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ThaIs Cristofaro Alves da Silva
(2005-2007)

Professora Associada da Faculdade de Letras da
Universidade Federal de Minas Gerais eBoisista de
Produtividade em Pesquisa do CNPq, nivellC. Mestre
em Linguistica pela UFMG (1986). Doutora em
Lingufstica pela Universidade de Londres (1992) ePos
Doutorado na Universidade de Newcastle (2002). Fui
Presidente da Associa~ao Brasileira de LingiHstica 
ABRALlN, gestao 2005-2007. Sou Pesquisadora
Assodada ao "DepartmentofPortuguese and Brazilian
Studies" do Kings College da Universidade de Londres.
Atualmente desenvolvo quatro projetos de pesquisa:
1) Gradualidade fonetica e organiza~ao das
representa~ties mentais (CNPq 303397/2005-5); 2)
ASPA: Avalia~ao Sonora do Portugues Atual (CNPq
502906/2005-7), veja: www.projetoaspa.org, 3) E
labore: Laboratorio Eletronico de Oralidade eEscrita
(CNPq 401153/2005-1) e 4) Sonoridade em Artes,
Saude eTecnologia (PEG 049/2008). Resultados de
pesquisa referentes a estes e outros projetos ja
concluidos podem ser obtidos em minha pagina na
internet: www.letras.ufmg.br/cristofaro (ver
publica~ties). Junto com Gisela Collischonn coordeno
o GT de Fonetica e Fonologia da ANPOLL no bienio
2008-1010. Ministro cursos de Gradua~ao, Pos
gradua~ao. Especializa~ao eExtensao com enfoque
principal em minha area de contrata~ao: fonetica e
fonologia. Aminha pagina na internetoferece apoio a
tais cursos, sendo que os materiais sao sistema
ticamente utilizados pelo corpo discente. Coordeno



projetos de lnicia~ao Cientifica, Monografia, Mestrado
e Doutorado. Oriento tambem alunos do convellio
Kings College LOlldoll-UFMG (da qual sou
Coordenadoral e da Universidade do Texas
(Mestrandos eDoutorandos em Programa Sandufchel.
Atuo desde 1995 na P6s-Gradua~ao em Estudos
LillgG!sticos da FALE-UFMG. A millha atua~ao

profissional tem carMer multidisciplillar, sobretudo
villculando-se a Linguistica Te6rica e Aplicada,
Fonoaudiologia eTecnologia da Fala.

FONtnCA: DESAFIOS E
PERSPECTIVAS

ThaIs Cristofaro Silval

1 A9rade~o ao presidente da ABRALlN, prof. Dermeval da
Hora, pelo collvite para publicar este texto. Agrade~o

tambem aos membros de meu grupo de pesquisa e
cole9as-parceiros pela discussao constante de ideias,
muitas delas aqui apresentadas. Agrade~o ainda 0 apoio
do CNPq atraves de bolsa de PO (30.33.97/2005-5).
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Depoimento pessoal

Apresento aqui algumas observa~6es de
carMer pessoal sobre 0 meu percurso no

estudo da sonoridade. Em 1981, fiz 0 meu
primeiro curso de Lingu[stica edecidi que dali
em diante estudaria a sonoridade das linguas
em geral. lngressei em 1982 no mestrado em
linguistica da Universidade Federal de Minas
Gerais (UFMG) onde live adadiva de ter, dentre
outros, Eunice Pontes, Marco Antonio de
Oliveira e Mario Alberto Perini como pro
fessores. Em 1983, fui para Campinas onde
estudei com LUIZ Carlos Caglairi. Aryon
Rodrigues eMauricio Gnerre. 0 perfodo em que
estudei na Universidade de Campinas
(Unicamp) ampliou meus horizontes em busca
de conhecimento cientifico. La havia urn
espectrografo que hoje pode ser considerado
completamente obsoleto, mas foi onde fiz 0

primeiro espectrograma da minha vida. Aideia .
de urn programa como 0 Praat
(www.praat.org) para ser utilizado nos estudos
da fala nao era sequer vislumbrada. Na epoca,
nao contavamos com computadores pessoais
e os avan~os nos estudos da sonoridade
seguiam de bons equipamentos de grava~ao

