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Resumo 

Psicolinguística, Discurso oral, Discurso espontâneo, Disfluências, Fonética, 
Prosódia 

No presente trabalho, analisamos algumas características fonéticas 
(localização, duração e parâmetros de FO) das Disfluências (Pausas 
Preenchidas, Repetições e Marcadores Discursivos) em Português Europeu. 

\ 



keywords 

Abstract 

Psychoiinguistics, Oral speech, Spontaneous speech, Disfluencies, Phonetics, 
Prosody 

in the present work some Phonetic characteristics (position, duration and 
fundamental frequency parameters) regarding disfluencies (filled pauses, 
repetitions and discourse markers) are analyzed in European Portuguese. 

\ 



Mo~s-clés 

Résumé 

Psycholinguistique, Parlé spontané, Disfluences, Phonétique, Prosodie. 

Dans cette étude naus analysons certaines caractéristiques (position, durée et 
,- valeurs de Ia fréquence fondamentale) des disfluences (pauses remplies, 

répétitions e marqueurs du discours) sont analysées en Portugais européen. 
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1 – Introdução 

«Spontaneous speech contains high rates of disfluencies» 
that «affects a variety of phonetic aspects of speech, 
including segment durations, intonation, voice quality,  

vowel quality, and coarticulation patterns.»1 
 

 

1.1 Motivação 

 

 

Se fizermos uma pequena incursão na história da Humanidade, constatamos que a 

comunicação oral foi o primeiro e principal meio de comunicação utilizado para a troca 

de informações, o intercâmbio entre as diferentes pessoas, o meio privilegiado para 

transmitir saberes às gerações que se foram seguindo. Por outro lado, e se nos detivermos 

apenas no nosso processo de crescimento quer social, quer sociológico, verificamos que a 

aprendizagem da oralidade constitui uma das primeiras etapas de crescimento. Por outro 

lado ainda, verificamos que, ainda hoje, em pleno século XXI, há línguas que não 

apresentam um sistema de escrita e mesmo aquelas que o têm, comunicam-se oralmente, 

na maioria dos casos. 

No entanto, o aparecimento da escrita condicionou decisivamente esta posição 

privilegiada, pois o registo e transmissão de saberes, de cultura, de informação, passou a 

ser feito através desta. O facto da escrita se basear num suporte que permanece para além 

da duração de vida daquele que a produziu, fez com que, durante muitos anos, houvesse 

uma dedicação quase exclusiva do seu estudo, relegando, assim, para um plano inferior, o 

estudo da oralidade. 

A oralidade, contudo, continuou a ser e é o meio, por excelência, para comunicar, 

utilizado por todos os homens, uma vez que «human beings can usually communicate far 

                                                 
1 (Shriberg, 1999: 1). 
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more readily, conveniently and affectively using speech than they can by writing providing 

there is adequate feedback. Under these conditions, the human feels more comfortable and 

is less encumbered. This is what people really mean when they say that speech is more 

natural and convenient as a means of communication. With reduced feedback, speech must 

put on some of formal trapping of written language, which explains the difference in 

character between a lecture, a seminar and a conversation. With increasing interaction and 

feedback, the constraints of language may be increasingly relaxed, short cuts taken, and the 

communication experience greatly improved.” (Hill, 1980: 4).  

Estamos, portanto, dependentes desta forma de comunicação privilegiada, que, em 

termos linguísticos, foi, durante muitos séculos, relegada para um plano completamente 

inferior. Contudo, a evolução do ser humano, assim como a divergência de interesses e a 

procura de novos saberes levou-o a encarar a oralidade como algo essencial e que, por 

isso, deveria ser alvo de estudo. Desta forma, constatamos que a análise do conceito 

língua é uma conquista bastante recente. “O conceito universal e objectivo de “língua” 

como sistema de comunicação constituído por signos, social e historicamente 

determinado, é, […], um resultado bastante recente da ciência linguística, que só na 

época moderna elaborou teorias e métodos capazes de assumir como objecto das suas 

análises os dados linguísticos (escritos e falados) definíveis empiricamente.” (Romano, 

1984: 83). 

