foi o que apresentou a menor velocidade de elocução (3,2 

síl/seg), seguido do fonoestilo político (4,0 síl/seg) e, por último, pelos fonoestilos 

telejornalístico (6,0 síl/seg) e entrevista (6,1 síl/seg), estes dois últimos com as 

maiores velocidade de elocução. Observa-se que o mesmo escalonamento, ou 
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ranking, ocorre nos resultados da velocidade de articulação. O teste estatístico 

ANOVA foi aplicado para avaliar se as diferenças observadas nas velocidades de 

elocução e de articulação são significativas para os quatro fonoestilos em geral. O 

resultado revelou para os dois parâmetros de velocidade um valor de p inferior à 0,05 

(0,000001 e 0,00004, respectivamente), ou seja, há diferença significativa entre os 

quatro fonoestilos para esses parâmetros. E, também, há significância para os dois 

tipos de velocidade (p = 0,0000001 e 0,0001) ao se comparar, através do teste t de 

Student, os estilos político e religioso versus telejornalístico e entrevista.  

 

Shevchenko & Uglova (2006) observam uma menor velocidade de articulação, 5,1 

sílabas/segundo para a apresentação de telejornal, na língua inglesa, do que o 

observado nesse estudo (6,8 síl/seg). Delgado-Martins e Freitas (1991-b) sugerem que 

a alta velocidade de elocução do telejornalista talvez seja motivada pelo pouco tempo 

disponível para a leitura das notícias. Laver (1994) classifica como lenta a velocidade 

de elocução dos fonoestilos religioso e político, enquanto que atribui uma velocidade 

de elocução média aos fonoestilos telejornalístico e entrevista.  

6.1.5 - Seqüências fônicas 
 

Outra medida temporal extraída dos fonoestilos pesquisados foi aquela pertinente à 

duração média das seqüências fônicas (Figura 18). Os maiores tempos médios de 

duração das seqüências fônicas foram observados no fonoestilo telejornalístico e na 

entrevista, seguidos pelos fonoestilos político e religioso. Uma possível explicação 

para o fato decorre de as falas do religioso e do político serem as mais entrecortadas 

por pausas, aspecto já comentado por Braga e Marques (2004), que postulam que isso 

confere maior cadência rítmica à fala, ajudando a prender a atenção do ouvinte, o que 

gera seqüências fônicas mais curtas, como se vê a seguir. 
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Figura 18: Duração média das seqüências fônicas para cada fonoestilo, em milissegundos. 

 

Observando os histogramas apresentados em seguida (Figura 19), nota-se que as 

distribuições das durações das seqüências fônicas variam entre fonoestilos. O 

fonoestilo telejornalístico apresenta as seqüências fônicas mais longas em relação aos 

demais: é o único a exibir uma seqüência fônica com duração superior a 7500 ms. Por 

outro lado, o fonoestilo religioso destaca-se por não apresentar nenhuma seqüência 

fônica acima de 4000 ms. Para verificar se essas diferenças de distribuição entre os 

fonoestilos são significativas, foi aplicado o teste estatístico ANOVA. 
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Figura 19: Histogramas da distribuição da duração nas seqüências fônicas de cada um dos 3 
fonoestilos profissionais e na entrevista. 

 

 
O teste estatístico ANOVA aplicado para verificar se as diferenças entre os quatro 

fonoestilos são significativas em geral, revelou resultado positivo (p = 0,013) no que 

concerne à duração média das seqüências fônicas. Além disso, os fonoestilos político 

e religioso distinguem-se, nesse mesmo parâmetro, dos fonoestilos telejornalístico e 

entrevista (p = 0,002), informação extraída pela aplicação do teste t de Student. 

 

Além da duração média das seqüências fônicas, também foi calculado para cada 

fonoestilo o número de sílabas por seqüência fônica (Figura 20). O maior número de 

sílabas por seqüência fônica é observado no fonoestilo telejornalístico e na entrevista 

(15,6 síl/SF e 15,8 síl/SF, respectivamente) seguido pelo fonoestilo político (10,0 

síl/SF) e, por último, com o menor número de sílabas por seqüência fônica, o 

fonoestilo religioso (6,9 síl/SF). Esse resultado reflete os valores apresentados nas 

figuras 16 e 17, velocidade de articulação e duração média das seqüências fônicas em 

cada fonoestilo, respectivamente, e são significativos (ANOVA p = 0,0006).  
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Figura 20: Número de sílabas por seqüência fônica de cada fonoestilo. 

 
 
Em resumo, os fonoestilos político e religioso apresentam valores similares para o 

tempo de pausa e o número de sílabas por seqüência fônica, constituindo, dentre os 

fonoestilos aqui descritos, os mais semelhantes quanto à sua organização temporal. De 

fato, considerando todas as medidas relativas ao parâmetro duração aqui apresentadas, 

fica estatisticamente confirmada uma diferença significativa para os dois grupos: de 

um lado, os fonoestilos "oratórios", de cunho persuasivo – religioso e político – e, de 

outro, os fonoestilos "informativos", sentidos como mais “neutros” – telejornal e 

entrevista. A Tabela 5 a seguir é um resumo dos parâmetros temporais, mostrando 

para cada um deles o p-value da ANOVA (hipótese nula de que os quatro fonoestilos 

obedecem à mesma distribuição probabilística), os valores para os fonoestilos 

“oratórios” vs. “informativos”, e o p-value do teste t de Student (hipótese nula de que 

os dois novos grupos seguem à mesma distribuição). 

 

Sendo assim, as diferenças de organização temporal entre os fonoestilos são 

apresentadas na tabela 5. A primeira coluna apresenta os resultados do teste estatístico 

ANOVA, considerando os quatro fonoestilos. A segunda coluna apresenta a media 

das medidas de organização temporal para os fonoestilos político e religioso e, 
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também, os valores individuais para cada um desses fonoestilos (entre parênteses, 

respectivamente). A terceira coluna faz o mesmo para os fonoestilos telejornalístico e 

entrevista. A quarta coluna informa os resultados da análise estatística do teste t de 

Student, considerando os fonoestilos político e religioso versus telejornalístico e 

entrevista. Os asteriscos assinalam o grau de significância dos valores: um asterisco 

para (p < 0,05), dois para (p < 0,01) e três para (p < 0,001). 

 

Tabela 5: Comparação da organização temporal dos fonoestilos.  

MÉTRICA 

 
ANOVA50 
(p-value) 

 

fonoestilos: 
político e 
religioso 

fonoestilos:  
 telejornalístico e 

entrevista  

teste t de 
Student  
(p-value) 

NP / min 
número de pausas por 

minuto de fala 
0,079 

25,2 
(23,1 / 27,3) 

20,8 
(19,8 / 21,70) 

0,041* 

MP (ms) 
duração média da pausa 

0,009** 
761 

(823 / 707) 
359 

(327 / 387) 
0,0006*** 

TP / min (%) 
tempo total de pausa da 

amostra 
0,0004*** 

32 
(32 / 32) 

12 
(11 / 14) 0,00001*** 

VE (sil/seg) 
velocidade de elocução 

0,000001*** 
3,6 

(4,0 / 3,2) 
6,1 

(6,0 / 6,1) 
0,0000001*** 

VA (sil/seg) 
velocidade de articulação 

0,00004*** 
5,3 

(5,9 / 4,8) 
6,9 

(6,8 / 7,1) 
0,0001*** 

MSF (ms) 
duração média das 
seqüências fônicas 

0,013* 
1561 

(1706 / 1436) 
2261 

(2306 / 2216) 0,002** 

NS / SF 
número de sílabas por 

seqüência fônica 
0,0006*** 

8,3 
(10,0 / 6,9) 

15,7 
(15,6 / 15,8) 0,0006*** 

 
 

Os resultados da organização temporal na Tabela 5 apontam diferenças significativas 

dentre os quatro fonoestilos para 6 dos 7 parâmetros estudados. O número de pausas 

por minuto é o único parâmetro com resultado não significativo para esses fonoestilos. 

Além disso, a partir da avaliação teste t de Student observam-se resultados 

significativos na diferenciação dos fonoestilos político e religioso versus 

telejornalístico e entrevista. Desta forma, conclui-se esta seção apontando os seis 

parâmetros da organização temporal - duração média da pausa, tempo de pausa por 

minuto, velocidade de elocução e de articulação, duração média da seqüência fônica e 

                                                
50 O teste estatístico ANOVA foi aplicado para os quatro fonoestilos dessa pesquisa. Para cada 
parâmetro calculou-se a ANOVA utilizando as médias de cada um dos cinco locutores em cada 
fonoestilo. 
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número de sílaba por seqüência fônica - como sendo sensíveis a diferenças prosódicas 

nos fonoestilos aqui estudados. 

6.2 - Análise dos parâmetros prosódicos da organização melódica 

 
Nesta subseção serão apresentados os resultados decorrentes da análise dos dados 

referentes à freqüência fundamental. Aplica-se o mesmo procedimento de avaliação 

estatística introduzido na análise dos parâmetros de duração, calculando-se a diferença 

de comportamento entre os dois sub-grupos identificados anteriormente, político e 

religioso, de um lado, e telejornalístico e entrevista, de outro. Desta forma, além da 

hipótese inicial, de que a caracterização dos fonoestilos abordados neste estudo 

provém de distribuições diferentes, avalia-se para o comportamento melódico o 

direcionamento apontado pela análise da duração, no sentido de que há dois sub-

grupos significativamente distintos entre si: o “oratório”, englobando os fonoestilos 

político e religioso, e o “informativo”, composto pelos fonoestilos telejornalístico e 

pela entrevista. 

 

6.2.1 - Freqüência fundamental: comparação entre fonoestilos 
 

Com base nos traçados das curvas melódicas, são calculados os valores relativos ao 

parâmetro freqüência fundamental, sugeridos na literatura da área. Em seguida, 

relatam-se os resultados encontrados no presente corpus para cada uma dessas 

medições, na tentativa de caracterizar o comportamento melódico dos fonoestilos. 

 

O primeiro parâmetro calculado para cada fonoestilo é a média da freqüência 

fundamental. Dentre os grupos aqui estudados, a Figura 21 revela o fonoestilo político 

como sendo aquele que apresenta a média de F0 mais elevada (213 Hz) e o fonoestilo 

telejornalístico como aquele com o menor valor médio de F0 (139 Hz). Nota-se que 

todos os fonoestilos examinados no presente estudo exibem valores médios de F0 

superiores à média de 120 Hz, apresentado por Laver (1994:451) como equivalente ao 

encontrado na fala conversacional em línguas européias para locutores do sexo 

masculino. 
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Ao analisar as amostras no corpus, porém, observou-se que não é o valor médio 

absoluto da freqüência fundamental que importa, mas sim o relativo, ou seja, a 

maneira como os locutores utilizam a melodia: o político e o religioso preferem a 

faixa mais aguda de suas vozes. A análise estatística ANOVA rejeita a hipótese nula 

(p = 0,018) de que os fonoestilos derivam de uma mesma distribuição, ou seja, há 

diferenças significativas entre os fonoestilos para o parâmetro média da freqüência 

fundamental. Além disso, a comparação entre os fonoestilos religioso e político, por 

um lado, e telejornalístico e entrevista, por outro lado, também mostra uma diferença 

significativa (p = 0,003) ao aplicar o teste t de Student, conforme a Tabela 7. O 

telejornalista e o entrevistado privilegiam as freqüências (modulações) mais graves no 

seu uso estilístico, enquanto o político e o religioso selecionam as mais agudas.  
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Figura 21: Freqüência fundamental média por fonoestilo. 

 

A Figura 22 apresenta histogramas relativos à freqüência fundamental média 

observada nas seqüências fônicas de cada fonoestilo. Os histogramas não são dos 

valores individuais de F0 de cada frame; são dos valores de F0 média de cada 

seqüência fônica. A soma dos números de ocorrência em cada histograma é o número 

total de seqüências fônicas naquele fonostilo. Observam-se distribuições diferentes 
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dessas médias nos fonoestilos político e religioso em comparação aos fonoestilos 

telejornalístico e entrevista. 
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Figura 22: Histogramas da distribuição da freqüência fundamental média nas seqüências 
fônicas de cada um dos 3 fonoestilos profissionais e na entrevista. 

 
Cabe observar que o fonoestilo político é aquele com a maior distribuição de tons na 

faixa dos agudos. É sabido que fisiologicamente a altura vocal se relaciona com a 

freqüência de vibração das pregas vocais; porém, as impressões transmitidas pela 

freqüência vocal, ou altura vocal, decorrem do fato de que ela pode ser modulada pelo 

emissor em relação direta com a intenção do discurso. Assim, uma fala utilizando tons 

agudos, como a fala do discurso político neste estudo, está associada à ênfase, a uma 

produção oral mais marcada (Behlau, 2001).  

 
Além da freqüência fundamental média, três outras medidas em particular são 

diretamente relacionadas com a extensão da fala de um locutor: tessitura, 

interquantile range e desvio-padrão da freqüência fundamental. A comparação de 

variações na freqüência fundamental entre locutores que utilizam registros diferentes 

pode gerar resultados que, apesar de parecerem significativos em valores absolutos 

medidos em Hz, não sejam relevantes em termos perceptuais, uma vez que a escala 

em Hertz não se correlaciona diretamente com a percepção tonal tal como feita pelo 

ouvido humano. Sendo assim, há pesquisadores (Goldman et al., 2008 e Hart et al., 
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1990) que recomendam o uso da unidade semitom51, que mede a diferença relativa 

entre duas freqüências através de um cálculo logarítmico, o que é mais consistente 

com a percepção, possibilitando a comparação da tessitura de falantes com valores de 

F0 média distintos. 

 

Desta forma, passa-se à apresentação dos parâmetros de freqüência fundamental: 

freqüência fundamental média (F0med), tessitura (T), interquantile range (IR) e 

desvio-padrão da freqüência fundamental (F0dp), utilizando-se a escala logarítmica de 

semitons. A freqüência fundamental média acha-se expressa tanto em Hertz quanto 

em semitom (Tabela 6).  

 

Tabela 6: Valores de freqüência fundamental (em semitons) dos fonoestilos. 

Fonoestilo 
no de 

locutores 

 
F0med 
(Hz) 
 

 
F0med 
(ST) 
 

T  
(ST) 

IR 
(ST) 

 
F0dp 
(ST) 
 

Telejornalístico 5 139 5 26,8 14,1 4,3 

Político 5 213 12 24,8 13,8 4,3 

Religioso 5 186 1 29,1 15,3 5,0 

Entrevista 5 155 7 29,8 12,2 4,0 

 

No que se refere à tessitura, o fonoestilo entrevista é o que revela o maior valor (29,8 

ST), enquanto o fonoestilo político apresenta o menor (24,8 ST). Esse resultado é 

surpreendente, pois a literatura sugere que fonoestilos profissionais, como o político, 

exibem maior dinamismo que a fala conversacional (Braga e Marques, 2004). 

Recorrendo ao estudo de Goldman et al. (2008), uma possível explicação reside no 

fato de a tessitura não ser, na verdade, um parâmetro robusto, pois exibe variação 

significativa dentro de uma mesma amostra. Basta o locutor ter por um momento 

subido (ou descido) a um tom muito acima (ou abaixo) de sua faixa habitual, para que 

tal fato altere de modo significativo o patamar de sua tessitura, sem que isso se revele 

efetivamente representativo. Além disso, erros na extração automática da freqüência 

fundamental por parte do algoritmo de auto correlação influenciam diretamente o 

valor da tessitura. O parâmetro interquantile range, sugerido por Goldman et al. 

                                                
51 Para comparar os resultados desta pesquisa com os de Goldman et al. (2008), calculou-se a raiz 
quadrada dos valores da variância da freqüência fundamental, apresentados por esses autores, 
convertendo os seus resultados em desvio padrão. Optou-se nesse estudo por reportar o desvio padrão 
em vez da variância para manter a mesma unidade de medida (Hertz / semitons) utilizada nos outros 
parâmetros de freqüência fundamental. A unidade de medida da variância seria Hertz2 / semitons2. 
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(2008), exclui do seu cálculo os valores marginais da F0, reduzindo assim a influência 

dessas variações momentâneas e erros. Considerando esse novo parâmetro, os 

fonoestilos religioso (15,3 ST) e telejornalístico (14,1 ST) apresentam os valores mais 

elevados de F0, enquanto o fonoestilo político (13,8 ST) e a entrevista (12,2 ST) 

apresentam os menores valores (veja Tabela 6). A análise estatística ANOVA, para os 

fonoestilos em geral, sugere que as variações observadas nesse parâmetro não são 

significativas (p = 0,088). Isto se dá também quando os fonoestilos são sub-

classificados como “oratórios” (político e religioso) e “informativos” (entrevista e 

telejornalismo), a avaliação estatística. Neste caso o resultado do t-test de Student se 

mostra igualmente pouco relevante (p = 0,110). 

 

Outro parâmetro que constitui um bom indicador da vivacidade do falante – melhor 

do que a tessitura, de acordo com Hincks (2004) – é o desvio-padrão da freqüência 

fundamental. Considerando o corpus coletado nesta pesquisa, o fonoestilo religioso 

apresenta o maior valor de desvio-padrão da F0 (5,0 ST), seguido dos fonoestilos 

político e telejornalístico (4,3 ST), sendo o menor valor de todos registrado na 

entrevista (4,0 ST), veja Tabela 6. Aplicando-se a mesma metodologia de análise 

estatística utilizada no caso do parâmetro interquantile range, ANOVA não chega a 

rejeitar a hipótese nula de que os quatro fonoestilos são provenientes de uma única 

distribuição (p = 0,079). Tampouco o teste t de Student revela diferenças 

significativas (p = 0,070) para o desvio padrão da freqüência fundamental entre os 

fonoestilos “oratórios” e os “informativos”. Esses valores estatísticos indicam que a 

probabilidade de não rejeitar a hipótese nula, embora superior a 5%, é ainda muito 

baixa: há, respectivamente, 92% e 93% de probabilidade de a hipótese nula vir a ser 

rejeitada. 

 

No que se refere a desvio padrão, pode ser feita uma comparação com o estudo de 

Goldman et al. (2008) na língua francesa. Estes autores encontraram uma distribuição 

de valores de variância da freqüência fundamental da ordem de 7,2 semitons no estilo 

radiofônico e de 5,4 semitons na leitura, o que equivale a um desvio padrão da F0 de 

2,7 ST e 2,3 ST, respectivamente. Os fonoestilos aqui estudados apresentam um 

desvio-padrão da F0 maior do que o informado para o fonoestilo radiofônico e a 

leitura em francês. Não é possível, porém, comparar diretamente os resultados de 

Goldman et al. (2008) com os da presente pesquisa devido ao fato de que não só as 
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línguas são diferentes – português e francês – mas também há divergência na escolha 

dos corpora, não há coincidência entre os fonoestilos escolhidos como alvo de 

pesquisa.  

6.2.2 - Reset da F0 
 

Para o cálculo do reset de F0 foi considerada uma diferença no mínimo de dois 

semitons entre a média da F0 da última vogal tônica que precedia cada pausa e a 

média da F0 da primeira vogal tônica subseqüente à pausa. Considerou-se que se 

tratava de reset de F0 sempre que a diferença tonal entre estas duas tônicas 

ultrapassava dois semitons. Como descrito na fundamentação teórica desta pesquisa, 

os autores Werner e Keller (1994), Ladd (1988) e Heldner et al. (2004) apontam o 

reset da F0 como uma característica da curva melódica, porém não se observam na 

literatura resultados dessa métrica em estudos fonoestilísticos. A Figura 23 apresenta 

os valores desse parâmetro, denominado % reset da F0, referente a cada fonoestilo 

que integra o presente corpus. Nota-se que os fonoestilos político e telejornalístico 

apresentam a maior ocorrência de reset da F0 (55%), seguindo pela fala do 

entrevistado (42%) e, com o menor percentual, o fonoestilo religioso (36%), embora 

as diferenças não sejam claramente significativas (ANOVA p = 0,08). Ao contrário 

dos outros parâmetros investigados, os valores de % reset da F0 são mais parecidos 

entre os fonoestilos político e telejornalístico do que entre político e religioso ou entre 

a fala do entrevistado e o fonoestilo telejornalístico. Ao aplicar o teste t de Student aos 

dois grupos “oratório” e “informativo”, confirma-se que não há diferença significativa 

(p = 0,76); porém, se compararmos os fonoestilos político e telejornalístico, por um 

lado com os fonoestilos religioso e entrevista por outro lado, existe uma diferença 

significativa (p = 0,009). Portanto, esse parâmetro (% reset) é o único parâmetro que 

claramente distingue o político do religioso, agregando evidência a favor da hipótese 

original dessa pesquisa, de que existem diferenças nas características prosódicas que 

distinguem entre si os quatro fonoestilos que constituem o alvo desta análise. 
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Figura 23: Percentagem de pausas com F0 reset > 2 ST, para cada fonoestilo. 

 

O valor médio do reset da freqüência fundamental, em semitons, foi também 

calculado para cada fonoestilo (Figura 24), considerando todas as pausas – inclusive 

aquelas com reset negativo – e não somente casos em que o valor superasse a marca 

de dois semitons. O fonoestilo político apresenta a maior média de reset da F0 (4,1 

ST), seguido pela entrevista (3,1 ST), pelo fonoestilo telejornalístico (2,6 ST) e, por 

último, pelo fonoestilo religioso, com a menor média de reset da F0 (1,2 ST). Apesar 

desse parâmetro não ser claramente significativo em geral (ANOVA p = 0,06), a 

diferença observada entre os fonoestilos político e religioso é significativa (teste t de 

Student p = 0,04), confirmando a tendência observada anteriormente (no parâmetro % 

reset) e apontando o tratamento de reset por parte dos locutores como uma das 

principais diferenças prosódicas entre esses dois fonoestilos, tão semelhantes em suas 

características de organização temporal. 
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Figura 24: Valor médio de reset da F0 em cada fonoestilo. 

 

6.2.3 – Modulações tonais 
 

Para a avaliação dos tons, isto é, da forma que a modulação melódica assume 

“intrassilabicamente”, considerou-se, que, nas sílabas tônicas, os tons poderiam ser 

estáticos, ascendentes ou descendentes, conforme preconizado por Goldman et al. 

(2008). Um tom estático é o que apresentaria uma modulação melódica, numa 

determinada sílaba, inferior a dois semitons. Esse intervalo representa, 

aproximadamente, a diferença mínima necessária entre dois tons complexos para que 

sejam percebidos como tendo um pitch diferente (Hirst, 2008). Os percentuais 

encontrados para os tons estáticos foram: 54% para a entrevista, 46% para o 

fonoestilo telejornalístico, 38% para o fonoestilo religioso e 33% para o fonoestilo 

político (Figura 25). Essas diferenças, além de serem significativas em geral 

(ANOVA p = 0, 0,016), também confirmam a hipótese de que os fonoestilos 

“oratórios”, por apresentarem maior número de tons dinâmicos (ascendentes e 

descendentes) são mais expressivos que os fonoestilos “informativos”. (Braga e 

Marques, 2004). O teste t de Student entre esses dois grupos resultou num p-value de 

0,003. 
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Cabe comentar que essa medida talvez seja a melhor dentre as selecionadas para a 

análise da organização melódica do presente estudo. A tessitura não é considerada um 

parâmetro robusto, pelos motivos mencionados anteriormente (página 86). O 

interquantile range também, não reflete o dinamismo da fala ao longo de toda a 

amostra ou de algumas de suas partes apenas. O desvio padrão da F0 provavelmente 

incorpora muitos movimentos de pitch que não são perceptivamente relevantes, por 

isso acaba não sendo tão significativo. Mas a avaliação dos tons das vogais tônicas 

tem a vantagem de se basear em motivações perceptuais: para se especificar o 

fonoestilo é preciso haver uma variação significativa em suas modulações. Todos os 

fonoestilos apresentam variação tonal, destaca-se, porém, aquele que a apresenta em 

maior escala. 

 

Braga e Marques (2004) comentam que o objetivo de dar ênfase a um enunciado pode 

ser atingido tanto pela subida como pela descida do tom. Registrou-se maior 

proporção de tons ascendentes nos fonoestilos político (40%) e religioso (34%), 

seguidos do fonoestilo telejornalístico (26%) e da fala do entrevistado (25%). Para os 

tons descendentes foram encontrados valores de 28% na fala do religioso e no 

telejornalismo, 27% no discurso político e 21% na entrevista. Porém, ao analisar 

estatisticamente essas diferenças entre a classificação dos tons dinâmicos em tons 

ascendentes e tons descendentes, não se observa diferenças significativas entre os 

fonoestilos (ANOVA p = 0,099 e p = 0,669, respectivamente).  

 

Esses resultados são similares aos de Goldman et al. (2008), que observam, na língua 

francesa, um número maior de tons dinâmicos no estilo radiofônico do que na leitura, 

bem como uma ocorrência maior de tons descendentes em comparação aos 

ascendentes nestes mesmos contextos. No presente estudo, também foi observada 

maior incidência de tons dinâmicos nos fonoestilos político e religioso quando 

comparados com o fonoestilo telejornalístico e com a entrevista. 
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Figura 25: Presença de tons estáticos, ascendentes e descendentes nos fonoestilos. 

 

Além de medir a porcentagem de tons dinâmicos, Goldman et al. (2008) propõem o 

parâmetro prosódico “movimento melódico médio” (MM), expresso em semitons por 

segundo, que representa a soma de todos os deslocamentos de freqüência 

fundamental, ascendentes e descendentes, durante um determinado tempo. Esse 

parâmetro pode ser mensurado considerando somente valores intra-vocálicos 

(MMintra), apenas a fala intervocálica (MMinter) ou toda a amostra (MMgeral). No 

presente estudo, porém, nenhum destes três fatores apresentou diferenças 

significativas entre os fonoestilos (ver Tabela 7 ). Uma possível explicação para esse 

resultado negativo é o fato de os movimentos significativos serem intermitentes e, por 

esse motivo, se “diluírem” ao longo da fala. A Figura 26 mostra os valores calculados 

para o movimento melódico médio intervocálico, aquela, dentre as três possibilidades 

apresentadas para medição deste parâmetro, que apresenta maior diferenciação entre 

os fonoestilos. O fonoestilo telejornalístico apresenta o maior movimento melódico 

médio intervocálico dos fonoestilos aqui estudados – 25,6 ST / seg, seguido do 

fonoestilo político e da fala do entrevistado, cada qual com 21,6 e 21,5 ST / seg 

respectivamente, e por último, o fonoestilo religioso com 19,7 ST / seg – o menor 

movimento melódico médio do grupo aqui analisado. 
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Figura 26: Movimento melódico médio intervocálico nos fonoestilos. 

 

A Tabela 7 apresenta um resumo dos parâmetros de organização melódica, 

mostrando, para cada parâmetro, o p-value da ANOVA (hipótese nula de que os 

quatro fonoestilos obedecem à mesma distribuição probabilística), os valores para os 

fonoestilos “oratórios” vs. “informativos”, e o p-value do teste t de Student (hipótese 

nula de que os dois novos grupos, político e religioso versus telejornalístico e 

entrevista, obedecem à mesma distribuição). A configuração desta tabela segue o 

mesmo padrão daquela anteriormente apresentada para expor a organização temporal. 

A primeira coluna apresenta os resultados do teste estatístico ANOVA, considerando 

os quatro fonoestilos. A segunda coluna apresenta a media das medidas de 

organização temporal para os fonoestilos político e religioso e, também, os valores 

individuais para cada um desses fonoestilos (entre parênteses, respectivamente). A 

terceira coluna faz o mesmo para os fonoestilos telejornalístico e entrevista. A quarta 

coluna informa os resultados da análise estatística do teste t de Student, considerando 

os fonoestilos político e religioso versus telejornalístico e entrevista. Asteriscos 

assinalam o grau de significância dos valores: um asterisco para (p < 0,05), dois para 

(p < 0,01) e três para (p < 0,001). 
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Tabela 7: Comparação dos dados da organização melódica dos fonoestilos.  

MEDIDA 

 
ANOVA52 
(p-value) 

 

fonoestilos: 
político e 
religioso 

fonoestilos:  
 telejornalístico e 

entrevista  

teste t de 
Student  
(p-value) 

F0med (Hz) 
F0 média 

0,015* 
200 

(213 / 186) 
147 

139 / 155 
0,003** 

F0med (ST) 
F0 média 0,018* 

11 
12 / 10 

6 
5 / 7 

0,004** 

IR (ST) 
interquantile range 0,088 

14,6 
13,8 / 15,3 

13,1 
14,1 / 12,2 

0,110 

F0dp (ST) 
desvio padrão da F0 0,079 

4,7 
4,3 / 5,0 

4,2 
4,3 / 4,0 

0,070 

RF0 (%) 
reset da F0 

0,082 
45 

55 / 36 
48 

55 / 42 
0,759 

RmedF0 (ST) 
reset médio da F0 0,065 

2,7 
4,1 / 1,2 

2,9 
2,6 / 3,1 

0,855 

TE (%) 
tons estáticos 

0,016* 
33 / 38 

34 
46 / 54 

50 
0,003** 

TA (%) 
tons ascendentes 0,099 

40 / 34 
37 

26 / 25 
26 

0,014* 

TD (%) 
tons descendentes 0,669 

27 / 28 
29 

28 / 21 
24 

0,412 

MM (ST/seg) 
intra 
movimento melódico médio 
intrassilábico 

0,155 

34,8 
36,4 / 33,2 

33,5 
36,3 / 30,7 0,554 

MM (ST/seg) 
inter 
movimento melódico médio 
interssilábico 

0,113 

20,7 
21,6 / 19,7 

23,6 
25,6 / 21,5 0,106 

MM (ST/seg) 
geral 
movimento melódico total 

0,324 
28,3 

29,4 / 27,1 
28,0 

30,3 / 25,7 0,895 

 
Em contraste com os resultados obtidos para os parâmetros temporais, os resultados 

referentes aos parâmetros relacionados à organização melódica em geral não 

apresentam diferenças significativas entre os fonoestilos. O único parâmetro com 

resultado estatisticamente significativo para os quatro fonoestilos é a proporção de 

tons estáticos. Destacam-se também os resultados dos parâmetros relacionados ao 

reset da freqüência fundamental que, apesar de não apresentarem resultados 

significativos no âmbito geral, são os únicos que claramente exibem diferenças 

relevantes entre os fonoestilos político e religioso. 