(gravadores analogicos e microfones unidi-

Abralin: 40 anas em cena
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recionais). No final de 1983. fui para los
Angeles. onde Carlos Gohn e Nice Muller me
acolheram com uma amizade infinita e onde
tive a oportunidade de estudar com Peter
ladefoged e Aditi lahiri. na University of
California at los Angeles (UCLA). foi numa
aula de Peter ladefoged que fiz a primeira
palatografia da minha vida eonde aprendi que
a compreensao plena da linguagem e
multidisciplinar edep~nde de tecnologia. Com
Aditi lahiri. aprendi que 0 formalismo na
descri~ao deve ser elegante e formulado com
clareza. De volta ao Brasil. em 1984, tive a
honra de ter luiz Carlos Cagliari como meu
orientador. luiz Carlos me guiou para entender
a sonoridade da lingua Krenak e soube me
incentivar adar continuidade aos estudos. Em
1986. fui para londres cursar meu Doutorado
na Universidade de londres. na School of
Oriental and African Studies (SOAS). No SOAS
e no University College of london (UCL).
descobri os "Reading Groups (Grupo de
Estudos)" e os "Seminars (Seminariosl". Nos
"Reading Groups". tentavamos entender textos
em parceria com colegas eas discussoes eram
sempre muito produtivas. Hoje. na UfMG.
busco manter ativo a cada semestre pelo
menos urn "Grupo de Estudos" e observo que
esses encontros sao importantes na forma~ao

dos estudantes. Nos Seminarios - "london
phonology Seminar" e "SOAS Postgraduate
Seminars" - professores e alunos discutiam

suas analises, que seriam apresentadas em
artigos ou teses. Os meritos e problemas de
cada analise eram debatidos com avidez pelos
participantes num clima motivante de
coleguismo e parceria. Em 1988. passei a
trabalhar sob a orienta~ao de Jonathan Kaye
e com ele aprendi que 0 trabalho em equipe
pode ser gratificante. Ainda hoje troco ideias
com meus colegas de Doutorado e com
professores daquela epoca. Sob a orienta~ao

deJonathan Kaye. passei aestudar afonologia
do portugues brasileiro e conclui meu
Doutorado nesta area. Em 1994. ingressei na
UfMG (faculdade de letras - Departamento
de linguistica) para atuar nas areas de
fonetica e fonologia. Na UfMG tive e tenho a
acolhida que me permite crescer cientifica
mente. Desde 0 meu ingresso na UfMG, tive a
oportunidade de trabalhar com Marco Antonio
de Oliveira ate a sua aposentadoria (que falta
ele faz!! !!). Em parceria com Marco Antonio.
trabalhei com alfabetiza~ao e varia~ao/mu

dan~a linguistica. utilizando meus conheci
mentos de sonoridade. Aminha forma~ao seria.
certamente. diferente se eu nao tivesse a
oportunidade de trabalhar com 0 Marco.
Embora tenhamos posi~oes algumas vezes
divergentes. as suas observa~oes ecriticas sao
sempre relevantes: Ap6s ministrar por dois
semestres consecutivos as disciplinas intro
dut6rias de fonetica e fonologia na UfMG.
comecei a escrever 0 volume Fanetico e

Fana/agio do Portugues: roteiro de estudos e
guio de exercfcios (Editora Contexto, 2008, 9a

edi~ao). Atuei por alguns anos junto ao
laborat6rio de fonetica da fAlE-UfMG e. re
centemente. desvinculei-me deste laborat6rio.
Obviamente. aminha atua~ao continua sendo
nos estudos da sonoridade - fonetica e
fonologia - e tenho contribuido para estes
domfnios do conhecimento de diversas
maneiras: formula~ao de urn banco de dados
de padroes sonoros (ASPA: Avalia~ao Sonora
do Portugues Atuall. cTia~ao de uma pagina
na internet para 0 ensino de fonetica e fono
logia (Sonoridade em Artes. Saude eTecnolo
gia) e constru~ao de urn corpus de linguagem
infantil (e-labore: laborat6rio Eletr6nico de
Oralidade eEscrita). Estes trabalhos podem ser
consultados atraves de minoa pagina pessoal
em www.projetoaspa.org/cristofaro Varios
colegas e alunos tern sido parceiros nestes
projetos e a cada dia rnais me conven~o da
multidisciplinariedade dos estudos da sonori
dade edos estudos da linguagem em geral.

Considera~oes tniciais

Most linguists would agree that
our remit is not only to strive to
describe and understand what
speakers do, but also whatthey
knOw.

McMahon
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A epigrafe acima expressa com clareza
que, dentre as tarefas do linguista. espera-se a
busca da compreensao da linguagem em
termos de produc;ao (0 que os falantes fazem)
bern como do conhecimento implicitodos
falantes (0 que os falantes sabem, ou 0

conhecimento que os linguistas acham que os
falantes sabem). No texto de McMahon (2007).
a discussao pauta-se explicitamente sobre os
domfnios da fonetica e da fonologia e este
tema sera discutido ao longo deste texto. Con
tudo, neste momento, e importante destacar
que as teorias lingufsticas classicas. de maneira
geral. oferecern analises descritivas que
consideram. sobretudo, a produfao da
linguagem: 0 que os falantes fazeml As analises
descritivas sobre a sonoridade restringem 0