Este advento da linguística moderna, pela mão de Saussure, dá origem ao 

nascimento de uma distinção primária, mas fundamental: a língua, por um lado, e a fala, 

por outro.  

Segundo Saussure (1978: 34-35), língua “é uma parte determinada, essencial, da 

linguagem. É ao mesmo tempo um produto social da faculdade da linguagem e um 

conjunto de convenções necessárias, adoptadas pelo corpo social para permitir aos 

indivíduos o exercício desta faculdade. […] A língua é uma coisa adquirida e 

convencional”, enquanto que a fala (1978: 40-41) “é sempre individual e o indivíduo é 

sempre o agente executivo”. 

Neste sentido, a língua define-se como um código, entendendo por isso a criação de 

correspondência entre “imagens auditivas” e “conceitos”. A fala, por seu turno, é a 

utilização, o emprego desse código pelos sujeitos falantes. 
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Assim sendo, a língua é pura passividade. A sua posse põe em jogo somente as 

faculdades “receptivas” do espírito, e, antes de tudo, a memória. Correlativamente, 

qualquer actividade ligada à linguagem pertence à fala, isto significa que a fala assume o 

papel activo na comunicação. 

A língua é, portanto, um fenómeno social, já que a fala é individual, mas, para que 

este critério seja compatível com o primeiro é necessário admitir que a sociedade constitui 

totalmente o código linguístico dos indivíduos2. 

 Seguidamente, assistimos ao nascimento da fonologia, propriamente dita, com 

Trubetzkoy e que contribui fortemente para o aumento da importância do estudo da 

oralidade. Desenvolvendo a análise da cadeia fónica nas suas últimas unidades reais, no 

plano fónico, Trubetzskoy define «fonema como sinal linguístico invariante que permite 

identificar como uma mesma unidade» (Romano, 1984: 30). Para que isso seja possível, 

ele demonstra o modo como cada unidade funciona enquanto sinal, demonstrando que elas 

se opõem entre si para distinguir significantes. Estas oposições, por si só, ajudam-nos a 

definir e classificar os fonemas de uma qualquer língua, aspecto este determinante, 

igualmente, para este trabalho. 

 O passo decisivo nos estudos da oralidade foi dado na década de 60, após o 

aparecimento dos estudos de Labov. Este professor de linguística procedeu ao estudo da 

forma como os falantes utilizavam a sua língua. Estava, então, definido o foco de interesse 

da Sociolinguística, ramo da linguística que se dedica ao estudo da relação de uma dada 

língua com a sua sociedade envolvente. 

 Decorrente desta preocupação, um dos aspectos que vai suscitar um grande e já 

longo processo de estudo é o caso das Disfluências. Centro de interesse para muitos 

linguistas, nomeadamente Goldman-Eisler (1968), constatamos a existência de um 

conjunto de publicações embrionárias, desde o final da década de 60, daquilo a que, 

actualmente, denominamos Disfluências.  

 Actualmente, verificamos que esses estudos iniciais deram origem a um conjunto 

de investigadores mundiais que se centram nesta área específica, uma vez que se constatou 

que há imensas particularidades que necessitam de ser compreendidas, nomeadamente, no 

que diz respeito a pequenas particularidades inerentes a cada língua. Psicolinguistas como 

Maclay, Osgood, Levelt, Schriberg, entre outros, descobriram as potencialidades das 
                                                 
2 Atente-se nesta primeira chamada de atenção para o papel determinante da sociedade. É este aspecto que 
estará na base do nascimento da sociolinguística, alguns anos depois. 
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disfluências enquanto meio privilegiado para a delimitação de etapas na produção da fala. 

Esta descoberta permite estabelecer modelos de performance na problemática da 

codificação e/ ou descodificação das mensagens, determinante em discurso oral. 

 Verificámos, que, apesar de elas também ocorrerem também em discurso oral em 

Língua Portuguesa europeia, há, contudo, uma lacuna nesta área, isto é, ainda não nos foi 

possível encontrar qualquer estudo neste sentido. 