 

                                                
52 Para cada parâmetro calculou-se a ANOVA utilizando as médias de cada um dos 5 locutores em cada 
fonoestilo. 
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Capítulo 7 – Teste de percepção: resultados e discussão 
 

Conforme explicado no capítulo de metodologia, um grupo de 20 ouvintes foi exposto 

à fala filtrada de três representantes de cada fonoestilo estudado. Cada avaliador ouviu 

12 gravações e escolheu entre duas opções de fonoestilos para cada gravação. Este 

capítulo apresenta os resultados deste teste de percepção. 

 

De modo geral, os resultados do teste de percepção confirmam a hipótese de Fónagy 

(1976) sobre a capacidade de reconhecer os fonoestilos profissionais apenas pela 

informação prosódica, anulando-se seu conteúdo semântico. Os participantes deste 

estudo reconheceram corretamente o fonoestilo profissional em 90% dos casos, 

resultado estatisticamente significativo, conforme apresentado na Tabela 8. Ressalta-

se que todos os fonoestilos tiveram um alto índice de reconhecimento, com o maior 

reconhecimento do fonoestilo religioso (96,7%), seguido do fonoestilo telejornalístico 

(90%) e, por último, do fonoestilo político, com um percentual de 86,7 % de 

reconhecimento.  

 

A fala do entrevistado, passível de variação de acordo com o tópico da entrevista, e 

não caracterizada como um fonoestilo profissional, foi identificada corretamente em 

86,7% dos casos, talvez por processo de eliminação. Ou seja, os participantes podem 

ter reconhecido a fala do entrevistado como não sendo um exemplar do fonoestilo 

político, nem do religioso e nem do telejornalístico. 

 

Para avaliar o grau de familiaridade dos avaliadores com os fonoestilos estudados, 

foram coletadas informações sobre seu contato anterior com cada um dos fonoestilos. 

Os participantes do teste de percepção responderam um questionário sobre o 

conhecimento que tinham a respeito dos fonoestilos que eram alvo da pesquisa, 

visando avaliar o quanto haviam sido expostos previamente a cada um deles. Estes 

dados integram o perfil social de cada avaliador, acham-se apresentados na íntegra no 

anexo X, e permitem constatar que 85% dos avaliadores assistem a telejornais com 

freqüência, 85% já assistiram a um discurso político, e 90% acompanharam 

previamente uma missa católica. Desta forma, é evidente o contato anterior dos 

avaliadores com os fonoestilos ora estudados. Modelos teóricos baseados no uso 
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destacam o papel primordial da experiência prévia do falante com os contextos de 

ocorrência das formas lingüísticas para sua categorização, que serve, por sua vez, de 

base para o seu reconhecimento. Pierrehumbert (2003) afirma que a recorrência de um 

exemplar no uso faz com que ele se torne robusto, facilitando a tarefa de sua 

discriminação pelo ouvinte. O grau de força do exemplar tem efeitos probabilísticos, e 

será tanto maior quanto for o número de vezes em que o falante a ele ficar exposto em 

situações concretas de uso. 

 

Tabela 8: Reconhecimento do fonoestilo por sua prosódia. 

  Resultados Gerais 

  Corretas Incorretas 
Índice de 

Reconhecimento 

p-value 
(Pearson 
Qui-

Quadrado) 

Entrevista 52 8 86,7% 1,34E-08 

Político 52 8 86,7% 1,34E-08 

Religioso 58 2 96,7% 4,85E-13 

Telejornalístico 54 6 90,0% 5,76E-10 

F
o
n
o
e
st
ilo
 

TOTAL: 216 24 90,0% 2,83E-35 

 

Conforme apresentado na Tabela 8, a hipótese nula – de que as respostas escolhidas 

pelos avaliadores seriam devidas ao acaso – foi rejeitada pelo teste estatístico Qui-

Quadrado, ao apresentar p-values muito inferiores a 0,05, o nível de confiança 

utilizado neste estudo. Esse resultado representa um forte indicador de que a prosódia 

por si só é capaz de comunicar informações suficientes para permitir o 

reconhecimento dos fonoestilos profissionais aqui estudados. 

 

Outro fator avaliado foi se, considerado um intervalo de confiança de 95%, as 

diferenças observadas nos índices de reconhecimento dos fonoestilos seriam 

significativas. A Figura 27 a seguir mostra que o índice de reconhecimento global, 

90%, está dentro do intervalo de confiança de todos os fonoestilos. As diferenças 

observadas – por exemplo, o índice de reconhecimento de 96,7% no fonoestilo 

religioso versus 86,7% no fonoestilo político – não são estatisticamente significativas, 

pois os intervalos de confiança dos fonoestilos englobam valores em comum. 
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Figura 27: Índice global de reconhecimento dos fonoestilos e intervalos de confiança para os 

índices de reconhecimento de cada um deles. 

 

Embora os resultados mostrem um ótimo reconhecimento para todos os fonoestilos 

em geral, é interessante analisar também a origem do não reconhecimento. Com esse 

objetivo, passa-se ao estudo da origem das “confusões” entre os fonoestilos 

incorretamente reconhecidos pelos avaliadores do teste de percepção. Os erros são 

apresentados numa matriz de confusões, na qual cada par de fonoestilos representa 

uma potencial confusão. A Tabela 9 apresenta as confusões entre os fonoestilos, sem 

distinguir a direção em que se estabeleceu a confusão. Ou seja, o avaliador que foi 

exposto ao fonoestilo X e o identificou como fonoestilo Y é contabilizado juntamente 

com o caso do avaliador exposto ao fonoestilo Y que o identificou como fonoestilo X. 

Por exemplo, entre o fonoestilo religioso e o político houve sete confusões no total: 

seis casos nos quais o avaliador foi exposto ao fonoestilo político e o identificou como 

religioso, e apenas um caso em que o avaliador, exposto ao fonoestilo religioso, 

identificou-o como político. Veja o destaque na Tabela 9. 

 

O raciocínio para definir os valores da hipótese nula foi o seguinte: dado que havia 

duas possíveis respostas para cada pergunta, o índice de acerto no caso de respostas 

aleatórias seria de 50%. Considerando, além disso, o fato de que cada fonoestilo foi 

apresentado 60 vezes (3 vezes para cada um dos 20 avaliadores), o número de 

respostas corretas esperado (na diagonal da matriz das confusões) seria 30 das 60. As 
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30 respostas incorretas, por sua vez, seriam divididas igualmente entre os outros três 

fonoestilos – 10 para cada um. Porém, considerando que cada confusão (fora da 

diagonal) engloba sempre dois fonoestilos, uma vez que a direção da confusão não foi 

levada em conta, espera-se 20 erros para cada par de fonoestilos. 

 

ATabela 9 consiste numa matriz das confusões e permite comparar de forma concisa 

os resultados do teste de reconhecimento. Os valores em cada célula representam: o 

número de acertos (na diagonal) ou confusões (fora da diagonal); o número de 

respostas esperadas pela hipótese nula, entre parênteses; e o p-value dado pelo teste 

estatístico Qui-Quadrado. 

 

Tabela 9: Matriz das confusões simples por cada par de fonoestilos.  

  Fonoestilo  

  Entrevista Político Religioso Telejornalístico 

Entrevista 
52 (30) 
1,34E-08 

6 (20) 
9,55E-06 

3 (20) 
7,62E-08 

4 (20) 
4,20E-07 

Político 
6 (20) 
9,55E-06 

52 (30) 
1,34E-08 

7 (20) 
3,94E-05 

3 (20) 
7,62E-08 

Religioso 
3 (20) 
7,62E-08 

7 (20) 
3,94E-05 

58 (30) 
4,85E-13 

1 (20) 
1,87E-09 

Fonoestilo 
apresentado 

Telejornalístico 
4 (20) 
4,20E-07 

3 (20) 
7,62E-08 

1 (20) 
1,87E-09 

54 (30) 
5,76E-10 

 

Aplicou-se o teste estatístico Qui-Quadrado para calcular a probabilidade da hipótese 

nula em cada confusão. Os resultados do teste, representados pelos valores de p-value 

na Tabela 9, descartam a hipótese nula para todas as confusões; ou seja, os 

avaliadores conseguem distinguir cada combinação de fonoestilos com um grau de 

confiança estatisticamente significativo (valores de p-value < 0,05 para todos os 

cruzamentos). 

 

A mesma análise foi aplicada aos resultados do teste de percepção levando em 

consideração também a direção da confusão. Ou seja, nesta análise o caso do 

avaliador que é exposto ao fonoestilo X e o identifica como fonoestilo Y é 

considerado distinto do caso do avaliador que é exposto ao fonoestilo Y e o identifica 

como fonoestilo X. A  

Tabela 10 mostra os resultados desta análise, no mesmo formato que a Tabela 9. Os 

valores em cada célula representam: o número de acertos (na diagonal) ou confusões 
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(fora da diagonal); o número de respostas esperadas pela hipótese nula, entre 

parênteses; e o p-value dado pelo teste estatístico Qui-Quadrado. 

 

Tabela 10: Matriz das confusões completa.  
  Fonoestilo reconhecido 

  Entrevista Político Religioso Telejornalístico 

Entrevista 
52 (30) 
1,34E-08 

5 (10) 
2,53E-02 

2 (10) 
3,47E-04 

1 (10) 
5,70E-05 

Político 
1 (10) 
5,70E-05 

52 (30) 
1,34E-08 

6 (10) 
7,36E-02 

1 (10) 
5,70E-05 

Religioso 
1 (10) 
5,70E-05 

1 (10) 
5,70E-05 

58 (30) 
4,85E-13 

0 (10) 
7,74E-06 

Fonoestilo 
apresentado 

Telejornalístico 
3 (10) 
1,75E-03 

2 (10) 
3,47E-04 

1 (10) 
5,70E-05 

54 (30) 
5,76E-10 

 

Os resultados nas diagonais são os mesmos da Tabela 9; porém, fora da diagonal, os 

resultados refletem a assimetria nas confusões. Por exemplo, a confusão entre político 

e religioso ocorre apenas em uma direção: ao escutar a gravação filtrada do fonoestilo 

político, os avaliadores tendem a confundi-la com o fonoestilo religioso; porém, os 

mesmos avaliadores, ao escutarem o fonoestilo religioso, não o confundem com o 

fonoestilo político. 

 

Este caso específico – o fonoestilo político identificado como fonoestilo religioso – 

representa a única confusão para a qual não foi possível rejeitar a hipótese nula, dado 

que o p-value de 0,074 é ligeiramente maior do que o grau de confiança de 0,05 

estabelecido para esse estudo. Ou seja, apesar da confirmação em geral da hipótese 

principal desta tese, no caso específico da confusão entre os fonoestilos político e 

religioso, não é possível afirmar que as pessoas possam reconhecer corretamente com 

alto grau de confiança o fonoestilo político.  

 

Cabe mencionar que este caso foi apresentado somente uma vez para cada um dos 20 

avaliadores, dos quais 6 (30%) erraram na identificação do fonoestilo e 14 (70%) 

acertaram – por isso a impossibilidade de se afirmar que o resultado é estatisticamente 

significativo quando comparado à hipótese nula (50% de acerto). 
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Os resultados do teste de percepção também foram analisados para verificar se 

questões metodológicas interferiram nos resultados do teste. Como anteriormente 

exposto na metodologia, vários procedimentos – dentre eles a randomização na ordem 

de apresentação das gravações, das alternativas de resposta apresentadas para cada 

gravação e da colocação da resposta correta – foram adotados para garantir que efeitos 

secundários não alterassem o resultado do teste. 

 

A Tabela 11 lista o índice de reconhecimento associado a cada gravação. Cabe 

comentar que nenhuma gravação teve índice de reconhecimento menor do que 75% e 

só duas gravações tiveram índice de reconhecimento de 100%, sugerindo que não 

houve influência indevida de alguma gravação em particular. 

 

Tabela 11: Índice de acerto por gravação. 

Gravação Locutor Fonoestilo # Correto % Correto 

1 Luis Eduardo entrevista 17 85% 
2 Roberto Lent entrevista 20 100% 
3 Sergio Adorno entrevista 15 75% 
4 Geraldo Mesquita político 18 90% 
5 Pedro Simon político 16 80% 
6 Aloizio Mercadantes político 18 90% 
7 Pe Robson de Oliveira padre católico 19 95% 
8 Pe Maciel Pinheiro padre católico 19 95% 
9 Pe Rubens Gomes padre católico 20 100% 
10 Heraldo Pereira telejornalista 17 85% 
11 William Waack telejornalista 18 90% 
12 Willian Bonner telejornalista 19 95% 

 

A Figura 28 representa as mesmas informações de forma gráfica, mostrando também 

o intervalo de confiança53 para cada gravação. Cabe notar que o índice global de 

reconhecimento está dentro do intervalo de confiança de todas as gravações. 

 

                                                
53 Os intervalos de confiança foram calculados utilizando a fórmula “exata” para distribuições 
binomiais, conforme descrito por McDonald (2008). Os cálculos foram feitos pela página web 
http://statpages.org/confint.html e consideram uma confiança de 95%, condizente com o valor alpha de 
0,05 utilizado neste estudo. 
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Figura 28: Intervalos de confiança (95%) e índices de reconhecimento das gravações 

utilizadas no experimento. Também são apresentadas a média global de reconhecimento 
(90%) e as médias de reconhecimento de cada fonoestilo. 

 

A mesma técnica de análise foi aplicada aos avaliadores, para verificar se algum deles 

havia influenciado de forma desproporcional os resultados do teste. A Figura 29 

apresenta os índices de reconhecimento de cada locutor, todos dentro do intervalo de 

confiança esperado, tendo em vista o índice global de 90%. 
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Figura 29: Índices de reconhecimento de cada avaliador participante do experimento, índice 

de reconhecimento geral (90%) e intervalo de confiança associado a esse índice. 
 
A Tabela 12 apresenta os mesmos dados da Figura 29, inclusive os valores numéricos 

do índice de reconhecimento de cada participante do teste de percepção. Observa-se 
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que, de modo geral, os participantes do teste alcançaram um ótimo percentual de 

acerto na identificação dos fonoestilos, nenhum avaliador apresentando índice de 

reconhecimento menor do que 75% e cinco deles atingindo um índice de 

reconhecimento de 100%. Estes dados sugerem que não houve influência indevida de 

algum avaliador em particular. 

 

Tabela 12: Reconhecimento do fonoestilo por avaliador. 

Avaliador 
Respostas 
corretas 

Índice de 
reconhecimento 

1 11 91,7% 
2 10 83,3% 
3 12 100,0% 
4 10 83,3% 
5 9 75,0% 
6 11 91,7% 
7 10 83,3% 
8 11 91,7% 
9 10 83,3% 
10 10 83,3% 
11 10 83,3% 
12 12 100,0% 
13 10 83,3% 
14 12 100,0% 
15 11 91,7% 
16 12 100,0% 
17 12 100,0% 
18 11 91,7% 
19 11 91,7% 
20 11 91,7% 

 

Outro fator que pode influenciar o resultado de um teste de percepção é a ordem de 

apresentação das perguntas. Para minimizar essa influência, no presente estudo a 

ordem de apresentação das gravações foi tornada aleatória. Porém, mesmo assim, na 

medida em que se avança nas perguntas, é sempre possível o avaliador “aprender” ao 

longo do teste e melhorar seu desempenho; por outro lado, o cansaço causado pela 

execução da tarefa pode ocasionar uma piora nos resultados. 

 

A Figura 30 mostra os índices de reconhecimento em função da ordem de 

apresentação das gravações. Como na análise por gravação, todos os índices de 

reconhecimento estão dentro do intervalo de confiança global, com nenhum índice 

inferior a 80%. Uma regressão linear, aplicada aos pontos da curva formada pelos 

índices de reconhecimento, mostra uma leve inclinação ascendente (0,73% por cada 
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pergunta), sugerindo a possibilidade de um efeito de “aprendizagem” no decorrer do 

teste. 
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Figura 30: Índice de reconhecimento em função da ordem de apresentação das perguntas 
aos avaliadores; intervalo de confiança (considerando o índice global de reconhecimento de 

90%); e regressão linear dos pontos na curva de índice de reconhecimento. 
 

Para avaliar a significância da inclinação ascendente da regressão linear, o teste-t de 

Student foi aplicado para comparar o índice médio de reconhecimento das primeiras 

seis perguntas (86,7%) ao índice médio de reconhecimento das últimas seis perguntas 

(93,3%). O resultado do teste foi um p-value de 0,086, não suficiente para rejeitar a 

hipótese nula (considerando um nível de confiança de 0,05). Ou seja, a aparente 

influência da ordem das perguntas nos índices de reconhecimento não é 

estatisticamente significativa. 

 

Finalmente, foi avaliado o índice de reconhecimento em função da ordem na qual 

aparece a resposta correta. Cada gravação está acompanhada por duas opções de 

resposta: uma correta e outra incorreta. Em alguns casos, a resposta correta é a 

primeira opção de resposta e, em outros casos, a resposta correta é a segunda opção. A 

Figura 31 mostra o índice de reconhecimento para cada caso e demonstra que a 

diferença entre os dois índices localiza-se dentro do intervalo de confiança. 
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Figura 31: Índice de reconhecimento em função da ordem de apresentação da resposta 

certa, com intervalos de confiança (95%). 
 

Em resumo, a análise estatística dos resultados do teste de percepção descarta a 

possibilidade de que algum efeito secundário tenha tido um impacto significativo nos 

resultados do teste – sejam eles decorrentes das gravações, de avaliadores anômalos 

ou da ordem de apresentação das perguntas. Desta forma, acredita-se que a 

metodologia do teste tenha sido adequada para medir as hipóteses levantadas, no que 

se refere à capacidade do ouvinte de diferenciar e identificar os fonoestilos entre si. 
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Conclusão 
 

Esse estudo, com base nos resultados do teste de percepção, evidenciou um alto grau 

de reconhecimento (90%) dos quatro fonoestilos por parte dos participantes, 

comprovando a hipótese de que os fonoestilos profissionais político, religioso e 

telejornalístico, assim como o da entrevista, podem ser reconhecidos somente pela 

prosódia, sem a presença de conteúdo semântico. Esse resultado aponta o estudo 

comparativo da fala filtrada em contexto de uso real de profissionais que seguem 

tradições discursivas estabelecidas como uma metodologia promissora para orientar a 

busca de características prosódicas relevantes para a caracterização de um 

determinado fonoestilo. 

 

Desta forma, nota-se que há, de fato, no comportamento dos parâmetros prosódicos, 

pistas suficientes para o ouvinte diferenciar os fonoestilos. Para identificar quais as 

medidas acústicas que mais contribuem para essa diferenciação dos fonoestilos, 

procedeu-se à análise de aspectos temporais e do comportamento do contorno 

melódico da fala dos representantes dos fonoestilos aqui investigados. 

 

Os resultados da organização temporal observados neste estudo revelam diferenças 

significativas entre os quatro fonoestilos, considerados individualmente, para as 

seguintes medidas: duração média da pausa, tempo de pausa por minuto, velocidade 

de elocução e de articulação, duração média da seqüência fônica e número de sílabas 

por seqüência fônica. Além disso, os aspectos temporais apontam para uma diferença 

significativa entre dois grupos, a saber: os fonoestilos político e religioso versus 

telejornalístico e entrevista. Nos fonoestilos religioso e político, todas as medidas 

duracionais relacionadas à pausa apresentam maiores valores em relação aos outros 

fonoestilos estudados, enquanto os fonoestilos entrevista e telejornalístico apresentam 

maior velocidade de fala. Ressalta-se, também, que os fonoestilos religioso e 

telejornalístico revelam ausência total de pausas preenchidas. Cabe notar que esses 

resultados não são previstos na literatura, pois a fala do entrevistado, que costuma ser 

designada na literatura especializada como fala "espontânea", exibe um 

comportamento mais parecido com aquele do fonoestilo telejornalístico (considerado 

na literatura como "leitura") do que com a dos fonoestilos político e religioso. A 
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literatura sobre estilos de fala estabelece uma dicotomia entre "fala espontânea" e 

"leitura" que não é apropriada quando aplicada a fala profissional, pois as diferenças 

entre um estilo de fala "oratório" e um estilo de fala "informativo" existem, de fato, 

independentemente do apoio visual. Um leitor experiente e competente é 

perfeitamente capaz de incluir na sua fala uma interpretação pessoal da leitura, como 

também é capaz de decorar o conteúdo da sua mensagem e, mesmo sem o apoio do 

texto original, produzir uma fala sem as características típicas de fala "espontânea". 

Em outras palavras, o profissional é capaz de "aplicar" o fonestilo da sua profissão à 

sua fala, com ou sem o apoio visual de um script. 

 

As medidas relacionadas à organização melódica são mais ambíguas no seu 

comportamento vis a vis os fonoestilos. As únicas duas medidas que apresentam 

diferenças significativas entre os quatros fonoestilos são a proporção de tons estáticos 

e a freqüência fundamental média. Enquanto a análise do comportamento temporal 

dos fonoestilos sugere a divisão dos quatro fonoestilos em dois grupos maiores – os 

fonoestilos político e religioso versus telejornalístico e entrevista – na análise do 

comportamento melódico essa divisão não se mantém. Pelo contrário, os resultados 

observados nas medidas relacionadas ao reset da freqüência fundamental, claramente 

exibem diferenças significativas entre os fonoestilos político e religioso, 

representando a principal diferença prosódica entre esses dois fonoestilos. No teste de 

percepção, os fonoestilos que mais se confundem são político e religioso, 

provavelmente devido ao fato desses dois fonoestilos serem tão semelhantes na sua 

organização temporal. Porém, apesar dessa confusão, o teste de percepção mostra que 

os ouvintes são capazes de distinguir entre os fonoestilos religioso e político, em 

geral, com grau de reconhecimento estatisticamente significativo. Uma hipótese a ser 

avaliada em futuros trabalhos é se esse reconhecimento é possível especificamente 

devido à presença forte do reset da freqüência fundamental no fonoestilo político, em 

contraste a sua relativa ausência no fonoestilo religioso. 

 

Esse resultado, combinado com os resultados da análise temporal, confirma a hipótese 

de que os quatro fonoestilos – político, religioso, telejornalístico e fala do entrevistado 

– são diferentes um do outro em, pelo menos, uma das suas características prosódicas. 

Além disso, a análise estatística evidencia também que as diferenças observadas se 
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relacionam diretamente com os fonoestilos profissionais, independente das 

características individuais dos locutores.  

 

Os resultados também apontam, por fim, para a necessidade de dar continuidade ao 

trabalho de determinação de padrões prosódicos de diferentes fonoestilos profissionais 

no português brasileiro. O teste de percepção indica, como vimos, que ouvintes são 

perfeitamente capazes de distinguir e identificar os diferentes fonoestilos pela 

prosódia; porém os resultados da análise acústica da organização melódica mostram 

que, em geral, os fonoestilos não se diferenciam de forma estatisticamente 

significativa para a maioria das medidas de freqüência fundamental aqui estudadas. 

Seriam as marcas melódicas estilísticas intermitentes e por isso as diferenças 

observadas se diluiriam nas medidas globais que foram realizadas nesse estudo? 

Como identificar essas marcas prosódicas intermitentes? Esse estudo representa um 

ponto de partida para continuação dessa análise. 
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Anexos 

 

Anexo I – Detalhamento do corpus 
 

POLÍTICO 

 

TV SENADO 

Canal de televisão brasileiro que trasmite eventos, discussões e procedimentos do Senado Federal do 

Brasil. Este canal foi inaugurado em 5 de fevereiro de 1996, como fruto da lei de cabodifusão. Através 

da TV Senado, o cidadão brasileiro pode acompanhar os trabalhos do Congresso Nacional em Brasília. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/TV_Senado, acessado em 19/09/2008. 

 

1. ALOIZIO MERCADANTE 

O senador Aloizio Mercadante nasceu em 13 de maio de 1954, na cidade de Santos, é economista e 

político. Formado em economia pela Universidade de São Paulo, é mestre em economia pela 

Universidade de Campinas. É professor licenciado na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e 

na Unicamp. Foi um dos fundadores do PT em fevereiro de 1980 e vice-presidente do partido entre 

1991 e 1999. É atualmente, desde 2002, senador pelo estado de São Paulo. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Aloizio_Mercadante, acessado em 19/09/2008. 

2. ÁLVARO DIAS  

Álvaro Fernandes Dias, nasceu na cidade de Quatá, em 7 de dezembro de 1944, é um político 

brasileiro. Foi governador do Paraná entre março de 1987 e março de 1991. Atualmente é senador, 

filiado ao PSDB, com mandato até fevereiro de 2014. Formado em História pela Universidade Estadual 

de Londrina, foi eleito vereador em Londrina em 1968, onde foi vice-presidente e líder do MDB. Por 

duas legislaturas foi deputado federal: de 1975 a 1983. Na eleição de 1978, foi o deputado federal mais 

votado da história do Paraná. Em 1982 foi eleito senador pelo PMDB. Em 1986 foi eleito governador 

do estado, tomando posse em 15 de março de 1987 e cessando funções em 15 de março de 1991. Foi 

eleito senador em 1998. Reeleito senador da República em 2006, teve o seu mandato estendido até 

2014. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81lvaro_Fernandes_Dias, acessado em 19/09/2008. 

3. CRISTOVAM BUARQUE 

Cristovam Ricardo Cavalcanti Buarque, nasceu na cidade de Recife, em 20 de fevereiro de 1944, é 

político, educador e professor universitário brasileiro, membro do Partido Democrático Trabalhista. 

Graduado em engenharia mecânica, em 1966, pela Universidade Federal de Pernambuco. Nessa época, 

envolveu-se com política estudantil, tendo sido militante da Ação Popular, um grupo ligado à Igreja 

Progressista de Esquerda. Após o golpe militar de 1964, devido às perseguições da ditadura, seguiu 

para um auto-exílio na França, onde obteve o doutorado em Economia pela universidade de Sorbonne 
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(Paris), em 1973. Foi reitor da Universidade de Brasília, governador do Distrito Federal, ministro da 

educação e atualmente é senador da república. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Cristovam_Buarque, acessado em 19/09/2008. 

4. GERALDO MESQUITA JÚNIOR 

Geraldo Gurgel de Mesquita Júnior, nasceu na cidade de Fortaleza, em 6 de novembro de 1948, é 

advogado e político brasileiro do estado do Acre. Atualmente é senador pelo PMDB. Cursou Direito na 

Associação de Ensino Unificado do Distrito Federal, em Brasília, entre 1981 e 1987. Foi eleito senador 

em 2002, pelo PSB, para o período 2003-2011.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Geraldo_Mesquita_Júnior, acessado em 19/09/2008. 

5. PEDRO SIMON 

Pedro Jorge Simon, nesceu na cidade de Caxias do Sul, em 31 de janeiro de 1930, é advogado, 

professor universitário e político brasileiro. É atualmente senador pelo estado do Rio Grande do Sul, 

filiado ao PMDB. Formado em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, 

com pós-gradução em Economia Política, sendo também especialista em Direito Penal. Foi professor 

da Universidade de Caxias do Sul. Em sua vida universitária teve passagens pela Sorbonne e a 

Faculdade de Direito de Roma. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Pedro_simon, acessado em 19/09/2008. 

 

TELEJORNALÍSTICO 

 

JORNAL NACIONAL  

O Jornal Nacional é um telejornal da Rede Globo de televisão. É um dos principais telejornais do Brasil 

sendo o programa jornalístico de maior audiência, com atuais médias de 35 pontos no Ibope, segundo a 

coluna Ooops, publicada no site da Folha de São Paulo. Sua estréia aconteceu no dia de 1 de setembro 

de 1969.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Jornal_Nacional, acessado em 19/09/2008. 

6. WILLIAM BONNER 

William Bonner, nome artístico de William Bonemer Júnior, nasceu em 16 de novembro de 1963, na 

cidade de São Paulo, jornalista, formou-se em Comunicação Social com ênfase em Jornalismo pela 

Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/William_Bonner, acessado em 19/09/2008. 

7. ALEXANDRE GARCIA 

Alexandre Garcia nasceu em 11 de novembro de 1941, na cidade de Cachoeira do Sul, no Rio Grande 

do Sul, jornalista formado pela PUC/RS, especializou-se na área política.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Alexandre_Garcia, acessado em 19/09/2008. 

8. RENATO MACHADO 

Renato Machado nasceu em 1943 no Rio de Janeiro. Começou sua carreira no rádio em 1970, é um 

renomado jornalista da televisão brasileira. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Renato_Machado, acessado em 19/09/2008. 
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9. WILLIAM WAACK 

William Waack nasceu em 30 de agosto de 1952, na cidade de São Paulo, jornalista, formado pela 

USP. Cursou também Ciências Políticas, Sociologia e Comunicação na Universidade de Mogúncia, na 

Alemanha, e fez mestrado em Relações Internacionais. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/William_Waack, acessado em 19/09/2008. 

10. HERALDO PEREIRA 

Heraldo Pereira Carvalho nasceu em 1961, na cidade de Ribeirão Preto, no estado de São Paulo, é 

jornalista, radialista e âncora de telejornal brasileiro. Apresentador substituto do Jornal Nacional da 

Rede Globo, Heraldo Pereira foi o primeiro negro a comandar um programa telejornalístico brasileiro. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Heraldo_Pereira, acessado em 19/09/2008. 

 

ENTREVISTA 

 

ENTRE ASPAS 

Em outubro de 2006, Maria Beltrão estreou um novo programa, ao vivo, na Globo News: o Entre 

Aspas. Maria, ou Ricardo Lessa, e convidados debatem um assunto em pauta no Brasil ou no mundo. 

http://globonews.globo.com/Jornalismo/Gnews/0,,7494,00.html, acessado em 24/09/2008. 

 

11. ROBERTO LENT 

Nascido em 13 de setembro de 1948, na cidade do Rio de Janeiro, doutor em Ciências, professor titular 

da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Formou-se Médico na Faculdade de Medicina da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro em 1972, graduou-se Mestre em Neurobiologia e Doutor em 

Ciências no Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho da UFRJ em 1973 e 1978, respectivamente. 

Completou sua formação científica realizando estágio de Pós-doutoramento em Neuroplasticidade no 

Massachusetts Institute of Technology, entre 1979 e 1982. 