"fazer" do falante aos aspectos articulat6rios
e acusticos. Tal restric;ao sera questionada
posteriormente com a sugestao de que uma
proposta visando amodelar a linguagem deve
conciliar os m6dulos perceptuais e de pro
du~ao para que possamos formular teorias
holisticas da linguagem. 0 que os falantes
sabem, ou seja. 0 conhecimento dos falantes,
na grande maioria das teorias. aborda estri
tamente as caracterfsticas subjacentes da
linguagem: 0 conhecimento internalizado do
falante! Eimportante ressaltar que adescric;ao
do conhecimento internalizado e formulada
por algum linguista. Analises que por ventura
entrem em conflito sao raramente testadas na

FONtnCA: DESAFIOS E PERSPECTIVAS Abralin: 40 anas em cena
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uvalia~ao perceptual dos falantes, mas se
centram na natureza teorica e formal das
propostas dos linguistas que as formularam.
Contudo, uma avalia~ao geral de outras areas
do conhecimento - como a Psicologia ou
Tecnologia de Fala - oferecem indicios de que
omodulo perceptual e de grande importancia
para a formula~ao de teorias da linguagem e,
sobretudo, de teorias que visem a descrever a
sonoridade. Este texto pretende ser uma
contribui~ao para 0 debate em torno dos
limites dos dominios do conhecimento sobre a
sonoridade. A primeira se~ao discute os
dominios classicos abordados em teorias
foneticas e sugere a amplia~ao do escopo de
pesquisas. Asegunda se~ao discute alguns
aspectos positivos e negativos de avaliar a
Iinguagem de maneira multimodal. Aterceira
se~ao considera avan~os tecnologicos que
permitem vislumbrarmos um futuro em que as
teorias sobre a sonoridade tenham caracte
risticas cientificas mais consolidadas. A
conclusao ea Ultima se~ao do texto e sintetiza
os principais pontos discutidos.

Dominios da fonetica

Esta se~ao discute dominios classicos
abordados em teorias foneticas e sugere a
amplia~ao do escopo de pesquisas. Tradicio
nalmente, a Fonetica investiga os aspectos

ftsiologicos e fisicos da Iinguagem. AFonolo
gia, por outro lado, investiga os aspectos
funcionais ea organiza~ao dos sons em Iinguas
especificas e tendencias universais da organi
za~ao sonora (CRISTOFARO SILVA, 2006).
Neste texto discuto aspectos relacionados corn
a Fonetica.

Urn dos pilares da descri~ao fonetica e a
categoriza~ao de sons como unidades isoladas.
Sugere-se que estas unidades - os sons
individuais - tenham caracteristicas gerais que
permitam a classifica~ao. a sistema de classi
fica~ao de sons mais difundido e aquele
apresentado pela Associa~ao Internacional de
Fonetica: 0 IPA (International Phonetic
Association), ou seja, 0 Alfabeto Internacional
de Fonetica. Aprimeira versao do Alfabeto
Fonetico de Fonetica data de 1888, apos a
funda~ao do IPA, em 1886. MacMahon (1986)
apresenta uma avalia~ao dos cem anos da
teoria fonetica apresentada pelo IPA e discute
a pertinencia e adequa~ao dos simbolos
foneticos. Em 1989, 0 IPA realizou uma con
ven~ao em Kiet na Alemanha, que apresentou
algumas a1tera~oes teoricas e notacionais ao
Conselho da Associa~ao. a Alfabeto Interna
cional de Fonetica apresenta 107 simbolos
basicos, com 55 simbolos modificadores, os
quais sao a grupados ern tres categorias: letras,
diacrfticos e suprassegmentais (que indicam
tom e inflec~ao). A versao do Alfabeto
lnternacional de Fonetica, datada de 2005, e

apresentada ao final deste texto, adicionada
de urn conjunto de simbolos extras, datado de
1997, que tern por objetivo documentar pro
priedades relacionadas com as patologias de
fala.

Dois volumes devem ser destacados para
uma melhor compreensao da teoria fonetica
descritiva: Principles of the International
PhoneticAssociation (1949) e Handbookofthe
InternationalPhonetic Association (1999). Nos
dois volumes aparece uma serie de amostras
de aplica~ao dos simbolos foneticos a varias
linguas naturais. a volume de 1999, contudo,
apresenta maiores detalhes descritivos das
Iinguas analisadas. Um excelente trabalho
descritivo da fonetica do portugues brasileiro
eapresentado em Cagliari (2007). Um trabalho
que aplica os principios descritivos do Alfabeto
Internacional de Fonetica ao portugues
brasileiro e de Barbosa e Albano (2004).