 Sentindo a responsabilidade de uma tarefa tão importante, pensámos que este 

assunto constituiria um óptimo tema de dissertação de mestrado, e é, neste sentido, que nos 

sentimos preparados e motivados para a execução desta tarefa: o de apresentar um primeiro 

estudo que contemple a descrição das principais disfluências que ocorrem em Língua 

Portuguesa, assim como a apresentação de uma análise no âmbito da Fonética, 

nomeadamente aspectos segmentais e supra-segmentais (prosódia).  

 

 

 

1.2 Objectivos  

 
 

 A comunicação oral, meio privilegiado de transmissão de informação entre falantes, 

assume, nos nossos dias, uma importância vital. Contudo essa importância não se reflecte 

na mesma proporção na publicação de estudos relacionados com o tema em questão. Na 

verdade, constatamos um défice de estudos, em língua portuguesa, sobre a oralidade, como 

já referimos. 

Este défice reflecte-se, igualmente, na forma como o discurso oral é abordado e 

estudado na escola. Na verdade, temos vindo a constatar que esse estudo se faz tendo em 

conta as características do discurso escrito sem a preocupação de se analisar as 

especificidades distintivas deste código. Urge, portanto, a necessidade de se alterar esta 

situação que em muito contribui para conclusões potencialmente falaciosas e distantes da 

realidade. 

Constatamos, por outro lado, a existência de um interesse renovado e crescente pelo 

estudo do discurso espontâneo, assim como pelas manifestações de espontaneidade, 

sobretudo, ao nível das tecnologias ao serviço do discurso, como atestam os estudos de 
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Elizabeth Shriberg, nomeadamente “Spontaneous Speech: How people really talk and why 

engineers should care” ou de Martine Adda-Decker e colegas, “A disfluency study for 

cleaning spontaneous speech automatic transcripts and improving speech language 

models”. Estas novas tecnologias sentem a necessidade de compreender a naturalidade 

intrínseca do discurso oral, por forma a dotar os meios técnicos desta característica 

peculiar. 

Com o intuito de contribuir para o final desse panorama e fornecer informações 

relevantes que conduzam à continuação do estudo nesta área, decidimos centrar o presente 

trabalho na análise do discurso oral espontâneo.  

Deste modo, e sendo este um trabalho da área da linguística que se vai centrar em 

análises do âmbito da fonética, pretendemos, à semelhança de outros estudos, que os 

nossos estudos fonéticos se centrem sobretudo nas características acústicas aos níveis 

segmental e prosódico de uma marca de uma das características da oralidade, as 

disfluências. 

Poder-nos-íamos ter centrado na análise de vários aspectos relacionados com as 

disfluências. No entanto, por questões meramente práticas, nomeadamente a limitação de 

tempo para a realização do trabalho, tivemos de proceder a uma selecção muito concreta 

dos aspectos que gostaríamos de estudar. Assim, pretendemos, antes de mais, compreender 

e caracterizar vários tipos de disfluências, de que forma elas podem surgir em discurso oral 

e se as suas ocorrências afectam a fluência do discurso. Numa perspectiva mais concreta, 

pretendemos verificar se há algum padrão de ocorrência no enunciado – “sentence unit” 

(SU), qual a sua duração e quais os padrões de frequência fundamental (F0). Relativamente 

a este aspecto, pretendemos constatar se há uma inter-relação entre os padrões de variação 

do F0 e os tipos de disfluências para que, num segundo momento, se consiga criar modelos 

que descrevam essa relação e que possibilitem o seu reconhecimento. Num momento final, 

pretendemos verificar se as disfluências estão dependentes do discurso em que ocorrem. 
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1.3  Estrutura  

 
 

A elaboração do presente trabalho requereu da nossa parte um cuidado muito 

particular com a sua estrutura, uma vez que ela será a responsável pelo sucesso e pela 

compreensão da sua totalidade, ou seja, a compreensão do fenómeno Disfluência. 