12. LUIS EDUARDO SOARES 

Luiz Eduardo Soares nasceu em 12 de março de 1954, na cidade de Nova Friburgo, é um antropólogo e 

cientista político brasileiro. É professor da Escola Superior de Propaganda e Marketing do Rio de 

Janeiro. Também foi professor da UERJ, Iuperj, Ucam e Unicamp, pesquisador do ISER e do Vera 

Institute of Justice de Nova York, além de ter sido professor visitante da Columbia University, 

Universidade da Virginia e Universidade de Pittsburgh. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Luiz_Eduardo_Soares, acessado em 19/09/2008. 
13. SÉRGIO ADORNO 

Sergio Franca Adorno de Abreu é graduado em Ciências Sociais pela Universidade de São Paulo 

(1974), cursou doutorado em Sociologia pela Universidade de São Paulo (1984) e pós-doutorado pelo 

Centre de Recherches Sociologiques sur le Droit et les Institutions Pénales, França. Atualmente é 

Professor Titular em Sociologia da FFLCH- Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da 

Universidade de São Paulo, Coordenador Científico do Núcleo de Estudos da Violência - USP.  

http://lattes.usp.br/atena/atnCurriculoLattesMostrar?idcnpq=7184462150034623, acessado em 
19/09/2008. 
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14. ILDO LUIS SAUER 

Possui graduação em Engenharia Civil pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (1977) , 

mestrado em Engenharia Nuclear e Planejamento Energético pela Universidade Federal do Rio de 

Janeiro (1981) e doutorado em Engenharia Nuclear pela Massachusetts Institute Of Technology (1985). 

Atualmente é professor titular da Universidade de São Paulo. 

http://www.sistemas.usp.br/atena/atnCurriculoLattesMostrar?codpes=76141, acessado em 19/09/2008. 
 

RELIGIOSO 

 

Missa ao Vivo – transmissão ao vivo de Missas, diretamente do Santuário Basílica do Divino Pai 

Eterno e do Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, pela TV Rede Vida. 

 

16. ROBSON DE OLIVEIRA PEREIRA 

O padre Robson é missionário redentorista, reitor do Santuário Basílica do Divino Pai Eterno, nascido 

em Trindade, Goiais, foi ordenado em 1998, formado em Filosofia e Teologia pelo Instituto de 

Filosofia e Teologia de Goiás, mestrado em Teologia Moral pela Universidade do Vaticano. 

17. MACIEL PINHEIRO 

O padre Maciel é missionário redentorista na Comunidade do Santuário Nacional de Nossa Senhora 

Aparecida. 

18. RUBENS GOMES DE CARVALHO 

O padre Rubens é missionário redentorista na Comunidade do Santuário Nacional de Nossa Senhora 

Aparecida. 

19. JOSÉ ANCHIETA TAVARES 

O padre José Anchieta é missionário redentorista na Comunidade do Santuário Nacional de Nossa 

Senhora Aparecida. 

20. RODRIGO JOSÉ ARNOSO DOS SANTOS  

O padre Rodrigo nasceu no dia 21 de dezembro de 1978, na cidade de São Paulo. Durante os anos de 

1993 e 1994 fez os encontros vocacionais na congregação. No ano de 1995 entrou para o Seminário 

Santo Afonso, em Aparecida. Fez a profissão religiosa na família Redentorista, no em 2002, na 

Comunidade do Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida; em 2005, foi ordenado diácono.  

http://www.secretariadovocacional.com.br/testemunhos/Rodrigo/testemunho.htm, acessado em 

23/09/2008. 
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Anexo II – Transcrição grafemática do corpus 
 

 
Fonoestilo: político 
Aloizio Mercadante 

 
1. é o foco da política econômica 
2. da política orçamentária 
3. é o investimento 
4. tem que ser o investimento 
5. porque só o investimento 
6. com as inovações científicas e tecnológicas será capaz 
7. de impulsionar o crescimento sustentável do país 
8. agora 
9. como aumentar a taxa de investimento 
10. primeiro 
11. cortando o gasto de custeio 
12. reduzindo os gastos correntes 
13. contendo essa expansão dos gastos correntes 
14. porque o investimento virou 
15. a variável de ajuste do orçamento 
16. e uma variável de ajuste 
17. que hoje representa 
18. apenas zero virgula seis por cento da taxa de investimento do país 
19. não há espaço para investimento no orçamento 
20. nós temos que lutar por esse espaço 
21. no orçamento 
22. por isso quero dizer 
23. que 
24. não acho um bom caminho da comissão do orçamento 
25. tirar o redutor 
26. dos gastos correntes 

 
Fonoestilo: político 

Álvaro Dias 
 

1. o governo não faz a sua parte porque permite que a burocracia engorde 
2. transformando o governo 
3. num governo perdulário 
4. gastador 
5. que estabelece 
6. o desperdício como regra e não como 
7. exceção 
8. o super 
9. a superposiçào de ações e o pararelismo 
10. com a criação de ministérios 
11. diretorias departamentos coordenadorias secretarias 
12. cargos comissionados levam o governo a anunciar 
13. que no próximo ano 
14. gastará mais 
15. do que arrecadará 
16. ou seja 
17. se não fosse governo e fosse uma empresa 
18. privada 
19. seria 
20. levado a falência 
21. não há 
22. como admitir senhor presidente 
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23. de um período 
24. de 
25. tranqüilidade econômica 
26. mundial como tivemos ao longo 
27. destes anos do governo Lula 
28. não há como admitir 
29. nos conformármos 

 
Fonoestilo: político 
Cristóvam Buarque 

 
1. nós não estamos vendo nem essa casa 
2. nem o próprio governo federal nós tamos vendo é possível que tejam agindo 
3. que posição nós podemos tomar 
4. para que a tragédia que já está em andamento 
5. não 
6. se acirre a tal ponto 
7. de que tenhamos nos próximos meses 
8. além do corte no fornecimento de gás 
9. além da divisão do país boliviano em dois 
10. além do fluxo de emigrantes vindos da Bolívia para o Brasil fugindo da violência 
11. além do risco de assassinatos 
12. tanto de brasileiros lá 
13. como de bolivianos aqui 
14. como é que nós vamos fazer 
15. para 
16. ocupar o espaço 
17. agir 
18. com todo respeito obviamente 
19. à soberania desse querido país vizinho 
20. para que 
21. a tragédia seja 
22. evitada 

 
Fonoestilo: político 
Geraldo Mesquita 

 
1. esse projeto ao qual eu me refiro 
2. que dele foi retirada a urgência para a tramitação na câmara do deputados 
3. é um projeto de autoria do próprio governo 
4. federal 
5. não e 
6. porque retirar a urgência 
7. eu acho 
8. eu acho uma contradição o governo ao mesmo tempo que proíbe 
9. o uso de bebida alcoólica nas estradas 
10. nos bares que ficam a margem das rodovias 
11. fechar os olhos 
12. para a questão da propaganda de bebida alcoólica na televisão e no rádio 
13. é uma contradição é uma hipocrisia inclusive 
14. o lóbi das das cervejarias 
15. até agora venceu 
16. eles me disseram lá atrás 
17. há quatro cinco anos atrás 
18. nós somos fortes e não vamos permitir que isso passe 
19. e pelo visto eles têm razão 
20. continuamos aqui feito barata tonta aqui no senado federal 
21. e no congresso nacional 
22. para regularmos um assunto 
23. que é um assunto de saúde pública nesse país 
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Fonoestilo: político 

Pedro Simon 
 

1. acontece que no Brasil 
2. ninguém que tenha um bom advogado 
3. é condenado em única instância 
4. o processo a burocracia 
5. os recursos o processo penal 
6. é de tal natureza 
7. que ninguém 
8. é condenado 
9. na vida política 
10. não tem um caso de um deputado federal de um senador 
11. ninguém 
12. aí 
13. é o nó da vida que nós estamos vivendo 
14. o Brasil 
15. é um país corrupto 
16. mais do que os outros 
17. não creio e não aceito 
18. corrupção a gente encontra 
19. pelo mundo a fora 
20. há uma diferença 
21. corrupção 
22. existe no mundo inteiro 
23. sim 

 
Fonoestilo: fala do entrevistado 

Ildo Sauer 
 

1. há um problema político sério acontecendo mas nós não podemos menosprezá-lo acho que o 
po— o governo brasileiro de 

2. assim como os outros governos especialmente a Argentina e outros vizinhos têm um a 
obrigação 

3. de buscar 
4. amenizar as tensões internas 
5. mas quanto abastecimento de gás é preciso lembrar o maior interessado 
6. que o gás continue fluindo 
7. é o povo boliviano são os dois lados porque eles dependem profundamente daquela receita 
8. pra seus planos 
9. de investimento importante lembrar 
10. que nenhum contrato boliviano foi rompido unilateralmente a não ser por motivos de força 

maior 
11. e esse lamentavelmente é um de força maior provocado por uma sabotagem 
12. aparentemente 
13. e também é preciso lembrar 
14. que o plano de contingência que está em vigor tem condições 
15. de se não resolver totalmente pelo menos minorar substancialmente 
16. a questão 
17. do abastecimento do mercado industrial veicular doméstico e comercial 
18. o problema 
19. é das termo elétricas nós temos reservatórios 
20. ficar sem operar as térmicas durante um mês não vai causar 
21. prejuízo substancial 
22. e para o ano que vem em diante 

 
 
 
 



 120 

Fonoestilo: fala do entrevistado 
Luis Eduardo Soares 

 
1. temos quinhentos e cinquenta mil profissionais de segurança pública no Brasil e segundo 

estimativas aproximadas um milhão e oitocentos mil pessoas 
2. trabalhando em segurança privada 
3. muitas das quais são também policiais 
4. e veja o que acontece 
5. há aqueles que trabalham 
6. no segundo emprego os policiais que trabalham no segundo emprego em segurança privada 

não podem fazê-lo legalmente isso é ilegal 
7. os gestores os secretários os chefes de polícia eticétera 
8. não podem é ze— é zelar pelo cumprimento da lei 
9. em vigilar em vigiar e fiscalizar o que tá acontecendo 
10. porque eles sabem primeiro porque é 
11. é atribuição da polícia federal mas mesmo que por convênio 
12. lhes coubesse essa responsabilidade 
13. eles não a aplicariam porque eles saberiam que encontrariam ali no segundo emprego ilegal o 

seu policial 
14. se eles reprimisse essa atividade ilegal 
15. a demanda salarial tornaria inviável o orçamento público que é artificial que é irrealista 
16. da segurança 
17. então 
18. eles fingem que nada acontece 
19. ocorre que assim como há 
20. o esforço benígno 
21. é completamente legítimo 
22. compreensível dos policiais que buscam sobreviver 

 
Fonoestilo: fala do entrevistado 

Marco Antônio Leonel 
 

1. o que que fizeram essas analistas 
2. é 
3. recomendavam compras 
4. e vendas 
5. a todo instante entravam e saiam do mercado com volumes gigantescos de dinheiro 
6. tentando recuperar as 
7. perdas que eles tiveram com o sub prime 
8. e ao fazer isso tava excitando mais o modelo excitando as pessoas 
9. a comprar e a vender 
10. haja visto por exemplo um desses bancos há dois meses atrás disse que as comodites 
11. iam subir até o final do ano 
12. quinze dias atrás antes dele quebrar ele tava recomendando a não investir porque elas iam cair 
13. isso não existe você fazer uma previsão de aumento e quinze dias depois mudar 
14. dizendo que vai cair é você fazer previsão conforme tá 
15. oscilando o mercado 
16. são análises erradas quer dizer é o tipo de analista 
17. aí eu não sei se é de má fé ou se realmente de inocência 
18. va— nós vamos ter uma recuperação acho que até o final do ano 
19. com certeza vai recuperar pros patamares 
20. de que a gente tinha anteriormente 
21. mas é logo depois o modelo mostra de novo 
22. outra queda bruta 
23. lá pra janeiro por aí mais ou menos e aí eu acho 
24. se não tiver um poder de recuperação 
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Fala do entrevistado 
Roberto Lent 

 
1. é que o derrame dá uma impressão de hemorragia né 
2. e nem sempre o AVC resulta 
3. de 
4. uma hemorragia 
5. pode ser o AVC é uma interrupção do fluxo sangüíneo numa determinado  
6. local do 
7. do cérebro 
8. bom se esse local estiver na base do cérebro na parte mais baixa mais próxima do pescoço 
9. o que aconte— e se ele for devastador se for muito extenso 
10. ele separa 
11. todo o córtex cerebral que as regiões mais altas do cérebro responsáveis pelo pensamento pela 

linguagem eticétera 
12. da medula que é a região que fica dentro da coluna e que controla novos músculos 
13. então a pessoa fica 
14. absolutamente sem 
15. movimentos incapaz de se movimentar 
16. alguns dos encarcerados como 
17. no jargão médico 
18. são capazes de piscar um olho 
19. e nada mais 
20. então você imagina uma pessoa que está no gozo completo da sua consciência das suas 

emoções do seu pensamento 
 

Fonoestilo: fala do entrevistado 
Sérgio Adorno 

 
1. eu acho que têm várias questões que uma política de segurança pública tem que conter 
2. acho que o Luis Eduardo acabou de falar algo que eu subescrevo 
3. acho que nós temos que retomar uma uma função básica 
4. que é o fato que o estado tem que ter 
5. o monopólio 
6. legítimo 
7. do controle da violência 
8. quando a gente fala isso quer dizer é o monopólio não só do uso 
9. da da das forças para conter a violência portanto ele tem que ter limites na ação da sua própria 
10. das suas próprias forças não é 
11. mas também 
12. que tem que ter o monopólio da da força coercitiva porque se não ele não se constitui 
13. em modelo de ação de respeito de reconhecimento 
14. é fundamental isto 
15. não é 
16. e eu acho que a partir disso é preciso ter 
17. uma 
18. uma polícia renovada 
19. com outros recursos com outro desenho 
20. com outro estímulo inclusive funcional pra que os 
21. policiais se identifiquem efetivamente com as tarefas que eles têm que fazer 
22. e não veja a população com inimigo ainda que você tenha que enfrentar 
23. bandidos 
24. não é 
25. nós temos que pensar que a lei 
26. a lei tem que ser igual para todos ela tem que ser aplicada universalmente 
27. e aqueles que não cumpriram as leis têm que ser tratados de acordo com as leis 
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Fonoestilo: religioso 
José Anchieta Tavares 

 
1. a verdadeira lei 
2. que devemos praticar 
3. é a lei 
4. que favorece a vida 
5. que promove o amor 
6. verdadeiro 
7. sincero 
8. e gerador de vida plena 
9. para ser cristão 
10. e viver a maturidade na fé 
11. é preciso estar consciente 
12. dessa certaza de que 
13. a lei de Deus 
14. não é a lei 
15. que orienta nossos sentimentos 
16. nossas atitudes humanas principalmente 
17. quando não agimos 
18. de acordo com 
19. os ensinamentos da lei de Deus 
20. na primeira leitura 
21. primeira carta aos coríntios 
22. Paulo chama atenção 
23. para um grande problema 
24. dentre tantos problemas 
25. na comunidade 
26. dos coríntios 
27. o comodismo 

 
Fonoestilo: religioso 

Maciel Pinheiro 
 

1. amar a todos 
2. a proposta que Jesus 
3. coloca para todos os seus discípulos 
4. e ainda ele coloca que adianta 
5. se amamos somente aqueles que nos amam 
6. qualquer grupo o faz 
7. qualquer pessoa sobretudo os fariseus os estribas 
8. mas quem 
9. quer 
10. me seguir 
11. quem quiser ser meu discípulo 
12. é preciso  
13. amar até os inimigos 
14. uma proposta de ensinamento 
15. nova 
16. que é necessário 
17. fazer e buscar essa experiência 
18. de viver 
19. esta experiência nova 
20. a experiência 
21. que  
22. abre o nosso coração 
23. até mesmo para 
24. os 
25. inimigos 
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Fonoestilo: religioso 
Robson de Oliveira Pereira 

 
1. a nossa fé 
2. pode remover montanhas 
3. pode transformar vidas 
4. pode fazer com que a presença do senhor seja eficaz forte que nunca o malígno tome conta de 

nós 
5. devemos 
6. amar o senhor 
7. o senhor nem está pedindo que nós 
8. creiamos nele porque isso é obvio 
9. é nossa necessidade 
10. mas ainda existem pessoas que hoje dizem que não creem no senhor 
11. é um pouco aqui no Brasil 
12. mas muito lá fora 
13. principalmente no primeiro mundo 
14. nesses lugares onde a vida é tão corrida  
15. e as pessoas 
16. são tão amargas 
17. as pessoas são tão distantes da igreja dos céus 
18. da oração 
19. é preciso pedir orar rezar 
20. constantemente 
21. pedindo ao senhor que nos proteja do inimigo 
22. das insídias do inimigo 

 
Fonoestilo: religioso 

Rodrigo Arnoso 
 

1. queridos irmãos 
2. e irmãs 
3. hoje 
4. nós vemos 
5. nesta leitura 
6. o momento  
7. em que 
8. Deus 
9. através 
10. do povo está alertando 
11. prestai atenção 
12. em suas atitudes atitudes 
13. observai os seus gestou 
14. e atitudes 
15. para com os seus irmão  
16. e irmãs 
17. olhai a maneira com que vocês 
18. amam 
19. uns aos outros 
20. o injusto 
21. busca 
22. apenas 
23. a realização 
24. de seus projetos 
25. sociai— 
26. pessoais 
27. o homem justo 
28. ao contrário 
29. busca 
30. praticar 
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31. a justiça 
32. que vem de Deus 
33. a justiça 
34. que brota do coração 
35. de um Deus que nos ama 
36. de um Deus 
37. que vem ao nosso socorro 

 
Fonoestilo: religioso 

Rubens Gomes de Carvalho 
 

1. e São Mateus 
2. no seu  evangelho 
3. que vem nos confirmar que Jesus é o salvador 
4. e São Mateus 
5. que no seu  evangelho 
6. vem nos dizer que aqueles que estão ao redor de Cristo 
7. e que assumem Jesus como o senhor 
8. constitui a sua comunidade 
9. São Mateus também 
10. nos fala 
11. que Jesus passou 
12. pela Galiléia a fora até Jerusalém 
13. anunciando a boa notícia 
14. nas sinagógas 
15. curando 
16. fazendo o bem 
17. no capítulo que nós estamos refletindo 
18. o capítulo cinco 
19. seis 
20. e sete 
21. o São Mateus vai continuar dizendo como que deve ser 
22. a comunidade 
23. do senhor Jesus 
24. como deve ser 
25. a comunidade 
26. daqueles que verdadeiramente 
27. acolhe 
28. e abraçam em Jesus 
29. como senhor 
30. e como salvador 

 
Fonoestilo: telejornalístico 

Alexandre Garcia 
 

1. os robôs 
2. já substituem o homem 
3. em várias situação situações de risco 
4. os pesquisadores do instituto do coração em São Paulo 
5. foram buscar 
6. resposta para uma dúvida 
7. seriam as máquinas capazes de ocupar o lugar do médico na sala de cirurgia 
8. veja a reportagem de Graziela Azevedo 

.......................... 
9. na China o ano novo começa no dia sete de fevereiro 
10. em São Paulo 
11. para não coincindir com o fim do carnaval 
12. a comunidade chinesa 
13. antecipou as comemorações 

.......................... 
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14. os vencedores do rodeio internacional de Vacarias serão conhecidos amanhã 
15. na semana em que o ator Heath Ledger 
16. apareceu morto em Nova York em circunstâncias misteriosas 
17. o Fantástico pergunta 
18. porque 
19. tantas celebridades 
20. não suportam o peso da fama 

.......................... 
21. nos Estados Unidos o partido democrata está realizando neste sábado as prévias da Carolina 

do Sul 
22. Barack Obama 
23. é o franco favorito 
24. no estado 
25. onde a questão racial divide os eleitores 

 
Fonoestilo: telejornalístico 

Heraldo Pereira 
 

1. o mundialito de 
2. triátlo rápido vai ser disputado amanhã em balneário Camburiú 
3. no litoral 
4. catarinense a prova 
5. serve de preparação para um brasileiro 
6. que vai tentar chegar as olimpíadas 
7. pela terceira vez seguida 

.......................... 
8. a uma semana do início do carnaval os foliões 
9. já tomaram as ruas de muitas cidades brasileiras 
10. em Santos litoral paulista 
11. as velhas marchinhas 
12. arrastaram uma multidão 
13. numa festa de várias gerações 
14. puxada  
15. por um bonde elétrico 

.......................... 
16. o corretor Jeromy Kervil suspeito de uma fraude 
17. no valor eqüivalente a mais de doze bilhões e quinhentos milhões de reais 
18. no banco francês 
19. Societée Générale 
20. foi detido hoje para ser interrogado 
21. Kervil de trinta e um anos 
22. é acusado pelo banco 

.......................... 
23. o presidente do fundo monetário internacional 
24. prevê que uma recessão na economia americana 
25. pode derrubar os preços de alimentos no mundo 
26. a declaração 
27. veio no último dia de debates 
28. do fórum econômico mundial 
29. em Davôs 
30. na Suíça 

 
Fonoestilo: telejornalístico 

Renato Machado 
 

1. boa noite 
2. a crise provocada pelo leite adulterado com soda cáustica e água oxigenada levou o ministério 

da agricultura a anunciar que vai haver mudanças 
3. na fiscalização dos laticínios 
4. os donos das duas cooperativas mineiras acusadas da fraude 
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5. tiveram as prisões 
6. prorrogadas 

.......................... 
7. um flagrante na ponte 
8. Pedro Ivo que liga a Ilha de Florianópolis ao continente 
9. um policial ajudava no atendimento a um caminhão enguiçado quando um motociclista bateu 

nele 
10. o rapaz foi atendido na pista e encaminhado para o hospital com ferimentos leves 
11. disse que vinha em velocidades 
12. e não viu 
13. a moto parada 

.......................... 
14. a ministra chefe da casa civil Dilma Roussef foi internada hoje de manhã no hospital Sírio 

Libanês em São Paulo 
15. segundo os médicos a ministra tem uma infecção no intestino 
16. com um quadro de 
17. diverticulite aguda 
18. Dilma Roussef está tomando antibióticos e deve ter alta na segunda-feira 

.......................... 
19. o forte crescimento da construção civil este ano tornou escasso um produto essencial 
20. cimento 
21. que sumiu de muitas lojas 
22. quando os consumidores encontram 
23. o preço 
24. assusta 

 
Fonoestilo: telejornalístico 

William Waack 
 

1. os integrantes da quadrilha acusada de extorquir o padre Julio Lancelote estão na cadeia em 
São Paulo eles dizem que receberam mais de seiscentos mil reais do padre 

.......................... 
2. e sábado com chuva alagamento trânsito complicado em São Paulo um guindaste tombou na 

avenida vinte e três de maio uma das principais da cidade 
3. e provocou um enorme congestionamento 
4. em Taboão da Serra região metropolitana 
5. um córrego transbordou e carros foram arrastados 
6. os bombeiros ajudaram no resgate de uma criança que ficou ilhada dentro do carro 

.......................... 
7. duas crianças um adolescente e outras quatro pessoas morreram num acidente entre um carro e 

um caminhão numa das principais avenidas do Rio de Janeiro 
8. os sete mortos viajavam 
9. neste carro segundo testemunhas o motorista perdeu a direção 
10. depois que um pneu estorou 
11. o carro atravessou a pista e bateu de frente com o caminhão 
12. duas pessoas ficaram feridas 

.......................... 
13. cientistas brasileiros estão otimistas com os resultados de um novo tratamento que usa células 

tronco os pacientes mostraram uma recuperação 
14. surpreendente 

 
Fonoestilo: telejornalístico 

Willian Bonner 
 

1. até já Fátima o tribunal de contas da união deu um prazo de cinco dias para que a Petrobrás 
responda a um relatório  

2. que apontou irregularidades na construção de duas plataformas  
3. esse parecer do tribunal  
4. não tem relação com fraudes descobertas pela operação águas profundas da polícia federal 
5. que prendeu quatorze pessoas nessa semana  



 127 

6. entre os acusados no esquema  
7. há doadores de dinheiro para campanhas políticas  
8. o presidente da Usiminas Rinaldo Campos Soares vai pagar indenização de um milhão de 

reais à própria siderúrgica  
9. o acordo foi feito com a comissão de valores imobiliários  
10. ou 
11. de valores 
12. mobiliários que fiscaliza o mercado de capitais  
13. e que responsabilizou Rinaldo 
14. pelos pagamentos irregulares da Usiminas à SMPeB 
15. a empresa de publicidade de Marcus Valério 
16. entre dois mil e quatro e dois mil e cinco 
17. a SMPeB 
18. é uma das principais empresas envolvidas no escândalo do mensalão 
19. daqui a pouco as mudanças trabalhistas que o governo planeja para o funcionalismo público 
20. e na seleção brasileira Elano vai disputar a final da copa América 
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Anexo III – Duração média dos fones do PB (em ms) 
 
 
 
 

DURAÇÃO 

 

UNIDADE 

FONÉTICA/ 

PHONE 

EXEMPLOS 

ÁTONA  TÔNICA 

VOGAIS ORAIS 

[a] jatobá, capacete, cabeça, lua 111 165 

[E] é, pajé, pele, ferro, velho 175 175 

[e] capacete, resolver 150 190 

[i] justiça, país, lápis, ele 98 145 

[O] ópio, jogos, sozinho, forte 183 183 

[o] jogo, golfinho, corpo 77 168 

[u] Raul, baú, cururu, logo 120 150 

FRICATIVAS SONORAS 

[z] casa, coisa, quase, exato, fazer 87 

[v] vovó, vamos, avião 78 

[Z] geladeira, trovejar 89 

AFRICADAS 
[tS] tia, pacote, constituinte 149 

[dZ] dia, cidade, disco 109 

PLOSIVOS 
[b] barba, absinto 86 

[d] dados, administrar 71 

[t] pato, constituinte 113 

[k] casca, quero, quanto 121 

[g] guerra, gato, agüentar, agnóstico 67 

[p] papai, psicólogo, apto 120 

VOGAIS NASAIS 
[a~] andar, tampar, canção, cama 111 174 

[e~] então, tempo, bem, menos 170 210 

[i~] ninho, tinta, latina, importa 122 209 

[o~] onda, somos, homem 126 229 

[u~] um, muito, umbigo 135 215 

SEMI-VOGAIS 
[w] fácil, voltar, eu, quase 97 

[j] micróbio 92 

[w~] não, cão 139 

[j~] muito, bem, parabéns, compõe 136 
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LÍQUIDAS 
[l] laranja, leitão 73 

[L] calhar, colheita, melhor 77 

[R] carro, rua, rato, carga, germe, casar, certo, arpa, 

arco 

72 

[r] garoto, frango 47 

FRICATIVAS SURDAS 
[f] festa, fanfarrão, afta, afluente 138 

[s] sapo, caçar, crescer, sessão, lápis, capaz, casca, 

excesso 

143 

[S] chá, xaveco, cachorro 143 

CONSOANTES NASAIS 
[m] mamãe, emancipar 90 

[n] nome, atenuar, encanação 76 

[J] casinha, galinha 103 

DITONGOS ORAIS 

[aw] Pau 206 262 

[ew] chapéu 247 287 

[iw] anil 195 242 

[ow] anzol 174 265 

[uw] azul 217 247 

[aj] pai 203 257 

[ej] beijo 242 282 

[oj] noivo 169 260 

[uj] cuidado 212 242 

[Ej] papéis 267 

[Oj] jóia 275 

DTONGOS NASAIS 
[aw~] pão 250 313 

[aj~] Tainá 247 301 

[ej~] ontem 306 346 

[oj~] põe 262 365 

[uj~] muito 307 
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Anexo IV – Código fonte gerador das páginas HTML do teste de 

percepção 

 
Generate_perception_tests.pl 
 
sub Shuffle { 
 
    my $offset = shift; 
    my $num_items = shift; 
 
    my $i; 
 
    # print "Num items: $num_items\n"; 
 
    for ($i = $offset; $i < ($offset + $num_items); $i++) { 
 
 my $j = int(rand($num_items)) + $offset; 
 
 my $temp = @_[$i]; 
 @_[$i] = @_[$j]; 
 @_[$j] = $temp; 
    } 
 
} 
 
my $ref_dir = $ARGV[0]; 
my $experiment_dir = $ARGV[1]; 
my $num_experiments = $ARGV[2]; 
 
@styles = ("alguém sendo ENTREVISTADO", "POLÍTICO", "PADRE CATÓLICO", "TELEJORNALISTA"); 
@ref_pool = (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12); 
 
@comp_pool = (); 
 
# the source recordings are 3 for each of the 4 styles, and they are in the order above 
$ref = 1; 
foreach $style (@styles) { 
 
    # for each style 
    # there are three recordings 
    for ($i = 0; $i < 3; $i++) { 
 $style{$ref++} = $style; 
    } 
 
    # and three comparison styles 
    foreach $comp (@styles) { 
 if ($comp ne $style) { 
     push(@comp_pool, $comp); 
 } 
    } 
} 
 
# create the reference CSV file that contains the key to the right answers 
my $fname = "$experiment_dir/key.csv"; 
open(KEY, "> $fname") or die("Unable to create output file: $fname\n"); 
print KEY "EXP\tQUESTION\tWAV\tFONOESTILO\tOPÇÃO 1\tOPÇÃO 2\n"; 
 
for ($exp = 1; $exp <= $num_experiments; $exp++) { 
 
    # create a directory for this experiment, if necessary 
    my $dir = "$experiment_dir/$exp"; 
    unless (-e $dir) { 
 mkdir $dir or die("Error opening directory $dir: $!\n"); 
    } 
 
    # shuffle the reference pool 
    Shuffle(0, 12, @ref_pool); 
 
    for ($i = 0; $i < 4; $i++) { 
 # for each speaking style 
 # shuffle the comparison styles 
 Shuffle($i * 3, 3, @comp_pool); 
    } 
 
    # create the intro HTML 
    my $fname = "$dir/Exp_${exp}_intro.html"; 
    # open(OUT, ">:utf8", "$fname") or die("Unable to create output file: $fname\n"); 
    open(OUT, ">", "$fname") or die("Unable to create output file: $fname\n"); 
    print OUT "<!DOCTYPE html>\n"; 
    print OUT "<html>\n"; 
    print OUT "  <head>\n"; 
    print OUT "    <meta http-equiv=Content-Type content=\"text/html; charset=UTF-8\">\n"; 
    print OUT "    <title>Bem-vindo!</title>\n"; 
    print OUT "  </head>\n"; 
    print OUT "  <body>\n"; 
    print OUT "    <h2 align=right>Número: $exp</h2>\n"; 
    print OUT "    <p style='font-size:30.0pt;font-family:Arial;color:maroon' align=center>INSTRUÇÕES</p>\n"; 
    print OUT "    <br>\n"; 
    print OUT "    <p style='font-size:20.0pt;font-family:Arial'>Você ouvirá 13 amostras de fala profissional que 
foram modificadas artificialmente por computador para que você não compreenda as palavras, mas apenas sua 
entoação.<p>\n"; 
    print OUT "    <p style='font-size:20.0pt;font-family:Arial'>Ouça com atenção e tente identificar a sua origem 
(estilo), assinalando a cada vez uma das opções de resposta.<p>\n"; 
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    print OUT "    <p style='font-size:20.0pt;font-family:Arial'>Cada trecho será ouvido uma vez apenas. Após 
marcar a sua resposta, clique na palavra *próxima* para avançar e escutar a gravação seguinte.<p>\n"; 
    print OUT "    <p style='font-size:20.0pt;font-family:Arial'>Atenção! O mesmo estilo pode ocorrer mais de uma 
vez.<p>\n"; 
    print OUT "    <p style='font-size:20.0pt;font-family:Arial'>Obrigada pela sua colaboração com essa 
pesquisa!<p>\n"; 
    print OUT "    <p style='font-size:20.0pt;font-family:Arial'>Luciana<p>\n"; 
    print OUT "    <p><p style='font-size:20.0pt;font-family:Arial' align=right>\n"; 
    print OUT "    <a href=\"Exp_${exp}_Question_0.html\">>> Próxima</a>\n"; 
    print OUT "  </body>\n"; 
    print OUT "</html>\n"; 
    close OUT; 
 