Obviamente, 0 conjunto de simbolos e
diacriticos apresentados na tabela do Alfabeto
Internacional de Fonetica visam entrela~ar a
teoria fonetica descritiva com urn conjunto de
simbolos e rotulos. Os simbolos do Alfabeto
Internacional de Fonetica representam, de fato,
somente parte da teona fonetica e devem ser
compreendidos como tal. Ou seja, como
recurso descritivo e de documenta~ao, 0

conjunto de simbolos do Alfabeto Internacional
de Fonetica e apropriado. Alem de aspectos
segmentais, a Fonetica investiga aspectos
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prosodicos como 0 ritmo e a entoa~ao, que
demandam recurso descritivo adicional. Neste
texto restrinjo a discussao aos aspectos
segmentais, embora reconhe~a os Iimites mais
amplos da documenta~ao da sonoridade. Tal
restri~ao se justifica porque 0 estatuto teorico
dos segmentos impoe importantes questio
namentos para a area de conhecimentos da
sonoridade (PORT. 2008; JOHNSON, 2004;
HARRIS et at 1999; MORAIS et aI.1979).

Portanto, a teo ria fonetica nao se
restringe 11 representa~ao simb6lica proposta
pelo conjunto de simbolos foneticos do IPA.
Ao conMrio, muito pode edeve ser investigado
atraves de tecnicas e metodos adicionais, em
amplas areas exploratorias da sonoridade.

Urn dos problemas de se adotarem os
simbolos foneticos individuais e que nao e
possivel expressar caracteristicas especificas
dos sons quando adjacentes a outros sons. Por
exemplo, a consoante [d] ocorrendo entre as
vogais [e,a,u] apresenta caracteristicas
diferentes, 0 que pode ser observado nas figuras
abaixo (observe, a transi~ao das vogais
oclusivas-vogais).

Afigura a seguir indica que a oclusiva
alveolar vozeada [d] pode ser caracterizada
pela ausencia de energia, uma vez que ocorre
a oclusao da passagem da corrente de ar pete
trato vocal. Contudo, 'note-se que 0 limite do
inicio edo final da consoante difere em rela~ao

a vogais especificas. Ou seja, os sons tem

FONfnCA: DESAFIOS E PERSPECTIVAS Abralin: 40 anos em cena .
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Figural- Espectrograma eoscilograma das sequencias sonoras [ada. ede. udu]

Multimodalidade da Linguagem

Esta se~ao discute alguns aspectos
positivos e negativos de avaliar a linguagem
como urn fenomeno multimodal. Multimo
dalidade e compreendida como dois ou mais
m6dulos diferentes operando concomitan
temente no desempenho de fun~ao especifica.

efeitos semelhantes nos experimentos de
McGurk e MacDonald (1976). Por exemplo. 0

falante eapresentado ao video de [da] eescuta
a sequencia [rna]. a som identificado pelo
falante e [na] (interpreta 0 gesto alveolar
concomitante com a nasalidade da consoante
que foi ouvida). Esse fenomeno e conhecido
como "efeito McGurk-MacDonald" e experi
mentos adicionais mostram que a fenomeno e
robusto eaplica-se tambem em palavras reais
inseridas em senten~as. Portanto. pelo menos
quando parametros articulat6rios sao
dissociados de parametros auditivos. 0 m6dulo
perceptual busca interpretar os fatos de
madeira multimodal. Na pr6xima se~ao.

discutiremos alguns aspectos relacionados
com amultimodalidade da linguagem huma
na. tendo como objetivo fazer uma reflexao
sobre 0 carater subjetivo da transcri~ao ou
documenta~ao auditiva da linguagem esobre
as contribui~6es tecnol6gicas para 0 estudo
da linguagem.

sentido. identificar segmentos discretos oferece
menor problema. a m6dulo perceptual ou e
investigado separadamente da produ~ao. ou
e ignorado.

as avan~os tecnol6gicos. contudo. vern
contribuindo para a amplia~ao deste escopo
de metodos e teorias. Ha algumas poucas de
cadas. a investiga~ao acustica das proprie
dades da fala era de dificil manipula~ao e
custava relativamente caro. Hoje em dia.
temos disponibiliza~ao gratuita de programas
de investiga~ao acustica da sonoridade. como
oPraat, www.praat.org. que permite aanalise
de propriedades da fala em diferentes
perspectivas.