Assim, no segundo capítulo, apresentamos a sustentação teórica que contextualiza e, 

simultaneamente, permite a compreensão do fenómeno em estudo.  

Começamos, primeiramente, por explicar em que consiste o código oral, atribuindo-

lhe as suas principais características e de que forma passou a ser considerado objecto de 

estudo, uma vez que foi sempre relegado em prol do código escrito. 

Seguidamente, passamos à apresentação da descrição do processo de produção do 

discurso oral. Para elaborarmos esta etapa tivemos de nos socorrer do estudo elaborado por 

Levelt, Speaking. From Intention to Articulation, que acabámos por seguir quase 

mimeticamente, já que este psicolinguista é o responsável pelos estudos nessa área e que 

acabam por ser citados um pouco em todo o mundo. Compreende-se, portanto, a razão para 

o apresentar, ainda que tendo o cuidado de salientar algumas particularidades inerentes à 

Língua Portuguesa europeia. 

Terminamos o referido capítulo com a apresentação do tema do nosso trabalho, as 

Disfluências, tendo a preocupação em definir o fenómeno, assim como apresentar as 

formas como elas podem ocorrer em discurso oral. 

No terceiro capítulo, procedemos à apresentação do nosso corpus, indicando a sua 

proveniência e o seu tratamento. Seguidamente, explicamos o processo de anotação 

aplicado e apresentamos a ferramenta que possibilitou tal tarefa – o SFS Win. Concluímos 

o referido capítulo apresentando a forma como foram tratados os dados obtidos. 

O capítulo quatro surge com os principais resultados obtidos e a respectiva 

justificação. Nesta etapa, temos um especial cuidado não só em tornar bastante visíveis os 

resultados, como explicá-los e compará-los com os demais estudos que se têm vindo a 

realizar sobre disfluências. 

Finalmente, no capítulo cinco, começamos por analisar o nosso percurso, ao longo 

da feitura do trabalho, para se seguirem as principais conclusões a reter sobre o mesmo. 

Terminamo-lo com a apresentação de sugestões que possam surtir em futuros trabalhos, 
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uma vez que consideramos que o nosso trabalho necessita de ser completo para melhor se 

compreender as disfluências. 
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2  - O código oral e 

disfluências 

 Este capítulo tem como finalidade contextualizar, em termos teóricos, o trabalho 

que agora se apresenta. Neste sentido, começamos por apresentar uma definição de código 

oral, dando especial atenção às suas peculiaridades. Seguidamente, procedemos à 

apresentação da forma como se processa internamente a produção de um discurso, desde 

que é definido o tópico que subjaz a esse mesmo discurso até à sua produção física. O 

capítulo termina com a apresentação do fenómeno disfluência, que justifica a execução 

deste trabalho, assim como as diferentes formas que ele pode assumir. Relativamente a este 

último aspecto, os diferentes tipos de disfluência, tivemos o cuidado de salientar algumas 

das suas características segmentais e supra-segmentais já conhecidas em outros estudos. 

 
 
 

2.1 O código oral 

 
 
 Ao longo da história da linguística, constatamos que o código escrito foi sempre o 

instrumento de estudo privilegiado, relegando, assim, a oralidade para um patamar inferior, 

sem a importância devida. Daí que Bloomfield tenha afirmado que a escrita teve sempre a 

prevalência sobre a oralidade, devido à associação que se faz da primeira à noção de 

esforço (que é exigido para se redigir correctamente). Por outro lado, ele salienta que a 

escrita também foi sempre vista como algo menos ambíguo do que a oralidade e apresenta 

um carácter permanente. 

Desta forma, compreende-se a causa para que a escrita tenha sido sempre vista 

como uma marca distintiva de poder social, uma vez que o conhecimento e domínio do 
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código escrito possibilitava, a todos aqueles que o conheciam, um estatuto social 

privilegiado, uma porta de acesso excepcional ao conhecimento. Contudo, as pessoas 

continuavam a comunicar, entre si, através, essencialmente, do código oral e muitos desses 

conhecimentos eram também transmitidos via oral. De certa forma, comprova-se a teoria 

defendida por Jakobson que afirma que a comunicação se dá, primeiro, através da 

oralidade e, só posteriormente, através da escrita. 