    # create the test question HTML 
    my $fname = "$dir/Exp_${exp}_Question_0.html"; 
    my $wav_file = "$ref_dir/0.wav"; 
    my $wav_file_url = "file:///$wav_file"; 
    unless (-e $wav_file) { 
 die("ERROR: $wav_file not found\n"); 
    } 
    open(OUT, "> $fname") or die("Unable to create output file: $fname\n"); 
    print OUT "<!DOCTYPE html>\n"; 
    print OUT "<html>\n"; 
    print OUT "  <head>\n"; 
    print OUT "    <meta http-equiv=Content-Type content=\"text/html; charset=UTF-8\">\n"; 
    print OUT "    <title>GRAVAÇÃO TESTE</title>\n"; 
    print OUT "  </head>\n"; 
    print OUT "  <EMBED src=\"$wav_file_url\" autostart=true loop=false volume=100 hidden=true>\n"; 
    print OUT "  <body>\n"; 
    print OUT "    <p style='font-size:30.0pt;font-family:Arial;color:maroon' align=center>GRAVAÇÃO TESTE</p>\n"; 
    print OUT "    <br><br><br><br>\n"; 
    print OUT "    <p style='font-size:30.0pt;font-family:Arial' align=center>(     ) Fala de NARRADOR DE 
FUTEBOL\n"; 
    print OUT "    <br><br><p style='font-size:30.0pt;font-family:Arial' align=center>ou<br><br>\n"; 
    print OUT "    <p style='font-size:30.0pt;font-family:Arial' align=center>(     ) Fala de LEILOEIRO DE GADO\n"; 
    print OUT "    <br><br><br><p style='font-size:20.0pt;font-family:Arial' align=right>\n"; 
    print OUT "    <a href=\"Exp_${exp}_start.html\">>> Próxima</a>\n"; 
    print OUT "  </body>\n"; 
    print OUT "</html>\n"; 
    close OUT; 
 
 
    my $fname = "$dir/Exp_${exp}_start.html"; 
    open(OUT, "> $fname") or die("Unable to create output file: $fname\n"); 
    print OUT "<!DOCTYPE html>\n"; 
    print OUT "<html>\n"; 
    print OUT "  <head>\n"; 
    print OUT "    <meta http-equiv=Content-Type content=\"text/html; charset=UTF-8\">\n"; 
    print OUT "    <title>Início</title>\n"; 
    print OUT "  </head>\n"; 
    print OUT "  <body>\n"; 
    print OUT "    <br>\n"; 
    print OUT "    <p style='font-size:30.0pt;font-family:Arial;color:maroon' align=center>INÍCIO</p>\n"; 
    print OUT "    <br><br><br><br>\n"; 
    print OUT "    <p style='font-size:30.0pt;font-family:Arial;' align=center>A pesquisa começa agora.<br>\n"; 
    print OUT "    <p style='font-size:30.0pt;font-family:Arial;' align=center>Proceda da mesma forma que no 
teste.<br><br><br>\n"; 
    print OUT "    <p style='font-size:20.0pt;font-family:Arial' align=right><a 
href=\"Exp_${exp}_Question_1.html\">>> Próxima</a>\n"; 
    print OUT "  </body>\n"; 
    print OUT "</html>\n"; 
    close OUT; 
 
    # create the response sheet that the subjects will fill in 
    my $fname = "$dir/Exp_${exp}_responses.html"; 
    open(RESPONSE, "> $fname") or die("Unable to create output file: $fname\n"); 
    print RESPONSE "<!DOCTYPE html>\n"; 
    print RESPONSE "<html>\n"; 
    print RESPONSE "  <head>\n"; 
    print RESPONSE "    <meta http-equiv=Content-Type content=\"text/html; charset=UTF-8\">\n"; 
    print RESPONSE "    <title>Respostas</title>\n"; 
    print RESPONSE "  </head>\n"; 
    print RESPONSE "  <body>\n"; 
    print RESPONSE "    <h2 align=right>Número: $exp</h2>\n"; 
    print RESPONSE "    <p style='font-size:30.0pt;font-family:Arial;color:maroon' align=center>FOLHA DE 
RESPOSTAS</p>\n"; 
    print RESPONSE "    <br>\n"; 
    print RESPONSE "<pre style='font-size:12.0pt;font-family:Arial;line-height:150%;'><b>GRAVAÇÃO TESTE</b>\n"; 
    print RESPONSE "(   ) Fala de NARRADOR DE FUTEBOL ou\n"; 
    print RESPONSE "(   ) Fala de LEILOEIRO DE GADO.</pre>\n"; 
    print RESPONSE "    <br><br>\n"; 
 
    for ($i = 0; $i < 12; $i++) { 
 my $ref = $ref_pool[$i]; # ref is the index of the reference recording 
 my $comp = $comp_pool[$ref - 1]; # comp is the index of the comparison speaking style 
 # print "Reference for question $i is $ref (style $style{$ref}) and comparison is $comp\n"; 
 if ($style{$ref} eq $comp) { 
     print "BUG!!!!!!!!!!! A style cannot be compared to itself!\n"; 
 } 
 
 # randomize the order of the options given 
 my $coin_flip = rand; 
 if ($coin_flip > 0.5) { 
     $first_option = $style{$ref}; 
     $second_option = $comp; 
 } else { 
     $first_option = $comp; 
     $second_option = $style{$ref}; 
 } 
 
 my $index = $i + 1; # the index of the question in this quiz 
 my $next_index = $index + 1; # the index of the next question 
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 my $wav_file = "$ref_dir/$ref.wav"; 
 my $wav_file_url = "file:///$wav_file"; 
 unless (-e $wav_file) { 
     die("ERROR: $wav_file not found\n"); 
 } 
 
 # create the interactive HTML for this question 
 my $fname = "$dir/Exp_${exp}_Question_$index.html"; 
 open(OUT, "> $fname") or die("Unable to create output file: $fname\n"); 
 print OUT "<!DOCTYPE html>\n"; 
 print OUT "<html>\n"; 
 print OUT "  <head>\n"; 
 print OUT "    <meta http-equiv=Content-Type content=\"text/html; charset=UTF-8\">\n"; 
 print OUT "    <title>GRAVAÇÃO $index</title>\n"; 
 print OUT "  </head>\n"; 
 print OUT "  <EMBED src=\"$wav_file_url\" autostart=true loop=false volume=100 hidden=true>\n"; 
 print OUT "  <body>\n"; 
 print OUT "    <p style='font-size:30.0pt;font-family:Arial;color:maroon' align=center>GRAVAÇÃO 
$index</p>\n"; 
 print OUT "    <br><br><br><br>\n"; 
 print OUT "    <p style='font-size:30.0pt;font-family:Arial' align=center>(     ) Fala de 
${first_option}\n"; 
 print OUT "    <br><br><p style='font-size:30.0pt;font-family:Arial' align=center>ou<br><br>\n"; 
 print OUT "    <p style='font-size:30.0pt;font-family:Arial' align=center>(     ) Fala de 
${second_option}\n"; 
 print OUT "    <br><br><br><p style='font-size:20.0pt;font-family:Arial' align=right>\n"; 
 print OUT "    <a href=\"Exp_${exp}_Question_${next_index}.html\">>> Próxima</a>\n"; 
 print OUT "  </body>\n"; 
 print OUT "</html>\n"; 
 close OUT; 
 
 # add to the key 
 print KEY "$exp\t$index\t$ref\t$style{$ref}\t${first_option}\t${second_option}\n"; 
 
 # add to the response sheet 
 print RESPONSE "<pre style='font-size:12.0pt;font-family:Arial;line-height:150%;'><b>GRAVAÇÃO 
$index</b>\n"; 
 print RESPONSE "(   ) Fala de ${first_option} ou\n"; 
 print RESPONSE "(   ) Fala de ${second_option}.</pre>\n"; 
 
    } 
 
    # create the Thank You HTML 
    my $fname = "$dir/Exp_${exp}_Question_13.html"; 
    open(OUT, "> $fname") or die("Unable to create output file: $fname\n"); 
    print OUT "<!DOCTYPE html>\n"; 
    print OUT "<html>\n"; 
    print OUT "  <head>\n"; 
    print OUT "    <meta http-equiv=Content-Type content=\"text/html; charset=UTF-8\">\n"; 
    print OUT "    <title>Obrigado!</title>\n"; 
    print OUT "  </head>\n"; 
    print OUT "  <body>\n"; 
    print OUT "    <p style='font-size:30.0pt;font-family:Arial;color:maroon' align=center>FIM!</p><br><br>\n"; 
    print OUT "    <p style='font-size:30.0pt;font-family:Arial;'>O teste de percepção acabou.<br>\n"; 
    print OUT "    <p style='font-size:30.0pt;font-family:Arial;'>Muito obrigada pela sua colaboração com a minha 
pesquisa!<br><br>\n"; 
    print OUT "    <p style='font-size:30.0pt;font-family:Arial;'>Luciana<br>\n"; 
    print OUT "  </body>\n"; 
    print OUT "</html>\n"; 
    close OUT; 
 
    # close out the response sheet 
    print RESPONSE "    <br><br>\n"; 
    print RESPONSE "    <p style='font-size:12.0pt;font-family:Arial;' align=left>Nome do avaliador: 
________________________________________________</p>\n"; 
    print RESPONSE "    <br>\n"; 
    print RESPONSE "    <p style='font-size:12.0pt;font-family:Arial;' align=left>Data: _____/ _____ / 2008</p>\n"; 
    print RESPONSE "  </body>\n"; 
    print RESPONSE "</html>\n"; 
    close RESPONSE; 
} 
 
# close out the KEY file 
close KEY; 
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Anexo V – Teste de percepção: folha de respostas 
 
 

Número: 1 

FOLHA DE RESPOSTAS 

 

GRAVAÇÃO TESTE 

(   ) Fala de NARRADOR DE FUTEBOL ou 

(   ) Fala de LEILOEIRO DE GADO. 

 

GRAVAÇÃO 1 

(   ) Fala de alguém sendo ENTREVISTADO ou 

(   ) Fala de POLÍTICO. 

 

GRAVAÇÃO 2 

(   ) Fala de PADRE CATÓLICO ou 

(   ) Fala de POLÍTICO. 

 

GRAVAÇÃO 3 

(   ) Fala de alguém sendo ENTREVISTADO ou 

(   ) Fala de POLÍTICO. 

 

GRAVAÇÃO 4 

(   ) Fala de PADRE CATÓLICO ou 

(   ) Fala de POLÍTICO. 

 

GRAVAÇÃO 5 

(   ) Fala de POLÍTICO ou 

(   ) Fala de TELEJORNALISTA. 

 

GRAVAÇÃO 6 

(   ) Fala de TELEJORNALISTA ou 

(   ) Fala de alguém sendo ENTREVISTADO. 
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GRAVAÇÃO 7 

(   ) Fala de PADRE CATÓLICO ou 

(   ) Fala de alguém sendo ENTREVISTADO. 

 

GRAVAÇÃO 8 

(   ) Fala de alguém sendo ENTREVISTADO ou 

(   ) Fala de TELEJORNALISTA. 

 

GRAVAÇÃO 9 

(   ) Fala de TELEJORNALISTA ou 

(   ) Fala de PADRE CATÓLICO. 

 

GRAVAÇÃO 10 

(   ) Fala de PADRE CATÓLICO ou 

(   ) Fala de TELEJORNALISTA. 

 

GRAVAÇÃO 11 

(   ) Fala de alguém sendo ENTREVISTADO ou 

(   ) Fala de PADRE CATÓLICO. 

 

GRAVAÇÃO 12 

(   ) Fala de POLÍTICO ou 

(   ) Fala de TELEJORNALISTA. 

 

Nome do avaliador: ________________________________________________ 

 

Data: _____/ _____ / 2008 
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Anexo VI – Fonte HTML das páginas do teste de percepção 
 
Exp_1_intro.html 
 
<!DOCTYPE html> 
<html> 
  <head> 
    <meta http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=UTF-8"> 
    <title>Bem-vindo!</title> 
  </head> 
  <body> 
    <h2 align=right>Número: 1</h2> 
    <p style='font-size:30.0pt;font-family:Arial;color:maroon' 
align=center>INSTRUÇÕES</p> 
    <br> 
    <p style='font-size:20.0pt;font-family:Arial'>Você ouvirá 13 amostras de fala 
profissional que foram modificadas artificialmente por computador para que você não 
compreenda as palavras, mas apenas sua entoação.<p> 
    <p style='font-size:20.0pt;font-family:Arial'>Ouça com atenção e tente identificar 
a sua origem (estilo), assinalando a cada vez uma das opções de resposta.<p> 
    <p style='font-size:20.0pt;font-family:Arial'>Cada trecho será ouvido uma vez 
apenas. Após marcar a sua resposta, clique na palavra *próxima* para avançar e escutar 
a gravação seguinte.<p> 
    <p style='font-size:20.0pt;font-family:Arial'>Atenção! O mesmo estilo pode ocorrer 
mais de uma vez.<p> 
    <p style='font-size:20.0pt;font-family:Arial'>Obrigada pela sua colaboração com 
essa pesquisa!<p> 
    <p style='font-size:20.0pt;font-family:Arial'>Luciana<p> 
    <p><p style='font-size:20.0pt;font-family:Arial' align=right> 
    <a href="Exp_1_Question_0.html">>> Próxima</a> 
  </body> 
</html> 

 
 
Exp_1_Question_0.html 
 
<!DOCTYPE html> 
<html> 
  <head> 
    <meta http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=UTF-8"> 
    <title>GRAVAÇÃO TESTE</title> 
  </head> 
  <EMBED src="file:///c:/ben/Personal/Lu/TP/Ref/0.wav" autostart=true loop=false 
volume=100 hidden=true> 
  <body> 
    <p style='font-size:30.0pt;font-family:Arial;color:maroon' align=center>GRAVAÇÃO 
TESTE</p> 
    <br><br><br><br> 
    <p style='font-size:30.0pt;font-family:Arial' align=center>(     ) Fala de 
NARRADOR DE FUTEBOL 
    <br><br><p style='font-size:30.0pt;font-family:Arial' align=center>ou<br><br> 
    <p style='font-size:30.0pt;font-family:Arial' align=center>(     ) Fala de 
LEILOEIRO DE GADO 
    <br><br><br><p style='font-size:20.0pt;font-family:Arial' align=right> 
    <a href="Exp_1_start.html">>> Próxima</a> 
  </body> 
</html> 

 
 
Exp_1_start.html 
 
<!DOCTYPE html> 
<html> 
  <head> 
    <meta http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=UTF-8"> 
    <title>Início</title> 
  </head> 
  <body> 
    <br> 
    <p style='font-size:30.0pt;font-family:Arial;color:maroon' align=center>INÍCIO</p> 
    <br><br><br><br> 
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    <p style='font-size:30.0pt;font-family:Arial;' align=center>A pesquisa começa 
agora.<br> 
    <p style='font-size:30.0pt;font-family:Arial;' align=center>Proceda da mesma forma 
que no teste.<br><br><br> 
    <p style='font-size:20.0pt;font-family:Arial' align=right><a 
href="Exp_1_Question_1.html">>> Próxima</a> 
  </body> 
</html> 

 
 
Exp_1_Question_1.html 
 
<!DOCTYPE html> 
<html> 
  <head> 
    <meta http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=UTF-8"> 
    <title>GRAVAÇÃO 1</title> 
  </head> 
  <EMBED src="file:///c:/ben/Personal/Lu/TP/Ref/1.wav" autostart=true loop=false 
volume=100 hidden=true> 
  <body> 
    <p style='font-size:30.0pt;font-family:Arial;color:maroon' align=center>GRAVAÇÃO 
1</p> 
    <br><br><br><br> 
    <p style='font-size:30.0pt;font-family:Arial' align=center>(     ) Fala de alguém 
sendo ENTREVISTADO 
    <br><br><p style='font-size:30.0pt;font-family:Arial' align=center>ou<br><br> 
    <p style='font-size:30.0pt;font-family:Arial' align=center>(     ) Fala de 
POLÍTICO 
    <br><br><br><p style='font-size:20.0pt;font-family:Arial' align=right> 
    <a href="Exp_1_Question_2.html">>> Próxima</a> 
  </body> 
</html> 
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Anexo VII – Teste de percepção: perfil social do avaliador 

 

 

INSTRUÇÕES DO PERFIL SOCIAL - TESTE DE PERCEPÇÃO 

 

Esse questionário é complementar ao teste de percepção do qual você participou. 

Mais uma vez, obrigada pela sua colaboração com essa pesquisa! 

Luciana 

 

Número:  

Nome:  

Institução:  

Idade:  

Escolaridade: 

Religião: 

 

Assiste televisão? (   ) sim (   ) não 

Quais programas?  

Assiste a apresentação de telejornal na TV? (   ) sim (   ) não 

Qual?  

Freqüência:  

Assiste a sermão religioso na TV? (   ) sim (   ) não 

Qual? 

Freqüência:  

Já assistiu a uma Missa Católica? (   ) sim (   ) não 

Já assistiu a Missa Católica na TV? (   ) sim (   ) não 

Assiste a discurso político na TV? (   ) sim (   ) não 

Qual?  

Freqüência: 

Já assistiu alguma debate/discurso político? (   ) sim (   ) não 

Já assistiu a TV Senado? (   ) sim (   ) não 

 



 138 

Anexo VIII – Teste de percepção: termo de consentimento livre e 

esclarecido 
 

Esse termo pode conter palavras que você não entenda. Peça a pesquisadora que explique as palavras 

ou informações não compreendidas completamente. 

 

Introdução 

Você está convidado a participar da pesquisa: “O papel da prosódia na percepção e na classificação de 

fonoestilos profissionais”. Caso decida participar, é importante que leia estas informações sobre o 

estudo e o seu papel nesta pesquisa. 

 

Você foi escolhido aleatoriamente e a sua participação não é obrigatória. A qualquer momento você 

pode desistir de participar e retirar o seu consentimento. Sua recusa não trará nenhum prejuízo em sua 

relação com as pesquisadoras. 

 

É preciso entender a natureza e os riscos da sua participação e dar o seu consentimento livre e 

esclarecido por escrito. 

 

Objetivo 

O objetivo deste estudo é descrever padrões prosódicos e avaliar se os ouvintes expostos à fala 

neutralizada correlacionam o padrão melódico a cada fonoestilo estudado. 

 

Procedimento do estudo 

Se concordar em participar desse estudo, você deverá preencher um perfil social com dados pessoais e 

hábitos de vida. Depois, você será solicitado a escutar algumas falas filtradas e deverá responder a qual 

fonoestilo corresponde cada uma delas.  Você escolherá uma opção para cada trecho sonoro 

apresentado e irá marcá-la por escrito em um cartão de respostas, para verificarmos a relação entre 

prosódia e fonoestilo. O tempo calculado para a execução de todas as tarefas é de aproximadamente 15 

minutos. A pesquisadora irá lhe orientar sobre a realização das tarefas e caso haja alguma dúvida antes, 

durante ou depois da avaliação, você poderá solicitar um melhor esclarecimento. As respostas presentes 

nos testes serão analisadas e computadas pela pesquisadora sem que seus dados sejam identificados. 

 

Riscos e desconforto 

Essa pesquisa possui risco e desconforto mínimos. 

 

Benefícios 

A sua participação nessa pesquisa não terá custos para você. Através de informações sobre o projeto de 

pesquisa que serão dadas pela pesquisadora você conhecerá o assunto a ser abordado, beneficiando-se 

de forma direta ou indireta. 
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A pesquisa poderá ou não trazer benefícios a você, mas as informações obtidas por meio desse estudo 

poderão ser importantes para verificar experimentalmente hipóteses ainda não testadas com falantes do 

Português Brasileiro. 

 

Custo/Reembolso 

Você não terá nenhum gasto e também não receberá pagamento pela sua participação nesse estudo. Os 

questionários e gravações serão fornecidos pela pesquisadora. 

 

Responsabilidade 

Apesar de todos os cuidados possíveis, efeitos ou comportamentos indesejáveis podem ocorrer sem que 

seja culpa sua ou dos pesquisadores; porém, esse risco é mínimo. A pesquisadora se compromete em 

orientar-lhe e esclarecer qualquer dúvida que tenha até o término do projeto. 

 

Caráter confidencial dos registros 

Você não será identificado quando o material for utilizado para fins de publicação científica. 

 

Participação 

A sua participação nessa pesquisa consistirá em responder a um questionário sobre seus dados pessoais 

e outros dados relevantes para a pesquisa, em local já referido anteriormente. 

 

É importante que você esteja consciente que a sua participação neste estudo é completamente 

voluntária e de que você pode recusar-se a participar ou sair do estudo a qualquer momento sem 

penalidades ou perda de benefícios aos quais você tenha direito de outra forma. Em caso de você 

desistir, deverá notificar à pesquisadora responsável. A recusa em participar ou a saída do estudo não 

influenciarão na relação das pesquisadoras com você. 

 

Para obter informações adicionais 

Você receberá uma cópia desse termo onde constam o telefone e o endereço do pesquisador principal, 

podendo tirar dúvidas sobre o projeto e a sua participação, agora ou a qualquer momento. 

 

Declaração de consentimento 

Li as informações contidas nesse documento antes de assinar este termo de consentimento. Declaro que 

fui informado sobre os métodos e meios de realização da pesquisa, das inconveniências, dos riscos e 

dos benefícios. 

 

Declaro que tive tempo suficiente para ler e entender as informações acima. Declaro, também, que toda 

a linguagem técnica utilizada na descrição dessa pesquisa foi satisfatoriamente explicada e que recebi 

respostas para todas as minhas dúvidas. Confirmo ainda que recebi uma cópia desse formulário de 

consentimento. Compreendo que sou livre para me retirar do estudo em qualquer momento, sem perda 

de benefícios ou qualquer outra penalidade. 
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Dou meu consentimento de livre e espontânea vontade e sem reservas para participar, como avaliador, 

neste estudo, intitulado “O papel da prosódia na percepção e na classificação de fonoestilos 

profissionais”. 

 

 

 

Nome do participante (letra de forma) 

 

 

 

Assinatura do participante 

 

 

Data 

 

Atesto que expliquei cuidadosamente a natureza e o objetivo deste estudo, os possíveis riscos e 

benefícios da participação do mesmo. Acredito que o participante recebeu todas as informações 

necessárias, que foram fornecidas em uma linguagem adequada e compreensível e que ela (e) 

compreendeu essa explicação. 

 

 

Luciana Castro 

 

Myrian Freitas 
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Anexo IX – Tabelas de valores dos parâmetros prosódicos 

 

Fonestilo Tipo Locutor 
Tempo 
início 
(ms) 

Tempo 
final 
(ms) 

Duração 
Pausa 
(ms) 

Entrevista Informativo IldoSauer 5315 5783 468 

Entrevista Informativo IldoSauer 9481 9870 389 

Entrevista Informativo IldoSauer 10433 10983 550 

Entrevista Informativo IldoSauer 13022 13738 716 

Entrevista Informativo IldoSauer 17489 17602 113 

Entrevista Informativo IldoSauer 18937 19545 608 

Entrevista Informativo IldoSauer 23987 24347 360 

Entrevista Informativo IldoSauer 25226 25525 299 

Entrevista Informativo IldoSauer 26981 27451 470 

Entrevista Informativo IldoSauer 31513 31860 347 

Entrevista Informativo IldoSauer 35191 35592 401 

Entrevista Informativo IldoSauer 36201 36626 425 

Entrevista Informativo IldoSauer 37687 38124 437 

Entrevista Informativo IldoSauer 41153 41544 391 

Entrevista Informativo IldoSauer 44609 45556 947 

Entrevista Informativo IldoSauer 50398 50784 386 

Entrevista Informativo IldoSauer 51360 51967 607 

Entrevista Informativo IldoSauer 54174 54409 235 

Entrevista Informativo IldoSauer 56994 57333 339 

Entrevista Informativo IldoSauer 58227 58585 358 

Entrevista Informativo LuisEduardoSoares 6899 7291 392 

Entrevista Informativo LuisEduardoSoares 8626 8745 119 

Entrevista Informativo LuisEduardoSoares 11228 11536 308 

Entrevista Informativo LuisEduardoSoares 12534 13125 591 

Entrevista Informativo LuisEduardoSoares 14683 14871 188 

Entrevista Informativo LuisEduardoSoares 19865 20649 784 

Entrevista Informativo LuisEduardoSoares 24251 24660 409 

Entrevista Informativo LuisEduardoSoares 27842 28023 181 

Entrevista Informativo LuisEduardoSoares 30901 31290 389 

Entrevista Informativo LuisEduardoSoares 32664 32822 158 

Entrevista Informativo LuisEduardoSoares 35552 35888 336 

Entrevista Informativo LuisEduardoSoares 37451 37659 208 

Entrevista Informativo LuisEduardoSoares 42295 42715 420 

Entrevista Informativo LuisEduardoSoares 44689 44993 304 

Entrevista Informativo LuisEduardoSoares 50010 50220 210 

Entrevista Informativo LuisEduardoSoares 50856 51152 296 

Entrevista Informativo LuisEduardoSoares 51493 51805 312 

Entrevista Informativo LuisEduardoSoares 53580 53813 233 

Entrevista Informativo LuisEduardoSoares 54976 55263 287 

Entrevista Informativo LuisEduardoSoares 56482 56870 388 

Entrevista Informativo LuisEduardoSoares 58476 58668 192 

Entrevista Informativo RobertoLent 2757 3213 456 

Entrevista Informativo RobertoLent 5974 6283 309 



 142 

Entrevista Informativo RobertoLent 6586 7113 527 

Entrevista Informativo RobertoLent 7970 8520 550 

Entrevista Informativo RobertoLent 12116 12467 351 

Entrevista Informativo RobertoLent 13019 13193 174 

Entrevista Informativo RobertoLent 13626 14279 653 

Entrevista Informativo RobertoLent 19786 20458 672 

Entrevista Informativo RobertoLent 23948 24614 666 

Entrevista Informativo RobertoLent 26189 26519 330 

Entrevista Informativo RobertoLent 32675 33287 612 

Entrevista Informativo RobertoLent 38176 38816 640 

Entrevista Informativo RobertoLent 40689 40961 272 

Entrevista Informativo RobertoLent 42600 42892 292 

Entrevista Informativo RobertoLent 45259 45399 140 

Entrevista Informativo RobertoLent 47527 48067 540 

Entrevista Informativo RobertoLent 48965 49994 1029 

Entrevista Informativo RobertoLent 51580 52220 640 

Entrevista Informativo RobertoLent 52974 53556 582 

Entrevista Informativo SergioAdorno 3518 3911 393 

Entrevista Informativo SergioAdorno 6882 7287 405 

Entrevista Informativo SergioAdorno 10036 10533 497 

Entrevista Informativo SergioAdorno 12388 12550 162 

Entrevista Informativo SergioAdorno 13408 13514 106 

Entrevista Informativo SergioAdorno 14319 14574 255 

Entrevista Informativo SergioAdorno 15723 16102 379 

Entrevista Informativo SergioAdorno 18868 19358 490 

Entrevista Informativo SergioAdorno 23964 24278 314 

Entrevista Informativo SergioAdorno 25576 25911 335 

Entrevista Informativo SergioAdorno 26315 26442 127 

Entrevista Informativo SergioAdorno 30039 30408 369 

Entrevista Informativo SergioAdorno 33879 34205 326 

Entrevista Informativo SergioAdorno 35264 35496 232 

Entrevista Informativo SergioAdorno 35713 36094 381 

Entrevista Informativo SergioAdorno 38376 38735 359 

Entrevista Informativo SergioAdorno 38905 39086 181 

Entrevista Informativo SergioAdorno 40446 40787 341 

Entrevista Informativo SergioAdorno 43068 43423 355 

Entrevista Informativo SergioAdorno 46123 46405 282 

Entrevista Informativo SergioAdorno 49322 49610 288 

Entrevista Informativo SergioAdorno 52916 53191 275 

Entrevista Informativo SergioAdorno 53901 54226 325 

Entrevista Informativo SergioAdorno 54445 54785 340 

Entrevista Informativo SergioAdorno 56455 56603 148 

Entrevista Informativo SergioAdorno 59463 59831 368 

Entrevista Informativo MarcoLeonel 2383 2566 183 

Entrevista Informativo MarcoLeonel 2754 2888 134 

Entrevista Informativo MarcoLeonel 4313 4715 402 

Entrevista Informativo MarcoLeonel 5483 5986 503 

Entrevista Informativo MarcoLeonel 10088 10516 428 
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Entrevista Informativo MarcoLeonel 11762 11878 116 