A manipula~ao do sinal acustico e de
video permite investigar aspectos da rela~ao

entre a produ~ao ea percep~ao. Urn trabalho
classico de 1976. de autoria de McGurk e
MacDonald. demonstra a intera~ao entre a
percep~ao da fala eefeitos visuais eauditivos.
sugerindo que a percep~ao da linguagem deve
ser interpretada de maneiramultimodal. Nesse
trabalho os autores apresentam aos falantes
urn video com a produ~ao de uma sequencia
sonora, digamos [ga]. a estimulo auditivo que
e apresentado aos falantes e de [bal. as
falantes identificam a sequencia sonora como
[daJ. ou seja. urn som diferente do inputvisual
eauditivo (interpretam 0 gesto nao-labial com
a propriedade de oclusao bilabial que foi
ouvida). Outras series de sons apresentam

variabilidade no sinal acustico quanta a
caracteriza~ao de segmentos individuais eque
tambem M evidencias de que falantes nao
categorizam sons individualmente. Assim. pa
rece ser pertinente perguntar se os segmentos.
ou fones. sao de fate unidades discretas na
constru~ao do continuo da fala. Se por urn lade
o Aifabeto internacional de Fonetica oferece
urn recurso descritivo e de documenta~ao dos
sons das Iinguas. por outro lado temos varios
desafios para entendermos acadeia sonora da
fala em plenitude.

Na minha interpreta~ao dos fatos. os
sons individuais nao sao unidades de
processamento da linguagem humana etenho
trabalhado em busca de evidencias para esta
abordagem. A teoria fonetica de registro
individual dos sons pauta-se. sobretudo. em
caracteristicas de produ~ao dos sons. De fato.
a grande maioria das teorias foneticas e fono
16gicas tern como ponto central de investi
ga~ao 0 m6dulo de produ~ao dos sons. Neste

caracteristicas comuns. Por exemplo. no caso
da odusiva [d] ocorre a ausencia de energia
no sinal como consequencia da obstru~ao da
passagem da corrente de aT. Por outro lado. a
consoante [d] s6 einterpretada quando ocorre
a soltura da obstru~ao que. como pode ser
observado na figura 1. sera diferente para
cada vogal. Assim. na caracteriza~ao

segmental devem ser levados em conta tanto
as propriedades gerais dos segmentos quanto
o contexte adjacente a estes.

Adicionalmente. 0 processamento de
segmentos individuais como unidades discretas
nao apresenta consenso na literatura. Morais
et al (1979) oferecern evidencias de que a
consciencia da fala em sequencia de segmen
tos discretos. ou fones. nao eadquirida espon
taneamente como parte do desenvolvimento
cognitivo. mas depende de treinamento espe
cifico atraves do aprendizado de leitura em
sistemas alfabeticos de escrita.

Portanto. entendemos que hi! grande

fONETICA: DESAflOS E PERSPECTIVAS Abralin: 40 anos em cena .
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Assim, com rela~ao a linguagem, podemos
indicar 0 m6dulo de produ~ao gestual da fala
(fisioI6gico), 0 mOdulo gestual do corpo (Que
informa dados sobre a linguagem). 0 m6dulo
de percep<;ao visual dos movimentos vincu
lados com a articula~ao da fala. 0 m6dulo
auditive etc. Entende-se Que haja intera~ao

entre diferentes modulos envolvidos na
produ~ao da fala.

o debate sobre a multimodalidade
perpassa urn debate crucial na formula~ao das
teorias linguisticas: se a linguagem einata ou
se eaprendida atraves da experiencia. Obvia
mente, os proponentes atuais da perspectiva
inatista entendem Que a experiencia tenha
algum papel no desenvolvimento da linguagem
(mas nesta proposta 0 LAD (Language
Acquisition Device) e parte do mecanisme
inato Que regula a linguagem e tern papel
crucial na organiza~ao desta). Por outro lado,
os empiristas de hoje sugerem Que a expe
riencia tern fator crucial na organiza~ao da
linguagem, mas Que urn mecanisme inato
contribui para a sua evolu~ao (tal mecanisme
inato, neste caso. nao fomentaria apenas 0

desenvolvimento da linguagem. mas 0

desenvolvimento do conhecimento abstrato e
simb6lico em gera!). 0 debate relative a esses
temas tern impacto direto em abordagens
multimodais Que se familiarizam, de maneira
geral, com a proposta empiricista.

Einteressante observar Que tern sido

crescente a utiliza<;ao de varios recursos
tecnol6gicos para acoleta de dados de registro
da fala numa perspectiva multimodal. A
analise do material coletado ainda reQuer
metodologia etecnica rnais refinada. Avan~os

tern side feitos neste sentido. Possivelmente. 0

m6dulo perceptual e aQuele Que conta com
desenvolvimento mais ample no momento.
Tecnicas de investiga<;ao perceptual sao bern
delineadas (PISONI e REMEZ, 2005), embora
a modelagem produ~ao-percep~ao enfrente
desafios. Jusczyk (1997) apresenta urn estudo
importante sobre aspectos perceptuais na
aQuisi~ao da linguagem. Fowler e Galantucci
(2005) demonstram Que gestos (articulat6rios)
sao percebidos e interpretados pelos falantes.
Portanto, 0 m6dulo de produ~ao tende a ter
intera~ao estreita com 0 m6dulo perceptual.
Nos ultimos anos. a formula~ao de modelos
Que investigam os m6dulos perceptual e de
produ~ao evidenciam Que este terna deve ser
investigado em profundidade.