 Apesar da presença desta dicotomia entre oral e escrito ser tão profunda, a verdade 

é que a linguagem escrita mantém, apesar de tudo, uma relação de várias ordens com a 

linguagem oral, ainda que constituam modos linguísticos diferentes de expressar o 

pensamento. Não se trata apenas de diferenças do âmbito físico entre o sistema fonológico 

e o sistema grafológico ou ortográfico, as suas diferenças vão muito para além disto. Trata-

se de duas formas de comunicar diferentes e que são utilizadas em situações também elas 

diferentes, contudo para se conhecer a escrita é preciso, primeiramente, aprender-se regras 

e estruturas através da oralidade. 

O estudo de Henrique Oliveira (1993: 112) apresenta-nos, e reproduzimos aqui, as 

características principais da especificidade do discurso oral, também denominado como 

código oral: 

• no código oral, a emissão e a recepções são sucessivas; 

• o código oral contém poucas descrições; 

• o código oral emprega pausas e entoações para facilitar a comunicação; 

• o código oral apresenta frequentemente gestos, expressões faciais, entoações, 

acentos de intensidade; 

• o código oral é menos extenso do que o código escrito; 

• o código oral é menos reflectido e mais espontâneo, por esse motivo apresenta um 

maior número de desvios em relação à norma linguística; 

• o código oral permite uma alternância imediata entre os sujeitos na situação de 

emissor/ receptor. 

 

Há, no entanto, uma característica que nos parece ser a mais relevante para a 

compreensão da especificidade do discurso oral e que nos importa particularmente: a 

espontaneidade.  
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Segundo Di Cristo (2000: 195) a «parole spontanée possède un certain nombre de 

propriétés substantielles, comme le fait d’être impromptue, soumise aux limitations de la 

mémoire à court terme, produite dans un contexte particulier et, de préférence, en 

situation d’interlocution». Por outro lado, afirma também que estas propriedades podem 

ainda ser condicionadas por aspectos como «la relation sociale et le degré de familiarité 

entre locuteur et son auditoire» (2000: 192). Estes condicionalismos podem-se 

manifestar, então, através de hesitações, de falhas gramaticais, de repetições prolixas, e 

ocorrem, devido ao facto de o falante ir transmitindo a mensagem ao mesmo tempo que a 

elabora, não tendo, por isso, tempo para ir reformulando o seu discurso.  

Desta forma, quando analisamos o discurso oral, verificamos a ocorrência de 

acontecimentos linguísticos como a prosódia (entoação, o ritmo, a divisão frásica e 

pausas) e a paralíngua (o timbre, a velocidade, a altura, os gestos), e a acontecimentos 

não linguísticos como os indexicais (tessitura, a ressonância, a tensão, a preferência por 

certos padrões prosódicos e paralinguísticos). Estes acontecimentos são, aliás 

determinantes para a compreensão da mensagem veiculada, pois ajudam em muito os 

interlocutores a captá-la. Isto significa que a linguagem oral integra, portanto, regras 

muito complexas de organização de sons, palavras e frases com significado. Para além da 

sua estrutura e significado exige também um propósito e uma intencionalidade. 

 

 Partindo da ideia de que «Speech, language, and thought are closely related» 

(Borden, 1994: 1), como é que se processa a criação do discurso oral e que o torna tão 

peculiar? 

  

 
 

2.2 O Processo de Produção de Discurso Oral 

 

 

A fala é, sem dúvida alguma, uma das tarefas mais complexas que o homem pode 

desempenhar. Por outro lado, é, igualmente, a capacidade que o demarca dos demais seres 

vivos. Na verdade, trata-se de uma capacidade gradual que se vai desenvolvendo em 

simultâneo com a aprendizagem dos primeiros passos, em que se vai adquirindo palavras 
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que permitem comunicar com o mundo. Aliás, esta aprendizagem não se esgota durante a 

infância e a adolescência, uma vez que o homem vai aprimorando esta sua ferramenta 

através do contínuo aprender de palavras, aperfeiçoando o seu discurso e adequando-o 

continuamente às diversas e novas situações com que se vai deparando diariamente.  