Entrevista Informativo MarcoLeonel 13272 13937 665 

Entrevista Informativo MarcoLeonel 17626 18008 382 

Entrevista Informativo MarcoLeonel 19141 19534 393 

Entrevista Informativo MarcoLeonel 23162 23544 382 

Entrevista Informativo MarcoLeonel 24782 25389 607 

Entrevista Informativo MarcoLeonel 29125 29610 485 

Entrevista Informativo MarcoLeonel 33073 33411 338 

Entrevista Informativo MarcoLeonel 36139 36470 331 

Entrevista Informativo MarcoLeonel 37370 37908 538 

Entrevista Informativo MarcoLeonel 40101 40608 507 

Entrevista Informativo MarcoLeonel 2917 3344 427 

Entrevista Informativo MarcoLeonel 5588 5859 271 

Entrevista Informativo MarcoLeonel 7042 7706 664 

Entrevista Informativo MarcoLeonel 11025 11282 257 

Entrevista Informativo MarcoLeonel 12525 13259 734 

Entrevista Informativo MarcoLeonel 16587 17296 709 

Político Oratório AloizioMercadante 2684 2908 224 

Político Oratório AloizioMercadante 4193 4610 417 

Político Oratório AloizioMercadante 5494 5700 206 

Político Oratório AloizioMercadante 6999 7136 137 

Político Oratório AloizioMercadante 8572 8922 350 

Político Oratório AloizioMercadante 11947 12156 209 

Político Oratório AloizioMercadante 14412 15135 723 

Político Oratório AloizioMercadante 15441 15568 127 

Político Oratório AloizioMercadante 17370 18137 767 

Político Oratório AloizioMercadante 18503 19176 673 

Político Oratório AloizioMercadante 21440 22289 849 

Político Oratório AloizioMercadante 24478 25114 636 

Político Oratório AloizioMercadante 28163 28698 535 

Político Oratório AloizioMercadante 30223 30424 201 

Político Oratório AloizioMercadante 32513 35865 3352 

Político Oratório AloizioMercadante 37333 37900 567 

Político Oratório AloizioMercadante 39146 39272 126 

Político Oratório AloizioMercadante 43005 44271 1266 

Político Oratório AloizioMercadante 46278 46834 556 

Político Oratório AloizioMercadante 48754 49312 558 

Político Oratório AloizioMercadante 49911 50553 642 

Político Oratório AloizioMercadante 51861 53153 1292 

Político Oratório AloizioMercadante 53431 54268 837 

Político Oratório AloizioMercadante 56877 57122 245 

Político Oratório AloizioMercadante 58087 58746 659 

Político Oratório AlvaroDias 5110 5933 823 

Político Oratório AlvaroDias 7612 8294 682 

Político Oratório AlvaroDias 9695 10220 525 

Político Oratório AlvaroDias 11185 12373 1188 

Político Oratório AlvaroDias 13509 14061 552 

Político Oratório AlvaroDias 16671 16898 227 
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Político Oratório AlvaroDias 17652 19142 1490 

Político Oratório AlvaroDias 20067 20884 817 

Político Oratório AlvaroDias 24069 24674 605 

Político Oratório AlvaroDias 26716 27298 582 

Político Oratório AlvaroDias 31281 31665 384 

Político Oratório AlvaroDias 34446 35172 726 

Político Oratório AlvaroDias 36278 36392 114 

Político Oratório AlvaroDias 37567 38055 488 

Político Oratório AlvaroDias 39192 39353 161 

Político Oratório AlvaroDias 40143 41109 966 

Político Oratório AlvaroDias 43477 43914 437 

Político Oratório AlvaroDias 44561 44986 425 

Político Oratório AlvaroDias 45763 46226 463 

Político Oratório AlvaroDias 47410 48683 1273 

Político Oratório AlvaroDias 49320 49462 142 

Político Oratório AlvaroDias 51323 52116 793 

Político Oratório AlvaroDias 53191 53467 276 

Político Oratório AlvaroDias 54023 54592 569 

Político Oratório AlvaroDias 56415 56601 186 

Político Oratório AlvaroDias 58709 59218 509 

Político Oratório AlvaroDias 60988 61298 310 

Político Oratório AlvaroDias 62501 62917 416 

Político Oratório CristovamBuarque 3159 3983 824 

Político Oratório CristovamBuarque 7958 8855 897 

Político Oratório CristovamBuarque 11199 11871 672 

Político Oratório CristovamBuarque 15188 15728 540 

Político Oratório CristovamBuarque 16284 16561 277 

Político Oratório CristovamBuarque 18792 19408 616 

Político Oratório CristovamBuarque 21598 22013 415 

Político Oratório CristovamBuarque 24701 25167 466 

Político Oratório CristovamBuarque 28679 29140 461 

Político Oratório CristovamBuarque 35610 36275 665 

Político Oratório CristovamBuarque 38559 38767 208 

Político Oratório CristovamBuarque 40417 40887 470 

Político Oratório CristovamBuarque 42493 43911 1418 

Político Oratório CristovamBuarque 45563 46237 674 

Político Oratório CristovamBuarque 46741 46899 158 

Político Oratório CristovamBuarque 48436 49137 701 

Político Oratório CristovamBuarque 49979 50802 823 

Político Oratório CristovamBuarque 53343 53505 162 

Político Oratório CristovamBuarque 56016 56695 679 

Político Oratório CristovamBuarque 57215 57582 367 

Político Oratório CristovamBuarque 59140 59365 225 

Político Oratório GeraldoMesquita 2076 2967 891 

Político Oratório GeraldoMesquita 6732 7135 403 

Político Oratório GeraldoMesquita 9126 9932 806 

Político Oratório GeraldoMesquita 10337 11173 836 

Político Oratório GeraldoMesquita 11379 11617 238 
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Político Oratório GeraldoMesquita 12765 13318 553 

Político Oratório GeraldoMesquita 14002 14431 429 

Político Oratório GeraldoMesquita 17663 17989 326 

Político Oratório GeraldoMesquita 20265 20658 393 

Político Oratório GeraldoMesquita 22968 23674 706 

Político Oratório GeraldoMesquita 24961 25076 115 

Político Oratório GeraldoMesquita 28295 29517 1222 

Político Oratório GeraldoMesquita 32077 35704 3627 

Político Oratório GeraldoMesquita 38190 39340 1150 

Político Oratório GeraldoMesquita 40510 41240 730 

Político Oratório GeraldoMesquita 42831 42966 135 

Político Oratório GeraldoMesquita 44509 45025 516 

Político Oratório GeraldoMesquita 48039 49018 979 

Político Oratório GeraldoMesquita 50530 53074 2544 

Político Oratório GeraldoMesquita 56238 56975 737 

Político Oratório GeraldoMesquita 58141 59359 1218 

Político Oratório GeraldoMesquita 61017 61245 228 

Político Oratório PedroSimon 2805 5291 2486 

Político Oratório PedroSimon 7313 8649 1336 

Político Oratório PedroSimon 10205 11788 1583 

Político Oratório PedroSimon 13540 13747 207 

Político Oratório PedroSimon 15505 15729 224 

Político Oratório PedroSimon 17035 18837 1802 

Político Oratório PedroSimon 19179 21016 1837 

Político Oratório PedroSimon 21738 25043 3305 

Político Oratório PedroSimon 25818 29084 3266 

Político Oratório PedroSimon 31396 34066 2670 

Político Oratório PedroSimon 34382 37028 2646 

Político Oratório PedroSimon 37443 38340 897 

Político Oratório PedroSimon 40217 41909 1692 

Político Oratório PedroSimon 42714 43155 441 

Político Oratório PedroSimon 44492 46946 2454 

Político Oratório PedroSimon 48127 49222 1095 

Político Oratório PedroSimon 50545 52221 1676 

Político Oratório PedroSimon 53939 54173 234 

Político Oratório PedroSimon 55242 57444 2202 

Político Oratório PedroSimon 58249 59944 1695 

Político Oratório PedroSimon 60669 60855 186 

Político Oratório PedroSimon 62472 62887 415 

Religioso Oratório JoseAnchietaTavares 2126 3007 881 

Religioso Oratório JoseAnchietaTavares 4438 5522 1084 

Religioso Oratório JoseAnchietaTavares 6054 6967 913 

Religioso Oratório JoseAnchietaTavares 8920 10380 1460 

Religioso Oratório JoseAnchietaTavares 11577 12122 545 

Religioso Oratório JoseAnchietaTavares 12949 13351 402 

Religioso Oratório JoseAnchietaTavares 14154 14620 466 

Religioso Oratório JoseAnchietaTavares 15915 18514 2599 

Religioso Oratório JoseAnchietaTavares 19734 20552 818 
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Religioso Oratório JoseAnchietaTavares 22282 23827 1545 

Religioso Oratório JoseAnchietaTavares 25930 26818 888 

Religioso Oratório JoseAnchietaTavares 28253 28995 742 

Religioso Oratório JoseAnchietaTavares 30241 31934 1693 

Religioso Oratório JoseAnchietaTavares 32753 33727 974 

Religioso Oratório JoseAnchietaTavares 35840 36350 510 

Religioso Oratório JoseAnchietaTavares 38702 39197 495 

Religioso Oratório JoseAnchietaTavares 40710 40920 210 

Religioso Oratório JoseAnchietaTavares 41949 42262 313 

Religioso Oratório JoseAnchietaTavares 44584 46146 1562 

Religioso Oratório JoseAnchietaTavares 47598 48373 775 

Religioso Oratório JoseAnchietaTavares 50110 50357 247 

Religioso Oratório JoseAnchietaTavares 51726 52036 310 

Religioso Oratório JoseAnchietaTavares 53320 53421 101 

Religioso Oratório JoseAnchietaTavares 55095 55361 266 

Religioso Oratório JoseAnchietaTavares 56431 56675 244 

Religioso Oratório JoseAnchietaTavares 57918 61327 3409 

Religioso Oratório MacielPinheiro 1965 3700 1735 

Religioso Oratório MacielPinheiro 5131 5762 631 

Religioso Oratório MacielPinheiro 8402 9683 1281 

Religioso Oratório MacielPinheiro 11745 12461 716 

Religioso Oratório MacielPinheiro 14682 15412 730 

Religioso Oratório MacielPinheiro 16969 17992 1023 

Religioso Oratório MacielPinheiro 21534 23844 2310 

Religioso Oratório MacielPinheiro 24719 25038 319 

Religioso Oratório MacielPinheiro 25464 25985 521 

Religioso Oratório MacielPinheiro 26807 27695 888 

Religioso Oratório MacielPinheiro 29948 31251 1303 

Religioso Oratório MacielPinheiro 32105 32304 199 

Religioso Oratório MacielPinheiro 34614 35791 1177 

Religioso Oratório MacielPinheiro 37682 38634 952 

Religioso Oratório MacielPinheiro 39452 41494 2042 

Religioso Oratório MacielPinheiro 42598 44268 1670 

Religioso Oratório MacielPinheiro 46824 47546 722 

Religioso Oratório MacielPinheiro 48664 49392 728 

Religioso Oratório MacielPinheiro 51236 52006 770 

Religioso Oratório MacielPinheiro 53145 54210 1065 

Religioso Oratório MacielPinheiro 54433 54584 151 

Religioso Oratório MacielPinheiro 56283 57830 1547 

Religioso Oratório MacielPinheiro 59188 59581 393 

Religioso Oratório MacielPinheiro 59952 60150 198 

Religioso Oratório RobsonDeOliveiraPereira 2060 2987 927 

Religioso Oratório RobsonDeOliveiraPereira 5057 5482 425 

Religioso Oratório RobsonDeOliveiraPereira 7174 7693 519 

Religioso Oratório RobsonDeOliveiraPereira 14569 16655 2086 

Religioso Oratório RobsonDeOliveiraPereira 17261 17407 146 

Religioso Oratório RobsonDeOliveiraPereira 18860 19602 742 

Religioso Oratório RobsonDeOliveiraPereira 21309 21600 291 
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Religioso Oratório RobsonDeOliveiraPereira 23828 24705 877 

Religioso Oratório RobsonDeOliveiraPereira 26214 26748 534 

Religioso Oratório RobsonDeOliveiraPereira 30529 31815 1286 

Religioso Oratório RobsonDeOliveiraPereira 33172 34208 1036 

Religioso Oratório RobsonDeOliveiraPereira 35471 36979 1508 

Religioso Oratório RobsonDeOliveiraPereira 38650 39839 1189 

Religioso Oratório RobsonDeOliveiraPereira 42131 42601 470 

Religioso Oratório RobsonDeOliveiraPereira 43582 43683 101 

Religioso Oratório RobsonDeOliveiraPereira 45010 45763 753 

Religioso Oratório RobsonDeOliveiraPereira 48926 49320 394 

Religioso Oratório RobsonDeOliveiraPereira 50065 50846 781 

Religioso Oratório RobsonDeOliveiraPereira 53262 53454 192 

Religioso Oratório RobsonDeOliveiraPereira 54881 55453 572 

Religioso Oratório RobsonDeOliveiraPereira 57941 58398 457 

Religioso Oratório RubensGomesDeCarvalho 1400 1917 517 

Religioso Oratório RubensGomesDeCarvalho 2974 3486 512 

Religioso Oratório RubensGomesDeCarvalho 6595 7848 1253 

Religioso Oratório RubensGomesDeCarvalho 8923 9898 975 

Religioso Oratório RubensGomesDeCarvalho 11192 11543 351 

Religioso Oratório RubensGomesDeCarvalho 14849 15324 475 

Religioso Oratório RubensGomesDeCarvalho 17514 17938 424 

Religioso Oratório RubensGomesDeCarvalho 19769 20878 1109 

Religioso Oratório RubensGomesDeCarvalho 22055 22610 555 

Religioso Oratório RubensGomesDeCarvalho 23296 23462 166 

Religioso Oratório RubensGomesDeCarvalho 24935 26951 2016 

Religioso Oratório RubensGomesDeCarvalho 29447 29773 326 

Religioso Oratório RubensGomesDeCarvalho 32204 32667 463 

Religioso Oratório RubensGomesDeCarvalho 33921 34523 602 

Religioso Oratório RubensGomesDeCarvalho 35260 35575 315 

Religioso Oratório RubensGomesDeCarvalho 36801 38666 1865 

Religioso Oratório RubensGomesDeCarvalho 40916 41460 544 

Religioso Oratório RubensGomesDeCarvalho 42838 44098 1260 

Religioso Oratório RubensGomesDeCarvalho 44801 44982 181 

Religioso Oratório RubensGomesDeCarvalho 45690 46362 672 

Religioso Oratório RubensGomesDeCarvalho 49511 49843 332 

Religioso Oratório RubensGomesDeCarvalho 50940 51292 352 

Religioso Oratório RubensGomesDeCarvalho 52455 53088 633 

Religioso Oratório RubensGomesDeCarvalho 53936 54247 311 

Religioso Oratório RubensGomesDeCarvalho 55138 55361 223 

Religioso Oratório RubensGomesDeCarvalho 56896 57078 182 

Religioso Oratório RubensGomesDeCarvalho 57832 58138 306 

Religioso Oratório RubensGomesDeCarvalho 59605 59934 329 

Religioso Oratório RubensGomesDeCarvalho 60793 60995 202 

Religioso Oratório RodrigoArnoso 2823 3183 360 

Religioso Oratório RodrigoArnoso 3934 4932 998 

Religioso Oratório RodrigoArnoso 5479 5788 309 

Religioso Oratório RodrigoArnoso 6578 7113 535 

Religioso Oratório RodrigoArnoso 8220 8558 338 
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Religioso Oratório RodrigoArnoso 9364 9549 185 

Religioso Oratório RodrigoArnoso 10130 10790 660 

Religioso Oratório RodrigoArnoso 11438 11601 163 

Religioso Oratório RodrigoArnoso 12400 12525 125 

Religioso Oratório RodrigoArnoso 14245 15014 769 

Religioso Oratório RodrigoArnoso 16666 16978 312 

Religioso Oratório RodrigoArnoso 18729 19951 1222 

Religioso Oratório RodrigoArnoso 22016 22258 242 

Religioso Oratório RodrigoArnoso 23230 23500 270 

Religioso Oratório RodrigoArnoso 25069 25412 343 

Religioso Oratório RodrigoArnoso 26240 27289 1049 

Religioso Oratório RodrigoArnoso 29541 30181 640 

Religioso Oratório RodrigoArnoso 30683 30868 185 

Religioso Oratório RodrigoArnoso 32209 33628 1419 

Religioso Oratório RodrigoArnoso 34460 35032 572 

Religioso Oratório RodrigoArnoso 35699 35989 290 

Religioso Oratório RodrigoArnoso 36752 36968 216 

Religioso Oratório RodrigoArnoso 38019 38274 255 

Religioso Oratório RodrigoArnoso 39506 39815 309 

Religioso Oratório RodrigoArnoso 40552 41041 489 

Religioso Oratório RodrigoArnoso 41823 43603 1780 

Religioso Oratório RodrigoArnoso 44717 45123 406 

Religioso Oratório RodrigoArnoso 45997 46513 516 

Religioso Oratório RodrigoArnoso 47180 47454 274 

Religioso Oratório RodrigoArnoso 48241 48504 263 

Religioso Oratório RodrigoArnoso 49567 49892 325 

Religioso Oratório RodrigoArnoso 50977 51407 430 

Religioso Oratório RodrigoArnoso 52318 52644 326 

Religioso Oratório RodrigoArnoso 54194 54461 267 

Religioso Oratório RodrigoArnoso 56148 56502 354 

Religioso Oratório RodrigoArnoso 57304 57589 285 

Telejornalístico Informativo AlexandreGarcia 1454 1567 113 

Telejornalístico Informativo AlexandreGarcia 3103 3305 202 

Telejornalístico Informativo AlexandreGarcia 5884 6495 611 

Telejornalístico Informativo AlexandreGarcia 9295 9746 451 

Telejornalístico Informativo AlexandreGarcia 10449 10729 280 

Telejornalístico Informativo AlexandreGarcia 12242 12720 478 

Telejornalístico Informativo AlexandreGarcia 17252 18079 827 

Telejornalístico Informativo AlexandreGarcia 3726 4208 482 

Telejornalístico Informativo AlexandreGarcia 4825 5104 279 

Telejornalístico Informativo AlexandreGarcia 7538 7891 353 

Telejornalístico Informativo AlexandreGarcia 8954 9248 294 

Telejornalístico Informativo AlexandreGarcia 4482 5263 781 

Telejornalístico Informativo AlexandreGarcia 7430 7662 232 

Telejornalístico Informativo AlexandreGarcia 10865 11135 270 

Telejornalístico Informativo AlexandreGarcia 12520 13085 565 

Telejornalístico Informativo AlexandreGarcia 13406 13570 164 

Telejornalístico Informativo AlexandreGarcia 14920 15238 318 
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Telejornalístico Informativo AlexandreGarcia 5789 6275 486 

Telejornalístico Informativo AlexandreGarcia 7181 7470 289 

Telejornalístico Informativo AlexandreGarcia 8772 8939 167 

Telejornalístico Informativo AlexandreGarcia 9746 10015 269 

Telejornalístico Informativo HeraldoPereira 1336 1483 147 

Telejornalístico Informativo HeraldoPereira 4881 5211 330 

Telejornalístico Informativo HeraldoPereira 5789 5958 169 

Telejornalístico Informativo HeraldoPereira 7267 7532 265 

Telejornalístico Informativo HeraldoPereira 9678 9922 244 

Telejornalístico Informativo HeraldoPereira 12021 12282 261 

Telejornalístico Informativo HeraldoPereira 2955 3207 252 

Telejornalístico Informativo HeraldoPereira 5878 6177 299 

Telejornalístico Informativo HeraldoPereira 7819 8119 300 

Telejornalístico Informativo HeraldoPereira 9529 9829 300 

Telejornalístico Informativo HeraldoPereira 11715 11990 275 

Telejornalístico Informativo HeraldoPereira 13832 14155 323 

Telejornalístico Informativo HeraldoPereira 14765 15024 259 

Telejornalístico Informativo HeraldoPereira 3016 3313 297 

Telejornalístico Informativo HeraldoPereira 6898 7200 302 

Telejornalístico Informativo HeraldoPereira 8173 8398 225 

Telejornalístico Informativo HeraldoPereira 9584 9872 288 

Telejornalístico Informativo HeraldoPereira 11619 12069 450 

Telejornalístico Informativo HeraldoPereira 13437 13670 233 

Telejornalístico Informativo HeraldoPereira 2713 2947 234 

Telejornalístico Informativo HeraldoPereira 5261 5640 379 

Telejornalístico Informativo HeraldoPereira 8169 8520 351 

Telejornalístico Informativo HeraldoPereira 9281 9514 233 

Telejornalístico Informativo HeraldoPereira 11123 11301 178 

Telejornalístico Informativo HeraldoPereira 13117 13251 134 

Telejornalístico Informativo HeraldoPereira 13858 14086 228 

Telejornalístico Informativo WilliamWaack 8033 8329 296 

Telejornalístico Informativo WilliamWaack 10287 10581 294 

Telejornalístico Informativo WilliamWaack 12772 13070 298 

Telejornalístico Informativo WilliamWaack 16037 16319 282 

Telejornalístico Informativo WilliamWaack 8537 8981 444 

Telejornalístico Informativo WilliamWaack 10262 10446 184 

Telejornalístico Informativo WilliamWaack 13930 14261 331 

Telejornalístico Informativo WilliamWaack 15476 15795 319 

Telejornalístico Informativo WilliamWaack 18668 18946 278 

Telejornalístico Informativo WilliamWaack 8073 8282 209 

Telejornalístico Informativo WillianBonner 6566 6912 346 

Telejornalístico Informativo WillianBonner 10018 10384 366 

Telejornalístico Informativo WillianBonner 11644 11758 114 

Telejornalístico Informativo WillianBonner 16515 16849 334 

Telejornalístico Informativo WillianBonner 18582 18958 376 

Telejornalístico Informativo WillianBonner 20349 20669 320 

Telejornalístico Informativo WillianBonner 23473 24035 562 

Telejornalístico Informativo WillianBonner 30432 30787 355 



 150 

Telejornalístico Informativo WillianBonner 33263 33559 296 

Telejornalístico Informativo WillianBonner 33716 33957 241 

Telejornalístico Informativo WillianBonner 34478 34678 200 

Telejornalístico Informativo WillianBonner 37363 37723 360 

Telejornalístico Informativo WillianBonner 39553 39770 217 

Telejornalístico Informativo WillianBonner 43137 43451 314 

Telejornalístico Informativo WillianBonner 45291 45570 279 

Telejornalístico Informativo WillianBonner 47681 48040 359 

Telejornalístico Informativo WillianBonner 48888 49126 238 

Telejornalístico Informativo WillianBonner 52659 53393 734 

Telejornalístico Informativo WillianBonner 57426 57706 280 

Telejornalístico Informativo RenatoMachado 1176 1958 782 

Telejornalístico Informativo RenatoMachado 9332 9671 339 

Telejornalístico Informativo RenatoMachado 11328 11745 417 

Telejornalístico Informativo RenatoMachado 15052 15382 330 

Telejornalístico Informativo RenatoMachado 16330 16471 141 

Telejornalístico Informativo RenatoMachado 1994 2106 112 

Telejornalístico Informativo RenatoMachado 5230 5888 658 

Telejornalístico Informativo RenatoMachado 10907 11569 662 

Telejornalístico Informativo RenatoMachado 15902 16519 617 

Telejornalístico Informativo RenatoMachado 17945 18182 237 

Telejornalístico Informativo RenatoMachado 18693 18831 138 

Telejornalístico Informativo RenatoMachado 6137 6776 639 

Telejornalístico Informativo RenatoMachado 9656 10018 362 

Telejornalístico Informativo RenatoMachado 10781 10897 116 

Telejornalístico Informativo RenatoMachado 12278 12842 564 

Telejornalístico Informativo RenatoMachado 5695 6274 579 

Telejornalístico Informativo RenatoMachado 6862 7158 296 

Telejornalístico Informativo RenatoMachado 8690 9012 322 

Telejornalístico Informativo RenatoMachado 10543 10826 283 

Telejornalístico Informativo RenatoMachado 11440 11605 165 
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Fonoestilo Locutor Transcrição Tempo 
Início 
(ms) 

Tempo 
Final 
(ms) 

Duração 
(ms) 

Número 
Palavras 

Número 
Sílabas 

VA 
sil / 
seg 

Reset 
ST > 2 

Reset 
(Hz) 

Reset 
(ST) 

IR 
(Hz) 

Entrevista IldoSauer há um pro-ble-ma po-lí-ti-co sé-ri-o a-con-te-
cen-do mas nós não po-de-mos me-nos-pre-
zá-lo a-cho que o po o go-ver-no bra-si-lei-ro 
de 

363 5315 4952 19 42 8,5 1 2351 2599 -21 

Entrevista IldoSauer as-sim co-mo os ou-tros go-ver-nos es-pe-ci-
al-men-te a Ar-gen-ti-na e ou-tros vi-zi-nhos 
têm um a o-bri-ga-ção 

5783 9481 3698 15 34 9,2 1 1752 1941 -20 

Entrevista IldoSauer de bus-car 9870 10433 563 2 3 5,3 1 229 335 -3 

Entrevista IldoSauer a-me-ni-zar as ten-sões in-ter-nas 10983 13022 2039 4 10 4,9 1 1086 953 -2 

Entrevista IldoSauer mas quan-to a-bas-te-ci-men-to de gásé pre-
ci-so lem-brar o mai-or in-te-res-sa-do 

13738 17489 3751 11 25 6,7 1 1968 1783 -14 

Entrevista IldoSauer que o gáscon-ti-nu-e flu-in-do 17602 18937 1335 5 10 7,5 1 687 649 -4 

Entrevista IldoSauer é o po-vo bo-li-vi-a-no são os do-is la-dos por-
que e-les de-pen-dem pro-fun-da-men-te da-
que-la re-cei-ta 

19545 23987 4442 14 33 7,4 1 2058 2381 -15 

Entrevista IldoSauer pra seus pla-nos 24347 25226 879 3 4 4,6 1 301 578 -5 

Entrevista IldoSauer de in-ves-ti-men-to im-por-tan-te lem-brar 25525 26981 1456 4 12 8,2 1 757 699 -9 

Entrevista IldoSauer que ne-nhum con-tra-to bo-li-vi-a-no foi rom-pi-
do u-ni-la-te-ral-men-te a não ser por mo-ti-vos 
de for-ça mai-or 

27451 31513 4062 15 34 8,4 1 1815 2245 -26 

Entrevista IldoSauer e es-se la-men-ta-vel-men-te é um de for-ça 
mai-or pro-vo-ca-do por uma sa-bo-ta-gem 

31860 35191 3331 12 26 7,8 1 1519 1812 -15 

Entrevista IldoSauer a-pa-ren-te-men-te 35592 36201 609 1 6 9,9 1 355 253 -4 

Entrevista IldoSauer e tam-bém é pre-ci-so lem-brar 36626 37687 1061 5 9 8,5 1 501 562 -3 

Entrevista IldoSauer que o pla-no de con-tin-gên-ci-a que es-tá em 
vi-gor tem con-di-ções 

38124 41153 3029 11 20 6,6 1 1456 1574 -3 
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Entrevista IldoSauer de se não re-sol-ver to-tal-men-te pe-lo me-
nos mi-no-rar subs-tan-ci-al-men-te 

41544 44609 3065 9 23 7,5 1 1415 1651 -6 

Entrevista IldoSauer a ques-tão 45556 46173 617 2 3 4,9 1 361 255 -1 

Entrevista IldoSauer do a-bas-te-ci-men-to do mer-ca-do in-dus-tri-
al ve-i-cu-lar do-més-ti-co e co-mer-ci-al 

46696 50398 3702 9 28 7,6 1 1822 1883 -17 

Entrevista IldoSauer o pro-ble-ma 50784 51360 576 2 4 6,9 1 290 285 -2 

Entrevista IldoSauer é das ter-mo e-lé-tri-cas nós te-mos re-ser-va-
tó-ri-os 

51967 54174 2207 7 17 7,7 1 911 1295 -6 

Entrevista IldoSauer fi-car sem o-pe-rar as tér-mi-cas du-ran-te um 
mês não vai cau-sar 

54409 56994 2585 11 19 7,4 1 1311 1274 -10 

Entrevista IldoSauer pre-ju-í-zo subs-tan-ci-al 57333 58227 894 2 8 8,9 1 409 486 -7 

Entrevista IldoSauer e pa-ra o a-no que vem em di-an-te 58585 59876 1291 8 12 9,3 1 837 454 -4 

Entrevista LuisEduardo te-mos qui-nhen-tos cin-quen-ta mil pro-fis-si-
o-nais de se-gu-ran-ça pú-bli-ca no Bra-sil e 
se-gun-do es-ti-ma-ti-vas a-pro-xi-ma-das um 
mi-lhão e oi-to-cen-tos mil pes-so-as 

274 6899 6625 20 51 7,7 1 3476 3153 -17 

Entrevista LuisEduardo tra-ba-lhan-do em se-gu-ran-ça pri-va-da 7291 8626 1335 4 12 9,0 1 726 608 -5 

Entrevista LuisEduardo mui-tas das quais são tam-bém po-li-ci-ais 8745 11228 2483 6 11 4,4 1 1402 1083 -2 

Entrevista LuisEduardo e ve-ja o que a-con-te-ce 11536 12534 998 5 9 9,0 1 596 401 -3 

Entrevista LuisEduardo há a-que-les que tra-ba-lham 13125 14683 1558 4 8 5,1 1 901 655 -1 

Entrevista LuisEduardo no se-gun-do em-pre-go os po-li-ci-ais que tra-
ba-lham no se-gun-do em-pre-go em se-gu-
ran-ça pri-va-da não po-dem fa-zê-lo le-gal-
men-te is-so é i-le-gal 

14871 19865 4994 19 46 9,2 1 2789 2206 -26 

Entrevista LuisEduardo os ges-to-res os se-cre-tá-ri-os os che-fes de 
po-lí-ci-a e-ti-cé-te-ra 

20649 24251 3602 9 23 6,4 1 1926 1672 -4 

Entrevista LuisEduardo não po-dem é ze é ze-lar pe-lo cum-pri-men-to 
da lei 

24660 27842 3182 10 16 5,0 1 2050 1129 -5 
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Entrevista LuisEduardo em vi-gi-lar em vi-gi-ar e fis-ca-li-zar o que tá 
a-con-te-cen-do 

28023 30901 2878 10 21 7,3 1 1715 1162 -6 

Entrevista LuisEduardo por-que e-les sa-bem pri-mei-ro por-que é 31290 32664 1374 6 12 8,7 1 699 674 -5 

Entrevista LuisEduardo é a-tri-bu-i-ção da po-lí-ci-a fe-de-ral mas mes-
mo que por con-vê-ni-o 

32822 35552 2730 10 23 8,4 1 1623 1102 -13 

Entrevista LuisEduardo lhes cou-bes-se es-sa res-pon-sa-bi-li-da-de 35888 37451 1563 4 13 8,3 1 775 789 -5 

Entrevista LuisEduardo e-les não a a-pli-ca-ri-am por-que sa-be-ri-am 
que en-con-tra-ri-am a-li no se-gun-do em-pre-
go i-le-gal o seu po-li-ci-al 

37659 42295 4636 16 39 8,4 1 2719 1915 -23 

Entrevista LuisEduardo se e-les re-pri-mis-se es-sa a-ti-vi-da-de i-le-
gal 

42715 44689 1974 6 17 8,6 1 1036 940 -10 

Entrevista LuisEduardo a de-man-da sa-la-ri-al tor-na-ri-a in-vi-á-vel o 
or-ça-men-to pú-bli-co que é ar-ti-fi-ci-al que é 
ir-re-a-lis-ta 