Gestos. no sentido mais amplo, de
movimento corporal. incluindo movimentos
faciais, tern side analisados como correlatos
de propriedades da Iinguagem (McNEILL. 2000;
VOLTERRA et al.. 2005). Tantos os gestos
envolvidos na produ~ao articulat6ria da sono
ridade Quanto os gestos corporais mais amplos
apresentam movimentos precisos erapidos Que
permitem interpreta~ao, aQual eponto central
de pesQuisas em desenvolvimento. Alem dos

gestos observaveis. varios estudos investigam
como se da 0 processamento cerebral de infor
ma~6es gestuais. 0 processamento cerebral da .
linguagem envolve varias dimens6es, resu
midas por Volterra et al sobre a perspectiva
adotada por Elizabeth Bates:

• "...Language is a new machine built
up of old parts" (BATES e GODMAN.
1997 apud VOLTERA et al. 2005, p.
36).

• "emerging from a nexus of skills in
attention. perception, imitation and
symbolic processing that transcend
the boundaries of 'language proper'''
(BATES e DICK, 20~2 apud VOLTERA
et al. 2005. p. 36).

Amultimodalidade perrnite ampliarmos
o conhecimento sobre a organiza~ao cogni
tiva, temporal e espacial da linguagem. mas
ao mesmo tempo apresenta 0 problema de
delimita~ao de dominios. Uma perspe,ctiva ea
de rejeitarmos amultimodalidade eaceitarmos
Que acompreensao da lingIJagem pode se dar
pelo seu mapeamento simb6lico e repre
sentacional. Outra perspectiva e' a de
aceitarmos Que a multimodalidade e inerente
a linguagem e buscarmos mecanismos para
entende-Ia da melhor maneira possive!.

Os estudos na area da sonoridade vern
oferecendo informa~6es importantes Que
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contribuem para uma compreensao mais
ampla da multimodalidade da linguagem.
Neste sentido. 0 papel da tecnologia tern side
crucial na busca de alternativas documen
tacionais edescritivas. Apr6xima se~ao discute
alguns avan~os tecnol6gicos relevantes para
os estudos da area da sonoridade.

Avanl;Os Tecnol6gicos

Esta se~ao considera alguns avan~os

tecnol6gicos Que permitiram ainvestiga~ao da
sonoridade com caracteristicas cientificas mais
consolidadas. Pretendo discutir as tecnicas e
eQuipamentos disponiveis e suas respectivas
contribui~6es aos estudos da fonetica e da
sonoridade em geral (0 leitor atento deve ter
observado Que. por vezes, fa~o uso do termo
"sonoridade" ao inves de "fonetica"). 0 uso
do termo "sonoridade" e proposita!. Entendo
Que 0 estudo da Fonetica e Fonologia tern
cumplicidade elimites difusos: "It is achicken
and egg problem. The phonology has to be
clear before you can make a meaningful
description of phonetics; and without a
description of the sounds. you cannot go very
far with the phonology." (LADEFOGED. 2003,
p.1).

Einteressante observar Que aperspectiva
de trabalho de Peter Ladefoged e "fonetica
linguistica". Por outro lado. a perspectiva de

fONETICA: OESAFIOS E PERSPEaIVAS Abralin: 40 anos em cena .
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que 0 leitor interessado neste debate consulte os principais trabalhos destes autores. que se encontram publicados em
Iivros eem peri6dicos da area. Veja. por exemplo, Ladefoged (1971. 2003) eOhala (1987) eSole et al (2007).
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trabalho de John Ohala e "fonologia experi
mental"2. Tanto Ladefoged quanta Ohala
oferecem dados importahtes quanta autili
za~ao da tecnologia para a investiga~ao da
sonoridade. Portanto. na discussao relativa aos
avan~os tecnol6gicos nos estudos da sono
ridade. entendo que tecnicas apuradas podem
e devem contribuir para a descri~ao da
sonoridade de uma maneira compieta. que. em
meu entender. combina os dominios que
tradicionalmente concebemos como fonetica
e fonologia. Varios trabalhos rotulados como
"fonologia de Laborat6rio" assumem a
perspectiva de complementariedade entre a
fonetica e a fonologia e tem oferecido ampla
compreensao da sonoridade.