Tendo em conta a importância desta tarefa e, simultaneamente, devido à natureza do 

presente trabalho, pensamos ser relevante traçar, tanto quanto possível, uma descrição da 

forma como se processa tal mecanismo complexo, como é que se conseguem transformar 

intenções, em pensamentos, sentimentos em discurso articulado e fluente. Após a 

compreensão deste mecanismo, podemos, de seguida, depreender o porquê da ocorrência 

de disfluências, em que consistem, e analisar a sua regularidade no discurso oral de todos 

nós. 

Antes de mais e para que possamos compreender melhor, importa reter a noção de 

que o propósito de um qualquer discurso é ser útil para as capacidades de informação e 

processamento que são bastante complexas e pouco compreendidas, como podemos 

verificar numa simples análise de uma única elocução surgida numa conversação natural. 

Esta, só por si, pode fornecer uma primeira impressão da complexidade implícita no 

processo que está na origem do discurso que se pode traduzir numa variedade de tipos de 

informação e de etapas de processamento envolvidas na sua criação. 

 Deste modo, podemos compreender o facto de um acto de fala envolver mais do 

que uma simples transmissão de informação a um dado destinatário. Na verdade, ele 

envolve também uma intenção comunicativa reconhecível daquilo que se vai dizer. Por 

este motivo, podemos afirmar que o processo da produção percorre quatro etapas 

essenciais até à obtenção daquilo que denominamos por discurso: 1) o conceptualizador, 2) 

o formulador, 3) o articulador e 4) o sistema de compreensão do discurso e que surge 

esquematizado na figura que se segue. 
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Figura 1 - Explicitação das quatro etapas de produção do discurso. Processo de preparação de uma 

palavra ao longo das várias etapas. (Levelt et alii, 1999: 2). 

 
 
 
 

2.3 Conceptualização: Dando  estrutura às mensagens   

 

 

A primeira etapa da criação de um qualquer discurso é a elaboração de uma 

mensagem pré-verbal3, que é da responsabilidade do conceptualizador. Esta mensagem 

                                                 
3 As mensagens pré-verbais são estruturas proposicionais de uma determinada espécie, que foram 

chamadas semânticas. Elas implicam resultados diversos que constituem material para o seu papel de saída 
do formulador. Elas não necessitam de ser proposições completas, como prova a existência de vários outros 
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pré-verbal prende-se com a concepção da intenção comunicativa, ou seja, o falante, para 

alcançar determinado objectivo, diz qualquer coisa de modo a que o seu interlocutor a 

reconheça implícita nas suas palavras. Seguidamente, o falante selecciona a informação 

relevante para exprimir aquilo que é esperado para ser instrumentalizado e realizar o seu 

propósito.  

Desta forma, podemos concluir que um falante tem sempre uma determinada 

intenção comunicativa que transforma numa mensagem pré-verbal que, quando formulada, 

faz com que o seu interlocutor reconheça essa mesma intenção. Esta relação entre falante e 

interlocutor implica, por sua vez, a existência do princípio da cooperação. No entanto, 

importa ter em conta que a informação é trabalhada de acordo com a situação de 

interacção, que, por sua vez, está numa contínua mudança, como podemos verificar ao 

longo de um qualquer discurso, uma vez que estão continuamente a surgir novos 

objectivos, alcançados ou não, e novos factos. A função maior do falante, aquando do 

processo de formulação de mensagens a expressar, é manter o sinal sobre o que está a 

acontecer na situação discursiva.  