44993 50010 5017 14 38 7,6 1 3013 2002 -14 

Entrevista LuisEduardo da se-gu-ran-ça 50220 50856 636 2 5 7,9 1 389 245 -2 

Entrevista LuisEduardo en-tão 51152 51493 341 1 2 5,9 1 271 70 0 

Entrevista LuisEduardo e-les fin-gem que na-da a-con-te-ce 51805 53580 1775 5 11 6,2 1 979 795 -5 

Entrevista LuisEduardo o-cor-re que as-sim co-mo há 53813 54976 1163 5 9 7,7 1 720 443 -3 

Entrevista LuisEduardo o es-for-ço be-níg-no 55263 56482 1219 3 7 5,7 1 589 632 -3 

Entrevista LuisEduardo é com-ple-ta-men-te le-gí-ti-mo 56870 58476 1606 3 10 6,2 1 849 759 -2 

Entrevista LuisEduardo com-pre-en-sí-vel dos po-li-ci-a-is que bus-
cam so-bre-vi-ver 

58668 61240 2572 6 18 7,0 1 1166 1406 -8 

Entrevista RobertoLent é que o der-ra-me dá uma im-pres-são de he-
mor-ra-gi-a né 

440 2757 2317 10 18 7,8 1 1470 797 -10 

Entrevista RobertoLent e nem sem-pre o a-ve-cê re-sul-ta 3213 5974 2761 6 11 4,0 1 1896 865 -6 

Entrevista RobertoLent de 6283 6586 303 1 1 3,3 1 144 159 1 

Entrevista RobertoLent u-ma he-mor-ra-gi-a 7113 7970 857 2 7 8,2 1 572 283 -5 
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Entrevista RobertoLent po-de ser o a-ve-cê é u-ma in-ter-rup-ção do 
flu-xo san-güí-ne-o nu-ma de-ter-mi-na-do  

8520 12116 3596 12 28 7,8 1 1808 1785 -17 

Entrevista RobertoLent lo-cal do 12467 13019 552 2 3 5,4 1 330 222 -3 

Entrevista RobertoLent do cé-re-bro 13193 13626 433 2 4 9,2 1 224 210 -3 

Entrevista RobertoLent bom se es-se lo-cal es-ti-ver na ba-se do cé-
re-bro na par-te mais bai-xa mais pró-xi-ma do 
pes-co-ço 

14279 19786 5507 17 30 5,4 1 2519 2990 -11 

Entrevista RobertoLent o que a-con-te e se e-le for de-vas-ta-dor se 
for mui-to ex-ten-so 

20458 23948 3490 12 21 6,0 1 1602 1888 -11 

Entrevista RobertoLent e-le se-pa-ra 24614 26189 1575 2 5 3,2 1 1095 480 0 

Entrevista RobertoLent to-do o cór-tex ce-re-bral que as re-gi-ões 
mais al-tas do cé-re-bro res-pon-sá-veis pe-lo 
pen-sa-men-to pe-la lin-gua-gem e-ti-cé-te-ra 

26519 32675 6156 17 40 6,5 1 3395 2760 -12 

Entrevista RobertoLent da me-du-la que há a re-gi-ão que fi-ca den-tro 
da co-lu-na e que con-tro-la nos-sos mús-cu-
los 

33287 38176 4889 16 29 5,9 1 2696 2192 -14 

Entrevista RobertoLent en-tão a pes-so-a fi-ca 38816 40689 1873 4 8 4,3 1 1121 752 0 

Entrevista RobertoLent ab-so-lu-ta-men-te sem 40961 42600 1639 2 7 4,3 1 854 785 -1 

Entrevista RobertoLent mo-vi-men-tos in-ca-paz de se mo-vi-men-tar 42892 45259 2367 5 13 5,5 1 1217 1151 -5 

Entrevista RobertoLent al-guns dos en-car-ce-ra-dos co-mo 45399 47527 2128 4 10 4,7 1 1202 926 -5 

Entrevista RobertoLent no jar-gão mé-di-co 48067 48965 898 3 6 6,7 1 476 420 -2 

Entrevista RobertoLent são ca-pa-zes de pis-car um o-lho 49994 51580 1586 6 10 6,3 1 886 702 -6 

Entrevista RobertoLent e na-da mais 52220 52974 754 3 4 5,3 1 490 264 -3 

Entrevista RobertoLent en-tão vo-cê i-ma-gi-na u-ma pes-so-a que es-
tá no go-zo com-ple-to da sua cons-ci-ên-ci-a 
das su-as e-mo-ções do seu pen-sa-men-to 

53556 59697 6141 19 41 6,7 1 3337 2805 -19 
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Entrevista SergioAdorno eu a-cho que têm vá-ri-as ques-tões pa-ra po-
lí-ti-ca de se-gu-ran-ça pú-bli-ca tem con-ter 

595 3518 2923 13 27 9,2 1 1525 1398 -12 

Entrevista SergioAdorno a-cho que o Lu-is E-du-ar-do a-ca-bou de fa-
lar al-go que eu subs-cre-vo 

3911 6882 2971 12 23 7,7 1 1571 1402 -11 

Entrevista SergioAdorno a-cho que nós te-mos que re-to-mar uma uma 
fun-ção bá-si-ca 

7287 10036 2749 10 17 6,2 1 1540 1211 -14 

Entrevista SergioAdorno que é o fa-to de que o es-ta-do tem que ter 10533 12388 1855 11 14 7,5 1 1016 840 -11 

Entrevista SergioAdorno o mo-no-pó-li-o 12550 13408 858 2 6 7,0 1 566 293 -5 

Entrevista SergioAdorno le-gí-ti-mo 13514 14319 805 1 4 5,0 1 462 344 -2 

Entrevista SergioAdorno do con-tro-le da vi-o-lên-ci-a 14574 15723 1149 4 10 8,7 1 556 591 -6 

Entrevista SergioAdorno quan-do a gen-te fa-la is-so quer di-zer é o 
mo-no-pó-li-o não só do u-so 

16102 18868 2766 14 24 8,7 1 1619 1147 -7 

Entrevista SergioAdorno da da das for-ças pa-ra con-ter a vi-o-lên-ci-a 
por-tan-to e-le tem que ter li-mi-tes na a-ção 
da su-a pró-pri-a 

19358 23964 4606 19 35 7,6 1 2344 2262 -18 

Entrevista SergioAdorno das su-as pró-pri-as for-ças não é 24278 25576 1298 6 10 7,7 1 617 683 -3 

Entrevista SergioAdorno mas tam-bém 25911 26315 404 2 3 7,4 1 217 187 0 

Entrevista SergioAdorno tem que ter o mo-no-pó-li-o da da for-ça co-er-
ci-ti-va por-que se não ele não se cons-ti-tui 

26442 30039 3597 16 28 7,8 1 1987 1608 -17 

Entrevista SergioAdorno em mo-de-lo de a-ção e de res-pei-to de re-co-
nhe-ci-men-to 

30408 33879 3471 9 19 5,5 1 2221 1248 -5 

Entrevista SergioAdorno é fun-da-men-tal is-to 34205 35264 1059 3 7 6,6 1 660 401 -3 

Entrevista SergioAdorno não é 35496 35713 217 2 2 9,2 1 195 20 2 

Entrevista SergioAdorno e eu a-cho que a par-tir dis-so é pre-ci-so ter 36094 38376 2282 10 15 6,6 1 1468 815 -9 

Entrevista SergioAdorno uma 38735 38905 170 1 1 5,9 1 125 45 -2 

Entrevista SergioAdorno u-ma po-lí-ci-a re-no-va-da 39086 40446 1360 3 10 7,4 1 825 537 -6 

Entrevista SergioAdorno com ou-tros re-cur-sos com ou-tro de-se-nho 40787 43068 2281 6 12 5,3 1 1347 934 -6 
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Entrevista SergioAdorno com ou-tro es-tí-mu-lo in-clu-si-ve fun-ci-o-nal 
pra que os 

43423 46123 2700 8 18 6,7 1 1431 1267 -9 

Entrevista SergioAdorno po-li-ci-ais se i-den-ti-fi-quem e-fe-ti-va-men-te 
com as ta-re-fas que e-les têm que fa-zer 

46405 49322 2917 12 28 9,6 1 1591 1327 -17 

Entrevista SergioAdorno e não ve-ja a po-pu-la-ção com i-ni-mi-go ain-
da que vo-cê te-nha que en-fren-tar 

49610 52916 3306 13 25 7,6 1 1915 1307 -13 

Entrevista SergioAdorno ban-di-dos 53191 53901 710 1 3 4,2 1 345 364 2 

Entrevista SergioAdorno não é 54226 54445 219 2 2 9,1 1 174 46 1 

Entrevista SergioAdorno nós te-mos que pen-sar que a le-i 54785 56455 1670 7 10 6,0 1 885 784 -5 

Entrevista SergioAdorno a le-i tem que ser i-gual pa-ra to-dos e-la tem 
que ser a-pli-ca-da u-ni-ver-sal-men-te 

56603 59463 2860 14 27 9,4 1 1505 1352 -10 

Entrevista SergioAdorno e a-que-les que não cum-pri-ram as le-is têm 
que ser tra-ta-dos de a-cor-do com as le-is 

59831 63160 3329 16 26 7,8 1 1606 1723 -15 

Entrevista MarcoLeonel o que fi-ze-ram es-sas a-na-lis-tas 771 2383 1612 5 11 6,8 1 831 781 -6 

Entrevista MarcoLeonel é 2566 2754 188 1 1 5,3 0 188 0 0 

Entrevista MarcoLeonel re-co-men-da-vam com-pras 2888 4313 1425 2 7 4,9 1 764 661 -1 

Entrevista MarcoLeonel e ven-das 4715 5483 768 2 3 3,9 1 501 267 1 

Entrevista MarcoLeonel a to-do ins-tan-te en-tra-vam e sa-i-am do mer-
ca-do com vo-lu-mes gi-gan-tes-cos de di-
nhei-ro 

5986 10088 4102 13 29 7,1 1 2326 1779 -15 

Entrevista MarcoLeonel ten-tan-do re-cu-pe-rar as 10516 11762 1246 3 8 6,4 1 630 613 -2 

Entrevista MarcoLeonel per-das que e-les ti-ve-ram com o sub pri-me 11878 13272 1394 8 13 9,3 1 729 665 -8 

Entrevista MarcoLeonel e ao fa-zer is-so ta-va ex-ci-tan-do mais o mo-
de-lo ex-ci-tan-do as pes-so-as 

13937 17626 3689 12 25 6,8 1 4 2004 -11 

Entrevista MarcoLeonel a com-pra-r e a ven-de-r 18008 19141 1133 5 9 7,9 1 691 441 -2 
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Entrevista MarcoLeonel ha-ja vis-to por e-xem-plo um des-ses ban-cos 
há dois me-ses a-trás dis-se que as co-mo-di-
tes 

19534 23162 3628 15 27 7,4 1 1907 1721 -13 

Entrevista MarcoLeonel i-am su-bir a-té o fi-nal do a-no 23544 24782 1238 7 12 9,7 1 641 596 -7 

Entrevista MarcoLeonel quin-ze di-as a-trás an-tes de-le que-brar e-le 
ta-va re-co-men-dan-do a não in-ves-tir por-
que e-las i-am ca-ir 

25389 29125 3736 16 34 9,1 1 1948 1784 -20 

Entrevista MarcoLeonel is-so não e-xis-te vo-cê fa-zer u-ma pre-vi-são 
de au-men-to e quin-ze di-as de-pois mu-dar 

29610 33073 3463 14 28 8,1 1 1727 1736 -13 

Entrevista MarcoLeonel di-zen-do que vai ca-ir é vo-cê fa-zer pre-vi-
são con-for-me tá 

33411 36139 2728 10 19 7,0 1 1537 1189 -12 

Entrevista MarcoLeonel os-ci-lan-do o mer-ca-do 36470 37370 900 3 8 8,9 1 489 410 -4 

Entrevista MarcoLeonel são a-ná-li-ses er-ra-das quer vê o ti-po de a-
na-lis-ta 

37908 40101 2193 9 18 8,2 1 1242 953 -10 

Entrevista MarcoLeonel aí eu não sei se é de má fé ou se re-al-men-te 
de i-no-cên-cia 

40608 43469 2861 14 20 7,0 1 1682 1176 -9 

Entrevista MarcoLeonel va nós va-mos ter u-ma re-cu-pe-ra-ção a-cho 
que a-té o fi-nal do a-n 

250 2917 2667 13 23 8,6 1 1467 1200 -10 

Entrevista MarcoLeonel com cer-te-za vai re-cu-pe-rar pros pa-ta-ma-
res 

3344 5588 2244 6 14 6,2 1 1052 1193 -8 

Entrevista MarcoLeonel de que a gen-te ti-nha an-te-ri-or-men-te 5859 7042 1183 6 13 11,0 1 461 723 -7 

Entrevista MarcoLeonel mas é lo-go de-pois o mo-de-lo mos-tra de no-
vo 

7706 11025 3319 9 15 4,5 1 2229 1087 -13 

Entrevista MarcoLeonel ou-tra que-da a-bru-pta 11282 12525 1243 3 7 5,6 1 523 718 -4 

Entrevista MarcoLeonel lá pra ja-nei-ro por aí mais ou me-nos e aí eu 
a-cho 

13259 16587 3328 12 16 4,8 1 2342 985 -5 

Entrevista MarcoLeonel e se não ti-ver um po-der de re-cu-pe-ra-ção 17296 19387 2091 8 14 6,7 1 1180 913 -6 

Político AloizioMercadante é o fo-co da po-lí-ti-ca e-co-nô-mi-ca 628 2684 2056 6 14 6,8 1 1125 930 -5 

Político AloizioMercadante da po-lí-ti-ca or-ça-men-tá-ri-a 2908 4193 1285 3 11 8,6 1 660 625 -2 

Político AloizioMercadante é o in-ves-ti-men-to 4610 5494 884 3 7 7,9 1 565 319 -1 
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Político AloizioMercadante tem que ser o in-ves-ti-men-to 5700 6999 1299 5 9 6,9 1 711 589 -4 

Político AloizioMercadante por-que só o in-ves-ti-men-to 7136 8572 1436 4 9 6,3 1 771 668 -1 

Político AloizioMercadante com as i-no-va-ções ci-en-tí-fi-cas e tec-no-ló-
gi-cas se-rá ca-paz 

8922 11947 3025 8 21 6,9 1 1691 1331 -9 

Político AloizioMercadante de im-pul-si-o-nar o cres-ci-men-to sus-ten-tá-
vel do pa-ís 

12156 14412 2256 7 18 8,0 1 1232 1022 -12 

Político AloizioMercadante a-go-ra 15135 15441 306 1 3 9,8 1 258 49 1 

Político AloizioMercadante co-mo au-men-tar a ta-xa de in-ves-ti-men-to 15568 17370 1802 6 14 7,8 1 1008 794 -11 

Político AloizioMercadante pri-mei-ro 18137 18503 366 1 3 8,2 1 225 141 -3 

Político AloizioMercadante cor-tan-do gas-tos de cus-teio 19176 21440 2264 4 8 3,5 1 1374 890 -1 

Político AloizioMercadante re-du-zin-do os gas-tos cor-ren-tes 22289 24478 2189 4 10 4,6 1 1141 1047 0 

Político AloizioMercadante con-ten-do es-sa ex-pan-são dos gas-tos cor-
ren-tes 

25114 28163 3049 6 14 4,6 1 1656 1393 -5 

Político AloizioMercadante por-que o in-ves-ti-men-to vi-rou 28698 30223 1525 4 10 6,6 1 1061 464 -6 

Político AloizioMercadante a va-ri-á-vel de a-jus-te do or-ça-men-to 30424 32513 2089 6 14 6,7 1 1337 753 -6 

Político AloizioMercadante e u-ma va-ri-á-vel de a-jus-te 35865 37333 1468 5 11 7,5 1 976 492 -5 

Político AloizioMercadante que ho-je re-pre-sen-ta 37900 39146 1246 3 7 5,6 1 717 529 -1 

Político AloizioMercadante a-pe-nas ze-ro vír-gu-la seis por cen-to da ta-
xa de in-ves-ti-men-to do pa-ís 

39272 43005 3733 12 24 6,4 1 1812 1924 -12 

Político AloizioMercadante não há es-pa-ço pa-ra in-ves-ti-men-to no or-
ça-men-to 

44271 46278 2007 7 17 8,5 1 1014 991 -8 

Político AloizioMercadante nós te-mos que lu-tar por es-se es-pa-ço 46834 48754 1920 7 12 6,3 1 921 998 -7 

Político AloizioMercadante no or-ça-men-to 49312 49911 599 2 5 8,3 1 338 261 -1 

Político AloizioMercadante por is-so que-ro di-zer 50553 51861 1308 4 7 5,4 1 766 544 -3 

Político AloizioMercadante que 53153 53431 278 1 1 3,6 1 196 83 0 

Político AloizioMercadante não a-cho um bom ca-mi-nho da co-mis-são 
do or-ça-men-to 

54268 56877 2609 9 17 6,5 1 1499 1108 -7 

Político AloizioMercadante ti-rar o re-du-tor 57122 58087 965 3 6 6,2 1 598 368 -3 

Político AloizioMercadante dos gas-tos cor-ren-tes 58746 59870 1124 3 6 5,3 1 480 645 -1 
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Político AlvaroDias o go-ver-no não faz a su-a par-te por-que per-
mi-te que a bu-ro-cra-ci-a en-gor-de 

873 5110 4237 13 26 6,1 1 2275 1962 -11 

Político AlvaroDias trans-for-man-do o go-ver-no 5933 7612 1679 3 8 4,8 1 1045 634 -3 

Político AlvaroDias num go-ver-no per-du-lá-ri-o 8294 9695 1401 3 9 6,4 1 864 537 -4 

Político AlvaroDias gas-ta-dor 10220 11185 965 1 3 3,1 1 412 550 -1 

Político AlvaroDias que es-ta-be-le-ce 12373 13509 1136 2 6 5,3 1 656 480 -2 

Político AlvaroDias o des-per-dí-ci-o co-mo re-gra e não co-mo 14061 16671 2610 7 14 5,4 1 1559 1050 1 

Político AlvaroDias ex-ce-ção 16898 17652 754 1 3 4,0 1 439 315 1 

Político AlvaroDias o su-per 19142 20067 925 2 3 3,2 1 457 469 -1 

Político AlvaroDias a su-per-po-si-ção de a-ções e o pa-ra-le-lis-
mo 

20884 24069 3185 7 16 5,0 1 1778 1408 -12 

Político AlvaroDias com a cri-a-ção de mi-nis-té-ri-os 24674 26716 2042 5 11 5,4 1 986 1054 -8 

Político AlvaroDias di-re-to-ri-as de-par-ta-men-tos coor-de-na-do-
ri-as se-cre-ta-ri-as 

27298 31281 3983 4 21 5,3 1 2232 1752 -7 

Político AlvaroDias car-gos co-mis-si-o-na-dos le-vam o go-ver-no 
a a-nun-ci-ar 

31665 34446 2781 7 19 6,8 1 1600 1182 -10 

Político AlvaroDias que no pró-xi-mo a-no  35172 36278 1106 4 7 6,3 1 628 477 -4 

Político AlvaroDias gas-ta-rá mais 36392 37567 1175 2 4 3,4 1 640 534 -2 

Político AlvaroDias do que ar-re-ca-da-rá 38055 39192 1137 3 7 6,2 1 704 433 -6 

Político AlvaroDias ou se-ja 39353 40143 790 2 3 3,8 1 509 280 1 

Político AlvaroDias se não fos-se go-ver-no e fos-se u-ma em-pre-
sa 

41109 43477 2368 8 15 6,3 1 1251 1116 -6 

Político AlvaroDias pri-va-da 43914 44561 647 1 3 4,6 1 399 249 0 

Político AlvaroDias se-ri-a 44986 45763 777 1 3 3,9 1 575 200 0 

Político AlvaroDias le-va-do a fa-lên-ci-a 46226 47410 1184 3 8 6,8 1 554 630 -5 

Político AlvaroDias não há 48683 49320 637 2 2 3,1 1 596 41 0 

Político AlvaroDias co-mo ad-mi-tir se-nhor pre-si-den-te 49462 51323 1861 4 11 5,9 1 926 934 -7 

Político AlvaroDias de um pe-rí-o-do 52116 53191 1075 3 6 5,6 1 775 300 -3 

Político AlvaroDias de 53467 54023 556 1 1 1,8 1 495 61 0 
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Político AlvaroDias tran-qüi-li-da-de e-co-nô-mi-ca  54592 56415 1823 2 10 5,5 1 1055 768 -2 

Político AlvaroDias mun-di-al co-mo ti-ve-mos ao lon-go 56601 58709 2108 5 11 5,2 1 1334 775 -1 

Político AlvaroDias des-tes a-nos do go-ver-no Lu-la 59218 60988 1770 5 10 5,6 1 972 797 -2 

Político AlvaroDias não há co-mo ad-mi-tir 61298 62501 1203 4 7 5,8 1 676 528 -3 

Político AlvaroDias nos con-for-már-mos 62917 64145 1228 2 5 4,1 1 506 721 -3 

Político CristovamBuarque nós não es-ta-mos ven-do nem es-sa ca-sa 909 3159 2250 7 12 5,3 1 1201 1051 -2 

Político CristovamBuarque nem o pró-pri-o go-ver-no fe-de-ral nós ta-mos 
ven-do é pos-sí-vel que te-jam a-gin-do 

3983 7958 3975 13 26 6,5 1 1995 1980 -2 

Político CristovamBuarque que po-si-ção nós po-de-mos to-mar 8855 11199 2344 5 10 4,3 1 1214 1131 2 

Político CristovamBuarque pa-ra que a tra-gé-di-a que já es-tá em an-da-
men-to 

11871 15188 3317 9 17 5,1 1 1783 1534 -4 

Político CristovamBuarque não 15728 16284 556 1 1 1,8 1 424 132 1 

Político CristovamBuarque se a-cir-re a tal pon-to 16561 18792 2231 5 8 3,6 1 996 1235 1 

Político CristovamBuarque de que te-nha-mo nos pró-xi-mos me-ses 19408 21598 2190 6 11 5,0 1 1018 1173 -6 

Político CristovamBuarque a-lém do cor-te no for-ne-ci-men-to de gás 22013 24701 2688 7 13 4,8 1 1410 1275 -2 

Político CristovamBuarque a-lém da di-vi-são do pa-ís bo-li-vi-a-no em 
dois 

25167 28679 3512 8 16 4,6 1 2261 1249 -3 

Político CristovamBuarque a-lém do flu-xo de e-mi-gran-tes vin-dos da 
Bo-lí-vi-a pa-ra o Bra-sil fu-gin-do da vi-o-lên-
ci-a 

29140 35610 6470 14 31 4,8 1 3501 2964 -2 

Político CristovamBuarque a-lém do ris-co de as-sas-si-na-tos 36275 38559 2284 5 11 4,8 1 1175 1109 -2 

Político CristovamBuarque tan-to de bra-si-lei-ros lá 38767 40417 1650 4 8 4,8 1 880 770 0 

Político CristovamBuarque co-mo de bo-li-vi-a-nos a-qui 40887 42493 1606 4 10 6,2 1 932 674 -6 

Político CristovamBuarque co-mo é que nós va-mos fa-zer 43911 45563 1652 6 9 5,4 1 857 796 -1 

Político CristovamBuarque pa-ra 46237 46741 504 1 2 4,0 1 470 34 -2 

Político CristovamBuarque o-cu-par o es-pa-ço 46899 48436 1537 3 7 4,6 1 715 822 -1 

Político CristovamBuarque a-gir 49137 49979 842 1 2 2,4 1 437 405 0 
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Político CristovamBuarque com to-do res-pei-to ob-vi-a-men-te 50802 53343 2541 4 11 4,3 1 1334 1208 -1 

Político CristovamBuarque à so-be-ra-ni-a des-se que-ri-do pa-ís vi-zi-nho 53505 56016 2511 6 16 6,4 1 1276 1235 -7 

Político CristovamBuarque pa-ra que 56695 57215 520 2 3 5,8 1 307 212 -2 

Político CristovamBuarque a tra-gé-di-a se-ja 57582 59140 1558 3 7 4,5 1 854 703 -5 

Político CristovamBuarque e-vi-ta-da 59365 59996 631 1 4 6,3 1 368 263 -2 

Político GeraldoMesquita es-se pro-je-to ao qual eu me re-fi-ro 335 2076 1741 7 12 6,9 1 1081 660 -2 

Político GeraldoMesquita que de-le foi re-ti-ra-da a ur-gên-cia pa-ra a 
tra-mi-ta-ção na câ-ma-ra dos de-pu-ta-dos 

2967 6732 3765 13 28 7,4 1 2028 1736 -13 

Político GeraldoMesquita é um pro-je-to de au-to-ri-a do pró-pri-o go-ver-
no 

7135 9126 1991 8 17 8,5 1 1055 935 -8 

Político GeraldoMesquita fe-de-ral 9932 10337 405 1 3 7,4 1 305 100 -2 

Político GeraldoMesquita não é 11173 11379 206 2 2 9,7 1 181 25 0 

Político GeraldoMesquita por-que re-ti-rar a ur-gên-cia 11617 12765 1148 4 9 7,8 1 617 532 -3 

Político GeraldoMesquita eu a-cho 13318 14002 684 2 3 4,4 1 561 123 1 

Político GeraldoMesquita eu a-cho u-ma con-tra-di-ção o go-ver-no ao 
mes-mo tem-po que pro-í-be 

14431 17663 3232 11 22 6,8 1 1999 1234 -5 

Político GeraldoMesquita o u-so de be-bi-da al-co-ó-li-ca nas es-tra-das 17989 20265 2276 7 16 7,0 1 1299 979 -5 

Político GeraldoMesquita nos ba-res que fi-cam a mar-gem das ro-do-vi-
as 

20658 22968 2310 8 14 6,1 1 1225 1085 -6 

Político GeraldoMesquita fe-char os o-lhos 23674 24961 1287 3 5 3,9 1 679 609 -1 

Político GeraldoMesquita pa-ra a ques-tão da pro-pa-gan-da de be-bi-da 
al-co-ó-li-ca na te-le-vi-são e no rá-dio 

25076 28295 3219 13 28 8,7 1 1908 1310 -12 

Político GeraldoMesquita é u-ma con-tra-di-ção é u-ma hi-po-cri-si-a in-
clu-si-ve 

29517 32077 2560 7 19 7,4 1 1569 990 -8 

Político GeraldoMesquita o ló-bi das das cer-ve-ja-ri-as 35704 38190 2486 5 10 4,0 1 1372 1114 1 

Político GeraldoMesquita a-té a-go-ra ven-ceu 39340 40510 1170 3 7 6,0 1 803 367 -2 

Político GeraldoMesquita e-les me dis-se-ram lá a-trás 41240 42831 1591 5 9 5,7 1 872 718 0 
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Político GeraldoMesquita há qua-tro cin-co a-nos a-trás 42966 44509 1543 5 9 5,8 1 761 784 -2 

Político GeraldoMesquita nós so-mos for-tes e não va-mos per-mi-tir que 
is-so pas-se 

45025 48039 3014 10 17 5,6 1 1633 1379 -3 

Político GeraldoMesquita e pe-lo vis-to e-les têm ra-zão 49018 50530 1512 6 10 6,6 1 961 550 -7 

Político GeraldoMesquita con-ti-nu-a-mos a-qui fei-to ba-ra-ta ton-ta a-
qui no se-na-do fe-de-ral 

53074 56238 3164 9 23 7,3 1 1909 1257 -9 

Político GeraldoMesquita e no con-gres-so na-ci-o-nal 56975 58141 1166 4 9 7,7 1 712 452 -4 

Político GeraldoMesquita pa-ra re-gu-lar-mos um as-sun-to 59359 61017 1658 4 10 6,0 1 1031 628 -2 

Político GeraldoMesquita que é um as-sun-to de sa-ú-de pú-bli-ca nes-
se pa-ís 

61245 63775 2530 9 17 6,7 1 1473 1058 -4 

Político PedroSimon a-con-te-ce que no Bra-sil 1199 2805 1606 4 8 5,0 1 1016 592 -1 

Político PedroSimon nin-guém que te-nha um bom ad-vo-ga-do 5291 7313 2022 6 11 5,4 1 1413 610 -4 

Político PedroSimon é con-de-na-do em ú-ni-ca ins-tân-ci-a 8649 10205 1556 5 13 8,4 1 1100 456 -3 

Político PedroSimon o pro-ces-so a bu-ro-cra-ci-a  11788 13540 1752 4 10 5,7 1 995 756 -3 

Político PedroSimon os re-cur-sos o pro-ces-so pe-nal  13747 15505 1758 5 10 5,7 1 780 979 -2 

Político PedroSimon é de tal na-tu-re-za 15729 17035 1306 4 7 5,4 1 823 481 -4 

Político PedroSimon que nin-guém 18837 19179 342 2 3 8,8 1 242 99 1 

Político PedroSimon é con-de-na-do 21016 21738 722 2 5 6,9 1 496 225 -4 

Político PedroSimon na vi-da po-lí-ti-ca 25043 25818 775 3 7 9,0 1 449 327 -3 

Político PedroSimon não tem um ca-so de um de-pu-ta-do fe-de-ral 
de um se-na-dor 

29084 31396 2312 11 19 8,2 1 1415 899 -7 

Político PedroSimon nin-guém 34066 34382 316 1 2 6,3 1 230 86 0 

Político PedroSimon aí 37028 37443 415 1 1 2,4 0 238 0 1 

Político PedroSimon é o nó da vi-da que nós es-ta-mos vi-ven-do 38340 40217 1877 9 14 7,5 1 1153 724 -5 

Político PedroSimon o Bra-sil  41909 42714 805 2 3 3,7 1 534 271 0 

Político PedroSimon é um pa-ís cor-rup-to 43155 44492 1337 4 7 5,2 1 856 483 -1 

Político PedroSimon mais do que os ou-tros  46946 48127 1181 5 6 5,1 1 613 567 -2 

Político PedroSimon não crei-o e não a-cei-to 49222 50545 1323 5 8 6,0 1 765 559 -4 

Político PedroSimon cor-rup-ção a gen-te en-con-tra  52221 53939 1718 4 9 5,2 1 1003 714 1 
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Político PedroSimon pe-lo mun-do a fo-ra 54173 55242 1069 4 7 6,5 1 727 343 -3 