No restante desta se~ao. apresentarei
sugest6es de procedimentos metodol6gicos
que contribuem para os avan~os tecnol6gicos
nos estudos da sonoridade. Urn dos principais
pontos de interesse dos pesquisadores que
estudam a sonoridade equanto anatureza dos
equipamentos necessarios para se fazer uma
analise cientificamente acurada da fala.
Obviamente. as perguntas te6ricas a serem
respondidas serao os guias dos procedimentos
metodol6gicos a serem adotados.

Acoleta de dados de sonoridade a cada
dia. mais frequentemente. emprega autiliza~ao

~e equipamentos de audio evideo. Entende-se
que as express6es faciais sao de extrema
relevancia na produ~ao. percep~ao e analise
da fala (YEHIA et al. 1998. 2002). Acoleta ern
midia digital de dados permite 0 registro.
edi~ao e analise dos dados corn excelente
~ualidade. Microfones unidirecionais
representam equipamentos fundamentais na
coleta de dados. Urn ambiente acusticamente
~ratado e ideal para a coleta de dados. mas.
nao se contando corn tal ambiente. deve-se
buscar urn local corn poucos midos extemos
e. obviamente. sem ventiladores ou motores
Iigados. Aedi~ao de audio pode ser feita corn
grande acuidade utilizando-se. por exemplo.
o Praat . que e urn programa de usa gratuito
disponibilizado na internet (www.praat.orgl.
o qual permite diversas possibilidades de
analise de audio. A edi~ao de material
registrado ern video pode ser realizada atraves
de programa de usa gratuito disponibilizado
em http://www.lat-mpLeu/tools/elan/. que
registra audio e video concomitantemente
(mas nao permite a analise acustica do audio).
Uma observa~ao elementar. mas que me parece
ser importante mencionar. e que 0 pesquisador
defina aprioricomo sera organizado 0 material
coletado ao elaborar nomes especificos para
pastas e para arquivos a serem manuseados

posteriormente. Uma grande quantidade de
dados mal organizados e inutil. enquanto que
poucos dados bern organizados podem ser
preciosos.

Alem da am1lise da sonoridade atraves
de video e audio. podemos trabalhar com
outras tecnicas experimentais (LADEfOGED,
1997. 2003). Uma dessas tecnicas e a
palatografia. que fomece informa~6es sobre 0

modo. lugar (ponto) e for~a da articula~ao de
maneira estatica. registrada atraves de
fotografia para analise posterior. Apalatografia
est6tica requer que 0 participante passe uma
tintura especifica na lingua e produza 0 som
que sera analisado. Ap6s a produ~ao do som.
utiliza-se uma camera fotogrMica com auxilio
de um espelho. se necessario. para registrar 0

som em fotografia para analise posterior. Esta
tecnica e tambem conhecida como foto
palatografia. 0 grande inconveniente dessa
tecnica e a utiliza~ao da tintura na boca do
participante e da necessidade de se limpar a
cavidade bucal completamente e reaplicar a
tintura para cada urn dos sons que sera
analisado. Trabalhos de palatografia do
portugues brasileiro sao feitos por Cagliari
(1974) e Reis e Antunes (2002).

Desenvolvimentos levaram atecnica de
palatografia dinamica. que consiste da
confec~ao de um palato artificial recoberto de
eletrodos, colocado na boca do falante. Essa
tecnica e denominada de eletropalatografia.
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.0 palato artificial e conectado a um com
putador para 0 registro dos dados. Ao pronun
ciar sons especificos. Ocorre 0 registro auto
matico no computador. Alem de documentar
informa~6es sobre 0 modo. lugar (ponto) e
for~a da articula~ao. a eletropalatografia
permite a investiga~ao de propriedades de co
articula~ao. Trabalhos de eletropalatografia
sobre 0 portugues brasileiro sao feitos por Reis.
e. e Espesser. R. (2006) e Reis (2007).

Medidas aerodinamicas podem ser
obtidas atraves da utiliza~ao de equipamento.
que consiste de uma mascara co[ocada mi
frente da face conectada a tubos Iigados a urn
microfone com entrada para urn computador.
o que permite medir a corrente de ar nas
cavidades nasais eorais etambem documentar
a pressao do ar na parte anterior da cavidade
bucal ena faringe. Calibragem do equipamento
e necessaria para que haja 0 born funcio
namento.

Aeletroglotografia e urn metodo nao
invasivo. que permite documentar 0 compor
tamento das cordas vocais. Dois eletrodos sao
fixados na regiao da laringe do participante e
conectados a urn computador. Aabertura e
fechamento das cordas vocais causam a
varia~ao. que pode ser registrada e analisada
nos dados transmitidos ao computador.