No que concerne a mensagem propriamente dita, temos de ter em atenção que a sua 

preparação envolve duas etapas: o macroplaneamento e o microplaneamento. A 

primeira consiste na elaboração da intenção comunicativa, tendo em conta o objectivo 

principal da comunicação. Para que isso se torne possível, procede-se à elaboração de uma 

sequência desses objectivos que, por sua vez, podem ser subdivididos em pequenos 

objectivos que suportam o principal e que implicam a selecção da informação cuja 

expressão possa ser realizada. Ao microplaneamento cabe terminar cada um dos actos de 

fala com intuito de dotar a mensagem de uma estrutura informativa que conduza o 

destinatário a inferir a intenção comunicativa. 

                                                                                                                                                    
tipos de estruturas semânticas, como as expressões de sentido individual, predicativas ou modificadoras. As 
mensagens não proposicionais são, portanto, numa perspectiva, mensagens elípticas. Apesar das suas 
características, as mensagens envolvem relações funcionais e argumentativas de vários graus de 
complexidade.   

Para que a mensagem e o resultado da elocução sejam efectivos, a mensagem deve incorporar uma 
perspectiva particular. O potencial destinatário deve ser capaz de procurar o sentido da elocução, de saber 
qual a informação que já se encontra acessível ao longo do progresso do discurso, o que é focado de novo, e 
por aí fora. Estes e outros aspectos de controlo devem ser marcados no discurso.  

Para que o formulador a aceite como uma saída, a mensagem deve indicar o modo, ou seja, se a 
elocução deverá ser declarativa, imperativa ou interrogativa. Para além disso, a mensagem deve conter os 
resultados aspectuais e deícticos requeridos pela produção de um verbo. 
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No que concerne ao macroplaneamento, importa referir que a escolha da 

informação a ser expressa pode envolver um planeamento substancial, uma pesquisa na 

memória e a feitura de uma interface. A atenção do falante irá retroceder e avançar entre o 

desempenho dessas actividades e a conclusão das mensagens a serem transmitidas.  

Um falante, portanto, pode frequentemente realizar intenções complexas 

reconhecíveis, exprimindo mais exactamente quantidades limitadas de informação. A 

informação deve ser apenas instrumentalizada para tornar atractiva a inferência pretendida 

aos olhos do destinatário. 

Por outro lado, o falante tem em conta a capacidade cooperativa do seu interlocutor 

para inferir o objectivo de uma elocução que expresse apenas uma fracção da intenção a 

ser transmitida, uma vez que os actos discursivos podem ser indirectos. A soma total destas 

actividades poder-se-á denominar como o macroplano. A sua saída é uma sequência 

ordenada daquilo a que chamamos intenções dos actos de fala.  

Mas o que é que os falantes seleccionam para exprimir quando fazem referência a 

objectos e quando eles constroem pedidos? 

Neste aspecto, verifica-se que se produz para se ser mais redundante na nomeação 

do objecto do que se poderia esperar das máximas de Grice. No entanto, estes desvios não 

são realmente irracionais ou sem motivo; uma especificação maior de um objecto é muito 

útil, especialmente quando isso revela o tipo de objecto focado pelo falante. Os falantes 

fornecem aparentemente também informação redundante quando contrastam a referência 

pretendida com um objecto mencionado previamente. Trata-se de um caminho efectivo 

para guiar a pesquisa do destinatário. Os estudos sobre os pedidos mostram também que os 

falantes seleccionam informação eficiente para a expressão – informação sobre os 

conhecimentos, a posição do destinatário em termos de consentimento ou habilidade para 

agir de acordo com os pedidos e, simultaneamente, a execução apropriada para que o 

destinatário obtenha a inferência desejada. A elaboração da intenção comunicativa original 

pode deixar o falante conceber aquilo que se denomina por intenções secundárias (“side 

intentions”), que podem ou não ser comunicativas no sentido restrito. As intenções 

secundárias tendem a ser codificadas mais exactamente como mensagens independentes, 

que podem ser frequentemente reconhecidas como tais no discurso do falante. 