Político PedroSimon há u-ma di-fe-ren-ça 57444 58249 805 3 7 8,7 1 473 333 -1 

Político PedroSimon cor-rup-ção  59944 60669 725 1 3 4,1 1 382 343 0 

Político PedroSimon e-xis-te e no mun-do in-tei-ro 60855 62472 1617 5 10 6,2 1 1081 539 -3 

Político PedroSimon sim 62887 63123 236 1 1 4,2 1 128 109 1 

Religioso JoseAnchieta a ver-da-dei-ra lei 1135 2126 991 3 6 6,1 1 726 266 -5 

Religioso JoseAnchieta que de-ve-mos pra-ti-car 3007 4438 1431 3 7 4,9 1 613 815 -3 

Religioso JoseAnchieta é a lei 5522 6054 532 3 3 5,6 1 443 88 -1 

Religioso JoseAnchieta que fa-vo-re-ce a vi-da 6967 8920 1953 4 8 4,1 1 1241 712 -4 

Religioso JoseAnchieta que pro-mo-ve o a-mor 10380 11577 1197 4 7 5,8 1 623 577 -3 

Religioso JoseAnchieta ver-da-dei-ro 12122 12949 827 1 4 4,8 1 549 280 -1 

Religioso JoseAnchieta sin-ce-ro 13351 14154 803 1 3 3,7 1 478 325 0 

Religioso JoseAnchieta e ge-ra-dor de vi-da ple-na 14620 15915 1295 5 9 6,9 1 738 558 -7 

Religioso JoseAnchieta pa-ra ser cris-tão 18514 19734 1220 3 5 4,1 1 643 577 -1 

Religioso JoseAnchieta e vi-ver a ma-tu-ri-da-de na fé 20552 22282 1730 6 11 6,4 1 1070 660 -3 

Religioso JoseAnchieta é pre-ci-so es-tar cons-ci-en-te 23827 25930 2103 4 10 4,8 1 1098 1006 -1 

Religioso JoseAnchieta des-sa cer-te-za de que 26818 28253 1435 4 7 4,9 1 839 596 -4 

Religioso JoseAnchieta a lei de Deus 28995 30241 1246 4 4 3,2 1 586 659 -1 

Religioso JoseAnchieta não é a lei 31934 32753 819 4 4 4,9 1 698 121 -3 

Religioso JoseAnchieta que o-ri-en-ta nos-sos sen-ti-men-tos 33727 35840 2113 4 11 5,2 1 990 1124 -6 

Religioso JoseAnchieta nos-sas a-ti-tu-des hu-ma-nas prin-ci-pal-men-
te 

36350 38702 2352 4 14 6,0 1 1222 1132 -11 

Religioso JoseAnchieta quan-do não a-gi-mos 39197 40710 1513 3 6 4,0 1 685 828 -2 

Religioso JoseAnchieta de a-cor-do com 40920 41949 1029 3 5 4,9 1 530 499 -3 

Religioso JoseAnchieta os en-si-na-men-tos da lei de Deus 42262 44584 2322 6 10 4,3 1 997 1324 -6 

Religioso JoseAnchieta na pri-mei-ra lei-tu-ra 46146 47598 1452 3 7 4,8 1 1018 432 -4 

Religioso JoseAnchieta pri-mei-ra car-ta aos co-rín-ti-os 48373 50110 1737 4 10 5,8 1 745 993 -6 

Religioso JoseAnchieta Pau-lo cha-ma a-ten-ção 50357 51726 1369 3 7 5,1 1 805 564 -4 

Religioso JoseAnchieta pa-ra um gran-de pro-ble-ma 52036 53320 1284 4 8 6,2 1 895 388 1 

Religioso JoseAnchieta den-tre tan-tos pro-ble-mas 53421 55095 1674 3 7 4,2 1 866 809 1 

Religioso JoseAnchieta na co-mu-ni-da-de 55361 56431 1070 2 6 5,6 1 692 377 -5 
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Religioso JoseAnchieta dos co-rín-ti-os 56675 57918 1243 2 5 4,0 1 403 840 -3 

Religioso JoseAnchieta o co-mo-dis-mo 61327 62591 1264 2 5 4,0 1 696 568 -1 

Religioso MacielPinheiro a-mar a to-dos 742 1965 1223 3 5 4,1 1 659 565 -3 

Religioso MacielPinheiro a pro-pos-ta que Je-sus 3700 5131 1431 4 7 4,9 1 790 638 -1 

Religioso MacielPinheiro co-lo-ca pa-ra to-dos os seus dis-cí-pu-los 5762 8402 2640 6 13 4,9 1 1122 1519 -8 

Religioso MacielPinheiro e a-in-da e-le co-lo-ca que a-di-an-ta 9683 11745 2062 6 14 6,8 1 1364 708 -5 

Religioso MacielPinheiro se a-ma-mos so-men-te a-que-les que nos a-
mam 

12461 14682 2221 7 14 6,3 1 1129 1092 -5 

Religioso MacielPinheiro qual-quer gru-po o faz 15412 16969 1557 4 6 3,9 1 745 812 -3 

Religioso MacielPinheiro qual-quer pes-so-a so-bre-tu-do os fa-ri-se-us 
os es-tri-bas 

17992 21534 3542 7 18 5,1 1 1830 1712 -8 

Religioso MacielPinheiro mas quem 23844 24719 875 2 2 2,3 1 529 346 0 

Religioso MacielPinheiro quer 25038 25464 426 1 1 2,3 1 269 157 1 

Religioso MacielPinheiro me se-guir 25985 26807 822 2 3 3,6 1 442 380 0 

Religioso MacielPinheiro quem qui-ser ser meu dis-cí-pu-lo 27695 29948 2253 5 9 4,0 1 1289 963 -1 

Religioso MacielPinheiro é pre-ci-so  31251 32105 854 2 4 4,7 1 506 348 2 

Religioso MacielPinheiro a-mar a-té os i-ni-mi-gos 32304 34614 2310 4 9 3,9 1 1262 1049 -2 

Religioso MacielPinheiro u-ma pro-pos-ta de en-si-na-men-to 35791 37682 1891 4 11 5,8 1 1030 859 -4 

Religioso MacielPinheiro no-va 38634 39452 818 1 2 2,4 1 440 379 0 

Religioso MacielPinheiro que é ne-ces-sá-ri-o 41494 42598 1104 3 7 6,3 1 736 368 -1 

Religioso MacielPinheiro fa-zer e bus-car es-sa ex-pe-ri-ên-ci-a 44268 46824 2556 5 13 5,1 1 1461 1096 -3 

Religioso MacielPinheiro de vi-ver 47546 48664 1118 2 3 2,7 1 578 540 2 

Religioso MacielPinheiro es-ta ex-pe-ri-ên-ci-a no-va 49392 51236 1844 3 10 5,4 1 1144 699 -4 

Religioso MacielPinheiro a ex-pe-ri-ên-ci-a 52006 53145 1139 2 7 6,1 1 803 337 -3 

Religioso MacielPinheiro que  54210 54433 223 1 1 4,5 1 147 76 0 

Religioso MacielPinheiro a-bre o nos-so co-ra-ção 54584 56283 1699 4 8 4,7 1 1056 642 -1 

Religioso MacielPinheiro até mes-mo pa-ra 57830 59188 1358 3 5 3,7 1 830 528 0 

Religioso MacielPinheiro os 59581 59952 371 1 1 2,7 1 243 128 0 

Religioso MacielPinheiro i-ni-mi-gos 60150 61158 1008 1 4 4,0 1 410 599 -1 

Religioso RobsonOliveira a nos-sa fé 1063 2060 997 3 4 4,0 1 538 458 1 
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Religioso RobsonOliveira po-de re-mo-ver mon-ta-nhas 2987 5057 2070 3 8 3,9 1 994 1074 -2 

Religioso RobsonOliveira po-de trans-for-mar vi-das 5482 7174 1692 3 7 4,1 1 624 1068 -5 

Religioso RobsonOliveira po-de fa-zer com que a pre-sen-ça do se-nhor 
se-ja e-fi-caz for-te que nun-ca o ma-líg-no to-
me con-ta de nós 

7693 14569 6876 19 33 4,8 1 3452 3427 -13 

Religioso RobsonOliveira de-ve-mos 16655 17261 606 1 3 5,0 1 271 336 -2 

Religioso RobsonOliveira a-mar o se-nhor 17407 18860 1453 3 5 3,4 1 686 769 0 

Religioso RobsonOliveira o se-nhor nem es-tá pe-din-do que nós 19602 21309 1707 7 11 6,4 1 839 865 -1 

Religioso RobsonOliveira crei-a-mos ne-le por-que is-so é ób-vio 21600 23828 2228 6 12 5,4 1 1308 921 -2 

Religioso RobsonOliveira é nos-sa ne-ces-si-da-de 24705 26214 1509 3 8 5,3 1 818 690 0 

Religioso RobsonOliveira mas ain-da e-xis-tem pes-so-as que ho-je di-
zem que não cre-em no se-nhor 

26748 30529 3781 12 21 5,6 1 2121 1657 -7 

Religioso RobsonOliveira é um pou-co a-qui no Bra-sil 31815 33172 1357 6 9 6,6 1 832 525 0 

Religioso RobsonOliveira mas mui-to lá fo-ra 34208 35471 1263 4 6 4,8 1 634 629 -2 

Religioso RobsonOliveira prin-ci-pal-men-te no pri-mei-ro mun-do 36979 38650 1671 4 11 6,6 1 959 713 -6 

Religioso RobsonOliveira nes-ses lu-ga-res on-de a vi-da é tão cor-ri-da 39839 42131 2292 8 15 6,5 1 1396 895 -11 

Religioso RobsonOliveira e as pes-so-as 42601 43582 981 3 5 5,1 1 461 521 -5 

Religioso RobsonOliveira são tão a-mar-gas 43683 45010 1327 3 5 3,8 1 579 750 -4 

Religioso RobsonOliveira as pes-so-as são tão dis-tan-tes da i-gre-ja 
dos céus 

45763 48926 3163 9 15 4,7 1 1638 1526 -5 

Religioso RobsonOliveira da o-ra-ção 49320 50065 745 2 4 5,4 1 473 274 -2 

Religioso RobsonOliveira é pre-ci-so pe-dir o-rar re-zar 50846 53262 2416 5 10 4,1 1 1410 1007 -6 

Religioso RobsonOliveira cons-tan-te-men-te 53454 54881 1427 1 5 3,5 1 641 786 0 

Religioso RobsonOliveira pe-din-do ao se-nhor que nos pro-te-ja do i-ni-
mi-go 

55453 57941 2488 8 16 6,4 1 1143 1348 -10 

Religioso RobsonOliveira das in-sí-di-as do i-ni-mi-go 58398 60012 1614 4 10 6,2 1 876 736 -4 

Religioso RubensGomes e São Ma-teus 397 1400 1003 3 4 4,0 1 530 474 0 

Religioso RubensGomes no seu e-van-ge-lho 1917 2974 1057 3 7 6,6 1 746 313 -1 

Religioso RubensGomes que vem nos con-fir-mar que Je-sus é o sal-
va-dor 

3486 6595 3109 9 14 4,5 1 1788 1320 -1 
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Religioso RubensGomes e São Ma-teus 7848 8923 1075 3 4 3,7 1 541 533 -1 

Religioso RubensGomes que no seu e-van-ge-lho 9898 11192 1294 4 8 6,2 1 933 363 -3 

Religioso RubensGomes vem nos di-zer que a-que-les que es-tão ao re-
dor de Cris-to 

11543 14849 3306 11 17 5,1 1 1843 1463 -4 

Religioso RubensGomes e que as-su-mem Je-sus co-mo o se-nhor 15324 17514 2190 7 12 5,5 1 1249 941 -5 

Religioso RubensGomes cons-ti-tui a su-a co-mu-ni-da-de 17938 19769 1831 4 11 6,0 1 1062 770 -6 

Religioso RubensGomes São Ma-teus tam-bém 20878 22055 1177 3 5 4,2 1 759 419 -4 

Religioso RubensGomes nos fa-la 22610 23296 686 2 3 4,4 1 435 252 1 

Religioso RubensGomes que Je-sus pas-sou 23462 24935 1473 3 5 3,4 1 886 586 1 

Religioso RubensGomes pe-la Ga-li-léi-a a fo-ra a-té Je-ru-sa-lém 26951 29447 2496 6 15 6,0 1 1708 788 -8 

Religioso RubensGomes a-nun-ci-an-do a bo-a no-tí-ci-a 29773 32204 2431 4 12 4,9 1 1515 916 -3 

Religioso RubensGomes nas si-na-gó-gas 32667 33921 1254 2 5 4,0 1 724 530 -1 

Religioso RubensGomes cu-ran-do 34523 35260 737 1 3 4,1 1 615 121 -3 

Religioso RubensGomes fa-zen-do o bem 35575 36801 1226 3 5 4,1 1 915 310 -2 

Religioso RubensGomes no ca-pí-tu-lo que nós es-ta-mos re-fle-tin-do 38666 40916 2250 6 14 6,2 1 1190 1062 -8 

Religioso RubensGomes o ca-pí-tu-lo cin-co 41460 42838 1378 3 7 5,1 1 774 604 -4 

Religioso RubensGomes seis 44098 44801 703 1 1 1,4 1 332 371 0 

Religioso RubensGomes e se-te 44982 45690 708 2 3 4,2 1 243 467 -1 

Religioso RubensGomes o São Ma-teus vai con-ti-nu-ar di-zen-do co-
mo que de-ve ser 

46362 49511 3149 10 18 5,7 1 1703 1444 -15 

Religioso RubensGomes a co-mu-ni-da-de 49843 50940 1097 2 6 5,5 1 657 442 -4 

Religioso RubensGomes do se-nhor Je-sus 51292 52455 1163 3 5 4,3 1 522 641 -2 

Religioso RubensGomes co-mo de-ve ser 53088 53936 848 3 5 5,9 1 471 377 -3 

Religioso RubensGomes a co-mu-ni-da-de 54247 55138 891 2 6 6,7 1 480 410 -3 

Religioso RubensGomes da-que-les que ver-da-dei-ra-men-te 55361 56896 1535 3 10 6,5 1 830 706 -6 

Religioso RubensGomes a-co-lhem 57078 57832 754 1 3 4,0 1 447 308 -1 

Religioso RubensGomes e a-bra-çam em Je-sus 58138 59605 1467 4 7 4,8 1 813 652 -1 

Religioso RubensGomes co-mo se-nhor 59934 60793 859 2 4 4,7 1 442 416 -3 

Religioso RubensGomes e co-mo sal-va-dor 60995 62243 1248 3 6 4,8 1 635 613 -4 
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Religioso RodrigoArnoso que-ri-dos ir-mãos 1647 2823 1176 2 5 4,3 1 573 603 2 

Religioso RodrigoArnoso e ir-mãs 3183 3934 751 2 3 4,0 1 306 447 0 

Religioso RodrigoArnoso ho-je 4932 5479 547 1 2 3,7 1 391 156 2 

Religioso RodrigoArnoso nós ve-mos 5788 6578 790 2 3 3,8 1 364 426 0 

Religioso RodrigoArnoso nes-ta lei-tu-ra 7113 8220 1107 2 5 4,5 1 636 470 -2 

Religioso RodrigoArnoso o mo-men-to 8558 9364 806 2 4 5,0 1 539 268 -1 

Religioso RodrigoArnoso em que 9549 10130 581 2 2 3,4 1 415 167 -1 

Religioso RodrigoArnoso Deus 10790 11438 648 1 1 1,5 1 346 301 0 

Religioso RodrigoArnoso a-tra-vés 11601 12400 799 1 3 3,8 1 448 351 0 

Religioso RodrigoArnoso do po-vo es-tá a-ler-tan-do 12525 14245 1720 4 9 5,2 1 986 736 -2 

Religioso RodrigoArnoso pres-tai a-ten-ção 15014 16666 1652 2 5 3,0 1 924 728 2 

Religioso RodrigoArnoso em su-as a-ti-tu-des 16978 18729 1751 3 7 4,0 1 674 1078 -2 

Religioso RodrigoArnoso ob-ser-vai os seus ges-tos 19951 22016 2065 4 7 3,4 1 1196 868 1 

Religioso RodrigoArnoso e a-ti-tu-des 22258 23230 972 2 5 5,1 1 511 461 -2 

Religioso RodrigoArnoso pa-ra com seus ir-maõs 23500 25069 1569 4 6 3,8 1 814 754 -3 

Religioso RodrigoArnoso e ir-mãs 25412 26240 828 2 3 3,6 1 392 435 -2 

Religioso RodrigoArnoso o-lhai a ma-nei-ra com que vo-cês 27289 29541 2252 6 10 4,4 1 1415 836 -2 

Religioso RodrigoArnoso a-mam 30181 30683 502 1 2 4,0 1 309 192 1 

Religioso RodrigoArnoso uns aos ou-tros 30868 32209 1341 3 4 3,0 1 900 440 0 

Religioso RodrigoArnoso o in-jus-to 33628 34460 832 2 4 4,8 1 490 343 0 

Religioso RodrigoArnoso bus-ca 35032 35699 667 1 2 3,0 1 329 338 1 

Religioso RodrigoArnoso a-pe-nas 35989 36752 763 1 3 3,9 1 389 373 0 

Religioso RodrigoArnoso a rea-li-za-ção 36968 38019 1051 2 5 4,8 1 680 370 -1 

Religioso RodrigoArnoso de seus pro-je-tos 38274 39506 1232 3 5 4,1 1 547 685 -1 

Religioso RodrigoArnoso so-ci-ai 39815 40552 737 1 3 4,1 1 452 284 1 

Religioso RodrigoArnoso pes-so-ais 41041 41823 782 1 3 3,8 1 408 374 -2 

Religioso RodrigoArnoso o ho-mem jus-to 43603 44717 1114 3 5 4,5 1 718 396 1 

Religioso RodrigoArnoso ao con-trá-rio 45123 45997 874 2 4 4,6 1 599 274 -2 

Religioso RodrigoArnoso bus-ca 46513 47180 667 1 2 3,0 1 361 305 1 

Religioso RodrigoArnoso pra-ti-car 47454 48241 787 1 3 3,8 1 366 421 -1 

Religioso RodrigoArnoso a jus-ti-ça 48504 49567 1063 2 4 3,8 1 562 501 0 
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Religioso RodrigoArnoso que vem de Deus 49892 50977 1085 4 4 3,7 1 684 401 -1 

Religioso RodrigoArnoso a jus-ti-ça 51407 52318 911 2 4 4,4 1 483 426 0 

Religioso RodrigoArnoso que bro-ta do co-ra-ção 52644 54194 1550 4 7 4,5 1 782 768 -1 

Religioso RodrigoArnoso de um Deus que nos ama 54461 56148 1687 6 6 3,6 1 937 749 -2 

Religioso RodrigoArnoso de um Deus 56502 57304 802 3 3 3,7 1 475 328 2 

Religioso RodrigoArnoso que vem ao nos-so so-cor-ro 57589 59688 2099 5 8 3,8 1 1257 841 0 

Telejornalístico AlexandreGarcia os ro-bôs 383 1454 1071 2 3 2,8 1 571 501 1 

Telejornalístico AlexandreGarcia já su-bs-ti-tu-em o ho-mem 1567 3103 1536 4 9 5,9 1 918 618 -2 

Telejornalístico AlexandreGarcia em vá-rias si-tu-a-ção si-tu-a-ções de ris-co 3305 5884 2579 6 14 5,4 1 1334 1245 -7 

Telejornalístico AlexandreGarcia os pes-qui-sa-do-res do ins-ti-tu-to do co-ra-
ção em São Pau-lo 

6495 9295 2800 9 19 6,8 1 1571 1228 -8 

Telejornalístico AlexandreGarcia fo-ram bus-car 9746 10449 703 2 4 5,7 1 330 375 -3 

Telejornalístico AlexandreGarcia res-pos-ta pa-ra u-ma dú-vi-da 10729 12242 1513 4 10 6,6 1 651 863 -3 

Telejornalístico AlexandreGarcia se-ri-am as má-qui-nas ca-pa-zes de o-cu-par 
o lu-gar do mé-di-co na sa-la de ci-rur-gi-a 

12720 17252 4532 14 29 6,4 1 2307 2226 -10 

Telejornalístico AlexandreGarcia ve-ja a re-por-ta-gem de Gra-zi-e-la A-ze-ve-
do 

18079 20064 1985 6 16 8,1 1 1160 824 -5 

Telejornalístico AlexandreGarcia na Chi-na o a-no no-vo co-me-ça no di-a se-te 
de fe-ve-rei-ro 

660 3726 3066 11 21 6,8 1 1780 1289 -7 

Telejornalístico AlexandreGarcia em São Pau-lo 4208 4825 617 3 4 6,5 1 438 180 -1 

Telejornalístico AlexandreGarcia pa-ra não coin-cin-dir com o fim do car-na-val 5104 7538 2434 8 13 5,3 1 1390 1042 -9 

Telejornalístico AlexandreGarcia a co-mu-ni-da-de chi-ne-sa 7891 8954 1063 3 9 8,5 1 606 457 -3 

Telejornalístico AlexandreGarcia an-te-ci-pou as co-me-mo-ra-ções 9248 11213 1965 3 10 5,1 1 973 992 -5 

Telejornalístico AlexandreGarcia os ven-ce-do-res do ro-dei-o in-ter-na-ci-o-nal 
de Va-ca-ri-as se-rão co-nhe-ci-dos a-ma-nhã 

663 4482 3819 10 29 7,6 1 2267 1550 -18 

Telejornalístico AlexandreGarcia na se-ma-na em que o a-tor Hea-th Led-ger 5263 7430 2167 8 13 6,0 1 1126 1041 -5 
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Telejornalístico AlexandreGarcia a-pa-re-ceu mor-to em No-va Ior-que em cir-
cuns-tân-ci-as mis-te-ri-o-sas 

7662 10865 3203 8 22 6,9 1 1813 1391 -4 

Telejornalístico AlexandreGarcia o Fan-tás-ti-co per-gun-ta 11135 12520 1385 3 8 5,8 1 734 652 -3 

Telejornalístico AlexandreGarcia por-que  13085 13406 321 1 2 6,2 1 159 162 -1 

Telejornalístico AlexandreGarcia tan-tas ce-le-bri-da-des 13570 14920 1350 2 7 5,2 1 676 674 -2 

Telejornalístico AlexandreGarcia não su-por-tam o pe-so da fa-ma 15238 16797 1559 6 10 6,4 1 846 712 0 

Telejornalístico AlexandreGarcia nos Es-ta-dos U-ni-dos o par-ti-do de-mo-cra-
ta es-tá re-a-li-zan-do nes-te sá-ba-do as pré-
vias da Ca-ro-li-na do Sul 

104 5789 5685 16 37 6,5 1 3068 2620 -21 

Telejornalístico AlexandreGarcia Ba-ra-ck O-ba-ma 6275 7181 906 2 6 6,6 1 540 364 -1 

Telejornalístico AlexandreGarcia é o fran-co fa-vo-ri-to 7470 8772 1302 4 8 6,1 1 654 647 -5 

Telejornalístico AlexandreGarcia no es-ta-do 8939 9746 807 2 4 5,0 1 425 382 -1 

Telejornalístico AlexandreGarcia on-de a ques-tão ra-ci-al di-vi-de os e-lei-to-res 10015 12576 2561 7 16 6,2 1 1493 1071 -5 

Telejornalístico HeraldoPereira o mun-di-a-li-to de 264 1336 1072 3 7 6,5 1 682 388 -1 

Telejornalístico HeraldoPereira tri-á-tlo rá-pi-do vai ser dis-pu-ta-do a-ma-nhã 
em bal-ne-á-ri-o Cam-bu-ri-ú 

1483 4881 3398 9 25 7,4 1 2027 1369 -8 

Telejornalístico HeraldoPereira no li-to-ral 5211 5789 578 2 4 6,9 1 407 170 -1 

Telejornalístico HeraldoPereira ca-ta-ri-nen-se a pro-va 5958 7267 1309 3 8 6,1 1 701 608 -2 

Telejornalístico HeraldoPereira ser-ve de pre-pa-ra-ção pa-ra um bra-si-lei-ro 7532 9678 2146 6 14 6,5 1 1163 985 -9 

Telejornalístico HeraldoPereira que vai ten-tar che-gar as o-lim-pí-a-das 9922 12021 2099 6 12 5,7 1 1174 924 -1 

Telejornalístico HeraldoPereira pe-la ter-cei-ra vez se-gui-da 12282 13982 1700 4 9 5,3 1 890 809 0 

Telejornalístico HeraldoPereira a u-ma se-ma-na do i-ní-ci-o do car-na-val os 
fo-li-ões 

370 2955 2585 9 19 7,4 1 1626 958 -10 

Telejornalístico HeraldoPereira já to-ma-ram as ru-as de mui-tas ci-da-des 
bra-si-lei-ras 

3207 5878 2671 8 17 6,4 1 1431 1239 -7 

Telejornalístico HeraldoPereira em San-tos li-to-ral pau-lis-ta 6177 7819 1642 4 9 5,5 1 1000 642 2 

Telejornalístico HeraldoPereira as ve-lhas mar-chi-nhas 8119 9529 1410 3 6 4,3 1 710 699 0 

Telejornalístico HeraldoPereira ar-ras-ta-ram u-ma mul-ti-dão 9829 11715 1886 3 9 4,8 1 1298 588 1 

Telejornalístico HeraldoPereira nu-ma fes-ta de vá-ri-as ge-ra-ções 11990 13832 1842 5 11 6,0 1 1071 736 -3 
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Telejornalístico HeraldoPereira pu-xa-da 14155 14765 610 1 3 4,9 1 356 254 -1 

Telejornalístico HeraldoPereira por um bon-de e-lé-tri-co 15024 16545 1521 4 8 5,3 1 864 504 -1 

Telejornalístico HeraldoPereira o cor-re-tor Je-ro-my Ker-vil sus-pei-to de u-
ma frau-de 

60 3016 2956 8 17 5,8 1 1543 1412 -6 

Telejornalístico HeraldoPereira no va-lor e-qüi-va-len-te a mais de do-ze bi-
lhões e qui-nhen-tos mi-lhões de re-ais 

3313 6898 3585 13 24 6,7 1 1920 1667 -13 

Telejornalístico HeraldoPereira no ban-co fran-cês 7200 8173 973 3 5 5,1 1 495 478 0 

Telejornalístico HeraldoPereira So-ci-e-tée Gé-né-ra-le 8398 9584 1186 2 7 5,9 1 678 507 1 

Telejornalístico HeraldoPereira foi de-ti-do ho-je pa-ra ser in-ter-ro-ga-do 9872 11619 1747 6 14 8,0 1 1029 718 -6 

Telejornalístico HeraldoPereira Ker-vil de trin-ta e um a-nos 12069 13437 1368 6 9 6,6 1 947 422 -2 

Telejornalístico HeraldoPereira é a-cu-sa-do pe-lo ban-co 13670 14679 1009 4 9 8,9 1 617 392 -4 

Telejornalístico HeraldoPereira o pre-si-den-te do fun-do mo-ne-tá-ri-o in-ter-
na-ci-o-nal 

373 2713 2340 6 19 8,1 1 1468 872 -9 

Telejornalístico HeraldoPereira pre-vê que u-ma re-ces-são na e-co-no-mi-a a-
me-ri-ca-na 

2947 5261 2314 7 19 8,2 1 1316 998 -10 

Telejornalístico HeraldoPereira po-de der-ru-bar os pre-ços de a-li-men-tos no 
mun-do 

5640 8169 2529 8 16 6,3 1 1389 1141 0 

Telejornalístico HeraldoPereira a de-cla-ra-ção 8520 9281 761 2 5 6,6 1 465 297 -3 

Telejornalístico HeraldoPereira vei-o no úl-ti-mo di-a de de-ba-tes 9514 11123 1609 6 12 7,5 1 884 726 -4 

Telejornalístico HeraldoPereira do fó-rum e-co-nô-mi-co mun-di-al 11301 13117 1816 4 11 6,1 1 1130 687 -1 

Telejornalístico HeraldoPereira em Da-vôs 13251 13858 607 2 3 4,9 1 312 294 -1 

Telejornalístico HeraldoPereira na Su-í-ça 14086 14632 546 2 4 7,3 1 302 243 -1 

Telejornalístico WilliamWaack Os in-te-gran-tes da qua-dri-lha a-cu-sa-da de 
ex-tor-quir o pa-dre Ju-lio Lan-ce-lo-te es-tão 
na ca-dei-a em São Pau-lo e-les di-zem que 
re-ce-be-ram mais de seis-cen-tos mil re-ais 
do pa-dre 

267 9133 8866 28 56 6,3 1 4934 3889 -22 
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Telejornalístico WilliamWaack e sá-ba-do com chu-va a-la-ga-men-to trân-si-
to com-pli-ca-do em São Pau-lo um guin-das-
te tom-bou na a-ve-ni-da vin-te e três de mai-o 
u-ma das prin-ci-pais da ci-da-de 

477 8033 7556 25 51 6,7 1 4554 2998 -17 

Telejornalístico WilliamWaack e pro-vo-cou um e-nor-me con-ges-ti-o-na-
men-to 

8329 10287 1958 5 15 7,7 1 1108 851 -6 

Telejornalístico WilliamWaack em Ta-bo-ão da Ser-ra re-gi-ão me-tro-po-li-ta-
na 

10581 12772 2191 6 16 7,3 1 1233 955 -4 

Telejornalístico WilliamWaack um cór-re-go trans-bor-dou e car-ros fo-ram 
ar-ras-ta-dos 

13070 16037 2967 7 16 5,4 1 1550 1418 -5 

Telejornalístico WilliamWaack os bom-bei-ros a-ju-da-ram no res-ga-te de u-
ma cri-an-ça que fi-cou i-lha-da den-tro do car-
ro 

16319 20345 4026 14 29 7,2 1 2453 1571 -7 

Telejornalístico WilliamWaack du-as cri-an-ças um a-do-les-cen-te e ou-tras 
qua-tro pes-so-as mor-re-ram num a-ci-den-te 
en-tre um car-ro e um ca-mi-nhão nu-ma das 
prin-ci-pais a-ve-ni-das do Ri-o de Ja-nei-ro 

1823 8537 6714 25 54 8,0 1 3869 2847 -30 

Telejornalístico WilliamWaack os se-te mor-tos vi-a-ja-vam 8981 10262 1281 4 9 7,0 1 669 612 -3 

Telejornalístico WilliamWaack nes-te car-ro se-gun-do tes-te-mu-nhas o mo-
to-ris-ta per-deu a di-re-ção 

10446 13930 3484 9 22 6,3 1 1756 1728 -10 

Telejornalístico WilliamWaack de-pois que um pneu es-to-rou 14261 15476 1215 5 8 6,6 1 819 396 -7 