Registros de produ~ao de fala atraves de
aparelhos de raio-X foram utilizados no
passado e hoje tern carMer esporadico. Os
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problemas com esta tecnica dizem respeito,
sobretudo, aos riscos para a saude. Atual
mente, imagens de produ~ao da fala sao
obtidas ou por ultrassonografia ou por imagem
de ressonancia magnetica. Estas duas Ultimas
tecnicas tern sido utilizadas com regularidade
na investiga~ao da sonoridade, por permitirem
a investiga~ao detalhada dos gestos envolvidos
na articula~ao. a problema maior com a utili
za~ao dessas tecnicas e 0 alto custo envolvido
na aQuisi~ao dos eQuipamentos. (ontudo,
parcerias com hospitais podem ser produtivas,
se necessario.

As tecnicas descritas acima investigam,
sobretudo, aspectos de produ~ao da fala esao
muito importantes para compreendermos os
varios mecanismos relacionados com a
descri~ao e analise da sonoridade. (ontudo, 0

m6dulo perceptual e tambem importante na
investiga~ao da fala. Seguindo proposta de
Ohala (1999). as rela~6es entre produ~ao e
percep~ao sao caracterizadas por Demolin
(2007) como:

Phonological universals are understood here
as resulting from production and perceptual
constraints shaping spoken language. Besides
being universal, these forces influence language
in aprobabilisticway (1. Ohala, 1999). Broadly
speaking, production constraints stem from
neurological, anatomical, physiological, and
aerodynamic conditions, as well from the

mapping between vocal tract shape and the
resulting acoustic signal, while perceptual
constraints derive from the peripheral and
central auditory transforms of speech, lateral
inhibition, masking critical bands, short-term
memory, and the way in which sounds are
stored and retrieved. (DEMOLlN, 2007, p. 76)

Portanto. alem da investiga~ao de
aspectos de produ~ao, devemos encampar nos
estudos da sonoridade aspectos do dominio da
percep~ao. Obviamente Que a analise a ser
investigada depende do te6rico Que formula 0

objeto de pesQuisa e das perguntas a Que
pretende responder. Tenho conviC~ao de Que
modelos futuros de investiga~ao da sonoridade
considerarao produ~ao-percep~ao com
intimidade na constru~ao da linguagem. E
evidente que a sonoridade tem estreita liga~ao

com outros dominios da linguagem ede outras
ciencias, em geral. laver (1994) comenta com
c1areza sobre 0 ample escopo da fala:

A comprehensive understanding of a
phenomenon as complex and multi-stranded
as speech necessarily has to draw on the
resources of a large number of different
disciplines. Given the rime communicative
function of spoken language, one discipline that
lies at the heartofany adequate study of speech
is linguistics. But speech, justas indicated, is a
carrier of more information than solely the

meaningful patterns of in~ividual utterances of
spoken language. Avast amount of social and
personal information about the speaker is
carried as well. In this century, the horizons of
communication through speech have expanded

. greatly, though telecommunications,
broadcasting and computing. To each a full
understanding of the nature of communication
through speech one would therefore have to
appeal to concepts not only from linguistics,
but also from sociology, anthropology,
philosophy, psychology, anatomy, physiology,
neurology, medicine, pathology, acoustics,
physics, cybernetics, electronic engineering,
computer science and artificial intelligence. The
study of speech in this broad view thus covers a
remarkably wide domain, embracing aspects
of the social sciences, the life sciences, the
physical sciences, the engineering sciences and
the information sciences. (LAVER, 1994, p. 2)

Assim, entendo que temos varios desafios
para compreendermos a sonoridade em
plenitude. (ontudo, as perspectivas de superar
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os desafios sao promissoras e resta-nos
empreendermos investiga~6es rigorosas.

considera~oes Finais

Dentre os principais pontos discutidos
neste texto, podemos destacar os avan~os

metodol6gicos conquistados na area da
sonoridade. Adicionalmente, podemos indicar
os avan~os te6ricos com rela~ao aos dominios
da Fonetica e fonologia quanta ao que pode
ser sistematizado na proposta de "fonetica
linguistica" de Peter ladefoged ou na proposta
de "fonologia experimental" de John Ohala.
Entendemos tambem Que 0 foco inicial
apresentado na epigrafe de McMahon, na
introdu~ao, indica que temos muito ainda a
desenvolver para compreendermos a fala em
plenitude. as desafios estao lan~ados e de
vemos empreender tarefas com seriedade na
perspectiva de ampliarmos os nossos conhe
cimentos sobre a sonoridade ea sua utiliza~ao

pela especie humana para prop6sitos
comunicativos.
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ANEXO 1: Quadros do
Alfabeto Internacional de
fonetica

The International Phonetic
Alphabet may be freely
copied on condition that
acknowledgement is made
to the International Phonetic
Association (Department of
Theoretical and Applied
Linguistics, School of
English, Aristotle University
ofThessaloniki, Thessaloniki
54124, GREECE).
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