Telejornalístico WilliamWaack o car-ro a-tra-ves-sou a pis-ta e ba-teu de fren-
te com o ca-mi-nhão 

15795 18668 2873 12 21 7,3 1 1400 1473 -12 

Telejornalístico WilliamWaack du-as pes-so-as fi-ca-ram fe-ri-das 18946 20559 1613 4 11 6,8 1 663 947 -6 

Telejornalístico WilliamWaack ci-en-tis-tas bra-si-lei-ros es-tão o-ti-mis-tas 
com os re-sul-ta-dos de um no-vo tra-ta-men-
to que u-sa cé-lu-las tron-co os pa-ci-en-tes 
mos-tra-ram u-ma re-cu-pe-ra-ção 

496 8073 7577 20 51 6,7 1 4028 3450 -17 

Telejornalístico WilliamWaack sur-pre-en-den-te 8282 9516 1234 1 5 4,1 1 556 678 0 
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Telejornalístico WillianBonner até já Fá-ti-ma o tri-bu-nal de con-tas da u-ni-
ão deu um pra-zo de cin-co di-as pa-ra que a 
Pe-tro-brás res-pon-da a um re-la-tó-ri-o 

374 6566 6192 23 42 6,8 1 3222 2946 -19 

Telejornalístico WillianBonner que a-pon-tou ir-re-gu-la-ri-da-des na cons-tru-
ção de du-as pla-ta-for-mas 

6912 10018 3106 8 22 7,1 1 1300 1807 -15 

Telejornalístico WillianBonner es-se pa-re-cer do tri-bu-nal 10384 11644 1260 4 9 7,1 1 624 635 -3 

Telejornalístico WillianBonner não tem re-la-ção com frau-des des-co-ber-tas 
pe-la o-pe-ra-ção á-guas pro-fun-das da po-lí-
cia fe-de-ral 

11758 16515 4757 13 30 6,3 1 2325 2434 -19 

Telejornalístico WillianBonner que pren-deu qua-tor-ze pes-so-as nes-sa se-
ma-na 

16849 18582 1733 6 14 8,1 1 747 987 -8 

Telejornalístico WillianBonner en-tre os a-cu-sa-dos no es-que-ma 18958 20349 1391 5 11 7,9 1 755 636 -3 

Telejornalístico WillianBonner há do-a-do-res de di-nhei-ro pa-ra cam-pa-
nhas po-lí-ti-cas 

20669 23473 2804 7 18 6,4 1 1475 1327 -8 

Telejornalístico WillianBonner o pre-si-den-te da U-si-mi-nas Ri-nal-do Cam-
pos So-a-res vai pa-gar in-de-ni-za-ção de um 
mi-lhão de re-ais à pró-pri-a si-de-rúr-gi-ca 

24035 30432 6397 18 42 6,6 1 3498 2900 -22 

Telejornalístico WillianBonner o a-cor-do foi fei-to com a co-mis-são de va-lo-
res i-mo-bi-li-á-ri-os 

30787 33263 2476 10 23 9,3 1 1254 1223 -13 

Telejornalístico WillianBonner ou 33559 33716 157 1 1 6,4 0 157 0 0 

Telejornalístico WillianBonner de va-lo-res 33957 34478 521 2 4 7,7 1 214 307 -3 

Telejornalístico WillianBonner mo-bi-li-á-ri-os que fis-ca-li-za o mer-ca-do de 
ca-pi-tais 

34678 37363 2685 7 19 7,1 1 1220 1464 -4 

Telejornalístico WillianBonner e que res-pon-sa-bi-li-zou Ri-nal-do 37723 39553 1830 4 11 6,0 1 991 836 -6 

Telejornalístico WillianBonner pe-los pa-ga-men-tos ir-re-gu-la-res da U-si-
mi-nas à es-se e-me pê e bê 

39770 43137 3367 11 24 7,1 1 1993 1375 -10 

Telejornalístico WillianBonner a em-pre-sa de pu-bli-ci-da-de de Mar-cus Va-
lé-rio 

43451 45291 1840 7 16 8,7 1 978 859 -8 

Telejornalístico WillianBonner en-tre do-is mil e qua-tro e do-is mil e cin-co 45570 47681 2111 10 15 7,1 1 1132 979 -3 
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Telejornalístico WillianBonner a es-se e-me pê e bê 48040 48888 848 6 8 9,4 1 484 366 -5 

Telejornalístico WillianBonner é u-ma das prin-ci-pais em-pre-sas en-vol-vi-
das no es-cân-da-lo do men-sa-lão 

49126 52659 3533 10 23 6,5 1 1659 1874 -14 

Telejornalístico WillianBonner da-qui a pou-co as mu-dan-ças tra-ba-lhis-tas 
que o go-ver-no pla-ne-ja pa-ra o fun-ci-o-na-
lis-mo pú-bli-co 

53393 57426 4033 14 33 8,2 1 1821 2212 -16 

Telejornalístico WillianBonner e na se-le-ção bra-si-lei-ra E-la-no vai dis-pu-
tar a fi-nal da co-pa A-mé-ri-ca 

57706 61022 3316 12 26 7,8 1 1790 1522 -17 

Telejornalístico RenatoMachado bo-a noi-te 605 1176 571 2 4 7,0 1 251 320 0 

Telejornalístico RenatoMachado a cri-se pro-vo-ca-da pe-lo lei-te a-dul-te-ra-do 
com so-da cáus-ti-ca e á-gua o-xi-ge-na-da le-
vou o mi-nis-té-ri-o da a-gri-cul-tu-ra a a-nun-
ci-ar que vai ha-ver mu-dan-ças 

1958 9332 7374 23 56 7,6 1 3988 3387 -26 

Telejornalístico RenatoMachado na fis-ca-li-za-ção dos la-ti-cí-ni-os 9671 11328 1657 4 12 7,2 1 796 861 -4 

Telejornalístico RenatoMachado os do-nos das du-as coo-pe-ra-ti-vas mi-nei-
ras a-cu-sa-das da frau-de 

11745 15052 3307 9 21 6,4 1 1718 1589 -4 

Telejornalístico RenatoMachado ti-ve-ram as pri-sões 15382 16330 948 3 6 6,3 1 510 438 -2 

Telejornalístico RenatoMachado pror-ro-ga-das 16471 17211 740 1 4 5,4 1 315 425 -1 

Telejornalístico RenatoMachado um fla-gran-te na pon-te 477 1994 1517 4 7 4,6 1 779 737 1 

Telejornalístico RenatoMachado Pe-dro I-vo que li-ga a I-lha de Flo-ri-a-nó-po-
lis ao con-ti-nen-te 

2106 5230 3124 10 22 7,0 1 1788 1336 -9 

Telejornalístico RenatoMachado um po-li-ci-al a-ju-da-va no a-ten-di-men-to a 
um ca-mi-nhão en-gui-ça-do quan-do um mo-
to-ci-clis-ta ba-teu ne-le 

5888 10907 5019 14 36 7,2 1 2929 2087 -13 

Telejornalístico RenatoMachado o ra-paz foi a-ten-di-do na pis-ta e en-ca-mi-
nha-do pa-ra o hos-pi-tal com fe-ri-men-tos le-
ves 

11569 15902 4333 14 30 6,9 1 2291 2040 -13 

Telejornalístico RenatoMachado dis-se que vi-nha em ve-lo-ci-da-des 16519 17945 1426 5 11 7,7 1 784 641 -1 

Telejornalístico RenatoMachado e não viu 18182 18693 511 3 3 5,9 1 407 105 -3 

Telejornalístico RenatoMachado a mo-to pa-ra-da 18831 19598 767 3 6 7,8 1 460 306 -2 
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Telejornalístico RenatoMachado a mi-nis-tra che-fe da ca-sa ci-vil Dil-ma Rous-
se-f foi in-ter-na-da ho-je de ma-nhã no hos-pi-
tal Sí-rio Li-ba-nês em São Pau-lo 

755 6137 5382 20 39 7,2 1 2938 2444 -16 

Telejornalístico RenatoMachado se-gun-do os mé-di-cos a mi-nis-tra tem uma 
in-fec-ção no in-tes-ti-no 

6776 9656 2880 10 21 7,3 1 1479 1401 -19 

Telejornalístico RenatoMachado com um qua-dro de 10018 10781 763 4 5 6,6 1 485 278 -5 

Telejornalístico RenatoMachado di-ver-ti-cu-li-te a-gu-da 10897 12278 1381 2 9 6,5 1 693 687 -2 

Telejornalístico RenatoMachado Dil-ma Rous-se-f es-tá to-man-do an-ti-bi-ó-ti-
cos e de-ve ter al-ta na se-gun-da-fei-ra 

12842 15970 3128 11 28 9,0 1 1633 1493 -12 

Telejornalístico RenatoMachado o for-te cres-ci-men-to da cons-tru-ção ci-vil 
es-te a-no tor-nou es-cas-so um pro-du-to es-
sen-ci-al 

626 5695 5069 13 30 5,9 1 2616 2453 -7 

Telejornalístico RenatoMachado ci-men-to 6274 6862 588 1 3 5,1 1 246 344 -1 

Telejornalístico RenatoMachado que su-miu de mui-tas lo-jas 7158 8690 1532 5 8 5,2 1 683 849 -2 

Telejornalístico RenatoMachado quan-do os con-su-mi-do-res en-con-tram 9012 10543 1531 4 11 7,2 1 794 734 -7 

Telejornalístico RenatoMachado o pre-ço 10826 11440 614 2 3 4,9 1 354 260 -1 

Telejornalístico RenatoMachado as-sus-ta 11605 12129 524 1 3 5,7 1 226 298 0 

LEGENDA:             

VA velocidade de articulação           
IR interquntile range            
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Fonoestilo Tipo Locutor 
Duração 
Total 
(ms) 

TP 
(ms) 

%TP NP 
NP/
min 

MP 
(ms) 

NSF 
TSF 
(ms) 

MSF 
(ms) 

NS NS/SF 
VE 
si / 
seg 

VA 
sil / 
seg 

Entrevista Informativo IldoSauer 58990 8846 15,0% 20 20,3 442 22 50144 2279 382 17,4 6,5 7,6 

Entrevista Informativo LuisEduardoSoares 60966 6705 11,0% 21 20,7 319 22 54261 2466 401 18,2 6,6 7,4 

Entrevista Informativo RobertoLent 59257 9435 15,9% 19 19,2 497 20 49822 2491 296 14,8 5,0 5,9 

Entrevista Informativo SergioAdorno 62565 8033 12,8% 26 24,9 309 27 54532 2020 406 15,0 6,5 7,4 

Entrevista Informativo MarcoLeonel 61835 9456 15,3% 22 21,3 430 24 52379 2182 374 15,6 6,0 7,1 

Político Oratório AloizioMercadante 59242 16154 27,3% 25 25,3 646 26 43088 1657 278 10,7 4,7 6,5 

Político Oratório AlvaroDias 63272 16129 25,5% 28 26,6 576 29 47143 1626 252 8,7 4,0 5,3 

Político Oratório CristovamBuarque 59087 11718 19,8% 21 21,3 558 22 47369 2153 235 10,7 4,0 5,0 

Político Oratório GeraldoMesquita 63440 18782 29,6% 22 20,8 854 23 44658 1942 299 13,0 4,7 6,7 

Político Oratório PedroSimon 61924 34349 55,5% 22 21,3 1561 23 27575 1199 171 7,4 2,8 6,2 

Religioso Oratório JoseAnchietaTavares 61456 23452 38,2% 26 25,4 902 27 38004 1408 189 7,0 3,1 5,0 

Religioso Oratório MacielPinheiro 60416 23071 38,2% 24 23,8 961 25 37345 1494 177 7,1 2,9 4,7 

Religioso Oratório RobsonDeOliveiraPereira 58949 15286 25,9% 21 21,4 728 22 43663 1985 223 10,1 3,8 5,1 

Religioso Oratório RubensGomesDeCarvalho 61846 17451 28,2% 29 28,1 602 30 44395 1480 225 7,5 3,6 5,1 

Religioso Oratório RodrigoArnoso 58041 17481 30,1% 36 37,2 486 37 40560 1096 161 4,4 2,8 4,0 

Telejornalístico Informativo AlexandreGarcia 58840 7911 13,4% 21 21,4 377 25 50929 2037 323 12,9 5,5 6,3 

Telejornalístico Informativo HeraldoPereira 58771 6956 11,8% 26 26,5 268 30 51815 1727 335 11,2 5,7 6,5 

Telejornalístico Informativo WilliamWaack 56490 2935 5,2% 10 10,6 294 14 53555 3825 364 26,0 6,4 6,8 

Telejornalístico Informativo WillianBonner 60648 6291 10,4% 19 18,8 331 20 54357 2718 391 19,6 6,4 7,2 

Telejornalístico Informativo RenatoMachado 62445 7759 12,4% 20 19,2 388 24 54686 2279 378 15,8 6,1 6,9 

LEGENDA: TP tempo de pausa (duração de todas as pausas)   TSF duração total das seqüências fônicas     
%TP porcentagem do tempo de pausa   MSF duração média das seqüências fônicas     
NP número de pausas   NS número de sílabas         

NP/min número de pausas por minuto   NS/SF número de sílabas por seqüência fônica     
MP duração média das pausas   VE velocidade de elocução        
NSF número de seqüências fônicas     VA velocidade de articulação         
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Fonoestilo 
no 

locuto
res 

duração 
total 
(ms) 

NP NP/min 
IC 
(NP/
min) 

% TP 
IC 
(% 
TP) 

TP 
(ms) 

MP 
(ms) 

IC 
(MP) 

NPP 
PP / 
min 

NSF 
duração 
total SFs 
(ms) 

duração 
média 
SFs 
(ms) 

IC 
(dur 
SF) 

Político 5 306965 118 23,1 3,3 32% 
17,2
% 97132 823 137 5 0,98 123 209833 1706 180 

Religioso 5 300708 136 27,1 7,6 32% 7,1% 96741 711 96 0 0,00 141 203967 1447 137 

Telejornalístico 5 297194 96 19,4 7,1 11% 4,0% 31852 332 32 0 0,00 113 265342 2348 325 

Entrevista 5 303613 108 21,3 2,7 14% 2,5% 42475 393 34 19 3,75 115 261138 2271 268 

Total: 20 1208480 458 22,7 2,4 22% 5,8% 268200 586 77 24 1,19 492 940280 1911 209 

Oratório 10 607673 254 25,1 3,5 32% 7,2% 193873 763 82     264 413800 1567 112 

Informativo 10 600807 204 20,4 3,0 12% 2,2% 74327 364 24     228 526480 2309 209 

Total: 20 1208480 458 22,7 2,4 22% 5,8% 268200 586 77     492 940280 1911 209 

t-test oratório x 
informativo       0,0312   0,00001     0,0006           0,0014   

ANOVA (geral)       0,087   0,0004     0,0080           0,0186   

LEGENDA: NP 
número de 
pausas         

SF seqüência fônica 
        

TP 
tempo de pausa (duração de todas 
as pausas)  

VE velocidade de elocução 
      

MP duração média das pausas    VA velocidade de articulação       
NPP número de pausas preenchidas     IC intervalo de confiança         
NSF número de seqüências fônicas    min minuto           

            ms milissegundos           
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Fonoestilo no locutores 
no palavras 
(total) 

no de sílabas 
(total) 

no sílabas 
/ palavra 

VE 
 

IC (VE) 
VA 
 

IC 
(VA) 

NS / SF 
IC 

(NS/SF) 

Político 5 583 1235 2,12 4,0 1,0 5,9 0,9 10,0 1,2 

Religioso 5 495 975 1,97 3,2 2,2 4,8 0,6 6,9 0,8 

Telejornalístico 5 804 1791 2,23 6,0 1,1 6,7 0,4 15,8 2,3 

Entrevista 5 897 1859 2,07 6,1 1,6 7,1 0,8 16,2 2,1 

Total: 20 2779 5860 2,11 4,8 0,9 6,2 0,5 11,9 1,4 

                      

Oratório 10 1078 2210 2,05 3,6 0,5 5,3 1,1 8,4 0,7 

Informativo 10 1701 3650 2,15 6,1 0,4 6,9 1,0 16,0 1,5 

Total: 20 2779 5860 2,11 4,8 0,9 6,2 3,1 11,9 1,4 

t-test oratório x 
informativo         0,0000001   0,0001   0,0001   

ANOVA (geral)         0,000001   0,00005   0,0007   

LEGENDA: NP 
número de 
pausas       

SF seqüência fônica 
   

TP tempo de pausa (duração de todas as pausas) VE velocidade de elocução  
MP duração média das pausas   VA velocidade de articulação  

PP 
pausas 
preenchidas    

IC intervalo de confiança 
 

NSF número de seqüências fônicas   min minuto     
          ms milissegundos      
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Fonoestilo Locutor 
F0med 
(Hz) 

F0med 
(ST) 

F0dp 
(Hz) 

F0dp 
(ST) 

T 
(Hz) 

T 
(ST) 

IR 
(ST) 

IR 
(Hz) 

Média 
Reset 
(ST) 

% 
Reset 
(>2ST) 

% 
TE 

% 
TA 

% 
TD 

Entrevista IldoSauer 131 4,4 23 3,00 330 34,60 8,90 69 1,6 38% 76% 12% 13% 
Entrevista LuisEduardo 153 6,9 37 4,00 288 27,20 12,90 117 4,1 57% 54% 8% 38% 
Entrevista RobertoLent 175 9,1 44 4,40 322 30,90 12,70 132 3,4 44% 69% 14% 17% 
Entrevista SergioAdorno 159 7,5 41 4,30 261 25,70 12,90 121 2,5 46% 68% 11% 21% 
Entrevista MarcoLeonel 157 7,2 40 4,30 279 30,60 13,60 126 3,6 27% 66% 14% 20% 
Político AloizioMercadante 232 14,2 50 4,00 246 21,40 13,10 168 5,8 70% 57% 11% 32% 
Político AlvaroDias 138 5,2 25 3,20 146 21,20 9,80 78 0,5 22% 61% 19% 20% 
Político CristovamBuarque 233 14,0 63 4,80 330 28,90 15,30 209 6,6 71% 42% 21% 38% 
Político GeraldoMesquita 228 13,6 59 4,90 350 27,70 16,00 193 5,7 67% 52% 18% 30% 
Político PedroSimon 235 14,2 62 4,80 309 24,80 14,90 194 2,8 52% 42% 11% 46% 
Religioso JoseAnchieta 161 7,6 43 5,00 219 28,60 16,50 147 1,0 31% 58% 11% 30% 
Religioso MacielPinheiro 207 11,9 52 5,00 254 30,60 16,00 172 -0,1 32% 42% 14% 43% 
Religioso RobsonOliveira 150 6,1 49 5,30 266 25,10 15,90 147 2,5 52% 56% 17% 27% 
Religioso RubensGomes 169 8,5 41 4,30 293 26,30 13,60 128 0,4 34% 52% 9% 39% 
Religioso RodrigoArnoso 245 14,8 63 5,40 342 34,90 14,60 191 2,1 32% 33% 25% 42% 
Telejornalístico AlexandreGarcia 160 7,7 38 3,80 244 24,30 12,90 124 4,2 67% 53% 11% 36% 
Telejornalístico HeraldoPereira 183 10,0 41 3,90 258 23,20 13,30 141 2,3 50% 45% 14% 41% 
Telejornalístico WilliamWaack 130 3,9 37 4,60 272 31,30 15,70 125 2,7 60% 55% 10% 34% 
Telejornalístico WillianBonner 116 2,1 29 4,20 179 25,90 13,40 90 4,0 67% 72% 9% 19% 

Telejornalístico RenatoMachado 108 0,6 35 5,00 243 29,20 15,10 97 0,5 42% 63% 12% 26% 

LEGENDA:     TE   tons estáticos         

F0 
freqüência 
fundamental  TA  tons ascendentes         

med  média  TD  tons descendentes       
dp  desvio padrão  MM  movimento melódico       
T tessitura  (Hz)  Hertz           
IR interquantile range   (ST)   semitom           
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Fonoestilo Locutor 
% TE 
tônicas 

% TA 
tônicas 

% TD 
tônicas 

MM 
intra-
vogal 

MM 
inter-
vogal 

MM 
geral 

MM 
tônicas 

Duração 
Total 

Duração 
Total 

Consoante 

Duração 
Total 
Vogal 

% 
Vogal 

Entrevista IldoSauer 70% 24% 6% 29,1 19,8 23,5 25,4 60255 25947 24191 48% 
Entrevista LuisEduardo 39% 17% 43% 37,7 25,4 31,2 35,5 61734 23841 30409 56% 
Entrevista RobertoLent 50% 32% 18% 26,7 20,1 23,1 30,2 60630 22436 27334 55% 
Entrevista SergioAdorno 56% 26% 19% 29,9 21,6 25,6 29,7 63354 24136 30313 56% 
Entrevista MarcoLeonel 56% 28% 16% 30,3 20,7 25,3 28,3 63365 23279 29091 56% 
Político AloizioMercadante 36% 28% 36% 34,6 22,0 28,4 36,7 60408 18958 24132 56% 
Político AlvaroDias 36% 49% 15% 26,9 16,6 22,0 28,5 64608 20237 26898 57% 
Político CristovamBuarque 21% 53% 26% 37,5 18,8 28,3 35,8 60909 21955 25408 54% 
Político GeraldoMesquita 43% 42% 15% 39,4 23,1 31,5 35,0 64037 18625 26034 58% 
Político PedroSimon 22% 24% 55% 43,8 27,3 36,8 44,1 63955 10495 16912 62% 
Religioso JoseAnchieta 45% 28% 27% 32,4 18,7 26,2 29,0 63184 17118 20889 55% 
Religioso MacielPinheiro 34% 31% 35% 38,3 23,8 32,0 35,6 62458 16540 20814 56% 
Religioso RobsonOliveira 41% 44% 15% 31,0 15,3 23,1 31,5 60419 20975 22693 52% 
Religioso RubensGomes 44% 20% 37% 30,9 19,1 25,8 28,2 62538 18612 25788 58% 
Religioso RodrigoArnoso 20% 51% 30% 33,3 21,7 28,4 28,6 60118 17894 22658 56% 
Telejornalístico AlexandreGarcia 38% 24% 37% 35,5 26,4 30,8 30,0 62421 23106 27830 55% 
Telejornalístico HeraldoPereira 39% 30% 31% 39,3 31,4 35,5 32,1 60383 21727 29895 58% 
Telejornalístico WilliamWaack 42% 24% 35% 37,1 28,1 32,2 34,0 62001 23813 29592 55% 
Telejornalístico WillianBonner 63% 26% 12% 31,5 19,3 23,8 27,5 61042 26689 27639 51% 

Telejornalístico RenatoMachado 47% 28% 26% 38,2 22,9 28,9 37,6 68560 25513 29163 53% 

LEGENDA:        TE   tons estáticos     

F0 
freqüência 
fundamental     TA  tons ascendentes     

med  média     TD  tons descendentes   
dp  desvio padrão     MM  movimento melódico   
T tessitura     (Hz)  Hertz      
IR interquantile range         (ST)   semitom     
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Fonoestilo 
No 

locutores 
F0med 
(Hz) 

DP 
(F0med 
Hz) 

IC 
(F0med 
Hz) 

F0med 
(ST) 

DP 
(F0med 
ST) 

IC 
(F0med 
ST) 

F0dp 
(Hz) 

F0dp 
(ST) 

T 
(Hz) 

T 
(ST) 

IR 
(Hz) 

DP 
(IR 
Hz) 

IC 
(IR 
Hz) 

IR 
(ST) 

Político 5 213 42,1 52,3 12 3,9 4,9 51,8 4,3 276 24,8 168 53 65 13,8 

Religioso 5 186 39,2 48,6 10 3,5 4,4 49,6 5,0 275 29,1 157 25 31 15,3 

Telejornalístico 5 139 31,4 39,0 5 3,9 4,9 36,0 4,3 239 26,8 115 21 26 14,1 

Entrevista 5 155 15,8 19,6 7 1,7 2,1 37,0 4,0 296 29,8 113 25 31 12,2 

Total: 20 174     8     43,6 4,4 272 27,6 138     13,9 

Oratório 10 200     11     50,7 4,7 276 27,0 163     14,6 

Informativo 10 147     6     36,5 4,2 268 28,3 114     13,1 

Total: 20 174     8     43,6 4,4 272 27,6 138     13,9 

t-test oratório x 
informativo   0,003     0,004     0,004 0,070 0,747 0,452 0,003     0,110 

ANOVA (geral)   0,015           0,048 0,079 0,414 0,149 0,036     0,088 

LEGENDA:                       
F0 freqüência fundamental MM movimento melódico         
T tessitura   din dinâmicos           
IR interquantile range  intra intravocálicos           
R reset da F0  inter intervocálicos           
TE tons estáticos  med  média            
TA tons ascendentes  IC intervalo de confiança         

TD descendentes 
 

dp e 
DP 

desvio padrão 
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DP 
(IR 
ST) 

IC 
(IR 
ST) 

TE TA 
DP 
(TA) 

IC 
(TA) 

TD 
TA 
(% 
din) 

TD 
(% 
din) 

TE 
(tônicas) 

TA 
(tônicas) 

DP 
(TA) 

IC 
(TA) 

TD 
(tônicas) 

TA 
(% 
din) 

TD 
(% 
din) 

Total 
Tons 

MM 
intra 

DP 
(MM 
intra) 

2,5 3,1 52% 16% 4,6% 5,8% 32% 34% 66% 33% 40% 45,2% 56,1% 27% 60% 40% 1134 36,4 6,3 

1,2 1,5 49% 15% 6,2% 7,7% 36% 30% 70% 38% 34% 38,0% 47,2% 28% 54% 46% 965 33,2 3,0 

1,2 1,5 58% 11% 1,6% 2,0% 31% 26% 74% 46% 26% 29,1% 36,2% 28% 48% 52% 1546 36,3 3,0 

1,9 2,3 66% 11% 2,4% 3,0% 22% 34% 66% 54% 25% 27,9% 34,6% 21% 55% 45% 1581 30,7 4,1 

    56% 13%     30%     43% 31%     26%       34,2   

    50% 16%     35%     34% 37%     29% 56% 44%   34,8   

    62% 11%     26%     50% 26%     24% 51% 49%   33,5   

    56% 13%     31%     42% 31%     27%       34,2   

    0,008 0,022     0,061     0,003 0,014     0,413       0,554   

    0,031 0,190     0,091                     0,155   

LEGENDA:                        
F0 freqüência fundamental MM movimento melódico          
T tessitura   din dinâmicos             
IR interquantile range intra intravocálicos            
R reset da F0  inter intervocálicos            
TE tons estáticos  med  média             
TA tons ascendentes IC intervalo de confiança          
TD descendentes  DP desvio padrão            
NF número de frames (calculados nas vogais a cada 10 ms)          
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IC 
(MM 
intra) 

MM 
inter 

DP 
(MM 
inter) 

IC 
(MM 
inter) 

MM 
(Geral) 

DP 
(MM 
geral) 

IC 
(MM 
geral) 

MM 
tônicas 

DP (MM 
intra 

tônicas) 

IC (MM 
intra 

tônicas) 

Rmed 
(ST) 

DP 
(Rmed 
ST) 

IC 
(Rmed 
ST) 

% 
reset 
> 2 ST 

DP 
(% 

reset) 

IC (% 
reset) 

Rmed 
(Hz) 

Total 
Resets 

NF 

7,8 21,6 4,1 5,1 29,4 5,4 6,7 36,0 5,6 6,9 4,1 2,6 3,2 55% 21% 26% 50,9 113 10927 

3,8 19,7 3,2 4,0 27,1 3,3 4,1 30,6 3,1 3,8 1,2 1,1 1,4 36% 9% 11% 11,6 132 10924 

3,8 25,6 4,7 5,8 30,2 4,3 5,4 32,2 3,8 4,8 2,7 1,5 1,9 56% 11% 13% 24,2 94 12264 

5,1 21,5 2,3 2,8 25,7 3,2 4,0 29,8 3,7 4,6 3,0 1,0 1,2 43% 11% 14% 24,1 108 12816 

  22,1     28,1     32,2     2,8     47%       447   

  20,6     28,3     33,3     2,7     44%       245   

  23,6     28,0     31,0     2,9     49%       202   

  22,1     28,1     32,2     2,8     47%       447   

  0,107     0,895     0,272     0,843     0,632           

  0,113     0,324           0,065     0,082           

LEGENDA:                          
F0 freqüência fundamental MM movimento melódico            
T tessitura   din dinâmicos             
IR interquantile range  intra intravocálicos             
R reset da F0   inter intervocálicos             
TE tons estáticos  med  média              
TA tons ascendentes  IC intervalo de confiança            
TD descendentes  DP desvio padrão             
NF número de frames (calculados nas vogais a cada 10 ms)            
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Anexo X – Perfil social do avaliador do teste de percepção 

 

Avaliador Sexo Idade Escolaridade Religião 
Assiste 
TV 

Programas na TV 
Assiste(iu) 
telejornal 

Assiste(iu) 
missa 
católica 

Assiste(iu) 
discurso 
político 

1 F 28 superior católica sim filme não sim sim 

2 F 24 superior evangélica sim seriado, desenho, show, telejornal sim não sim 

3 F 30 mestrado cristã sim telejornal, filme, humor, entrevista, música sim sim sim 

4 M 34 doutorado cristã sim telejornal, filme, educativo sim sim sim 

5 M 33 superior católica sim telejornal, seriado, novela sim sim sim 

6 M 28 superior não possui não não assiste não sim sim 

7 M 25 superior não possui sim telejornal, música, documentário sim sim sim 

8 M 37 superior católica sim telejornal, filme, seriado, esporte sim sim sim 

9 F 36 mestrado católica sim filme, seriado sim sim sim 

10 F 32 superior católica sim diversos GNT, telejornal, novela sim sim sim 

11 F 38 doutorado católica sim telejornal sim sim sim 

12 F 33 superior católica sim telejornal, documentário, esporte, filme sim sim sim 

13 M 35 superior católica sim telejornal, esporte sim sim não 

14 M 39 doutorado católica não não assiste não sim sim 

15 M 35 mestrado católica sim telejornal, esporte, seriado sim sim sim 

16 F 24 superior agnóstica sim telejornal, filme, seriado sim não não 

17 F 33 mestrado católica sim documentário sim sim sim 

18 F 27 superior católica sim telejornal, filme, seriado sim sim sim 

19 F 26 superior não possui sim diversos GNT, telejornal, documentário sim sim não 

20 M 27 mestrado não possui sim telejornal, seriado sim sim sim 

 

 