Quando a informação a ser transmitida é complexa, envolvendo sucessivos e 

diferentes actos de fala, o falante terá de decidir como ordenar a informação a ser 
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transmitida. Estamos, portanto, perante o problema da linearidade da fala, princípio natural 

de ordenação que dita soluções ausentes para domínios particulares do discurso. O 

exemplo maior desta situação é a obrigatoriedade da expressão do domínio temporal dos 

eventos segundo uma ordem cronológica. Em segundo lugar, existem restrições gerais no 

trabalho da memória que leva um falante a preferir uma certa ordenação em vez de outra. 

Estas restrições estão bem definidas e têm uma natureza totalmente comum. 

Relativamente ao microplaneamento, temos de ter em conta a transferência de um 

indicador de acessibilidade para cada referente na mensagem, com intuito de informar o 

ouvinte acerca do local onde se encontra o referente (em focos correntes, no modelo do 

discurso, em qualquer outra parte ou em lado nenhum). A um referente pode também ser 

dado um especial estatuto de tópico. Os referentes podem ainda ter vários graus de 

saliência. Uma identidade saliente tem uma hipótese maior de competir no modelo 

discursivo do que uma outra pouco saliente, consequentemente, os itens salientes são mais 

facilmente topicalizados do que os pouco salientes. Os itens da mensagem podem também 

variar em proeminência. Um falante torna um item proeminente se o ouvinte tiver de o 

prover como algo novo – um novo referente, uma nova identidade no papel focado, ou uma 

nova previsão. 

A informação seleccionada a ser expressa deve eventualmente ser codificada num 

formato proposicional. Isto envolve necessariamente a transferência de perspectiva, em 

particular a escolha de relações e pontos de referência para estas relações. Estas escolhas 

dependem de vários factores como a estratégia de linearidade do falante, as relações 

“gestal” num contexto espacial e o estilo cognitivo do falante. 

Finalmente, o falante recupera automaticamente a informação conceptual a ser 

reconhecida para uma determinada linguagem falada, como a informação do tempo. 

Contudo, o falante não deve apenas planear e ordenar os conteúdos dos sucessivos actos 

discursivos. Os conteúdos de cada acto discursivo devem ser também produzidos numa 

dada perspectiva e uma estrutura particular de informação tem de ser partilhada. A 

distribuição daquilo que deve ser expresso como tópico, centro de interesse, ou uma nova 

informação deve ser partilhada e o falante terá de reconhecer determinadas especificidades 

da linguagem que têm de satisfazer exigências da mensagem.  

O resultado final do microplaneamento é uma mensagem pré-verbal que pode ser 

reconhecida pelo formulador enquanto uma característica de saída sua. 
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O macroplaneamento e o microplaneamento são vistos, portanto, como duas 

etapas complementares no processo de codificação da mensagem. No que concerne o 

macroplaneamento, o falante elabora uma intenção comunicativa subjacente ao nível do 

conteúdo do acto discursivo individual; no microplaneamento, o conteúdo de cada acto 

discursivo pretendido é dado numa perspectiva informal e são partilhadas as características 

que são obrigatórias para uma mensagem pré-verbal. No entanto esta teoria não é assim tão 

linear, uma vez que o falante não necessita de proceder à totalidade do 

macroplaneamento antes de iniciar o microplaneamento.  

Apesar disto, estes dois processos envolvidos na codificação da mensagem são 

indispensáveis, uma vez que o falante deve planear um acto discursivo, ou seja, tem de 

seleccionar a informação cuja expressão seria instrumentalizada na realização do objectivo 

– macroplaneamento; seguidamente, cada unidade de informação a ser expressa deve ser 

concebida para uma mensagem pré-verbal, dando uma informação estrutural, uma atenção 

no caminho pretendido e conhecendo os requisitos de saída do formulador – 

microplaneamento. 

Em poucas palavras, podemos sintetizar esta etapa através do seguinte esquema, 

apresentado por Levelt (1993: 73), que exemplifica claramente o que acabámos de analisar.  

 

 

Figura 2 – Visualização de alguns sistemas representativos envolvidos no pensamento e na linguagem. 

 

Importa, no entanto, reter que, e na opinião de Levelt (1993:73-74), cada um desses 

componentes é autónomo na transformação das suas características de entrada para as 

características de saída. Simultaneamente, depreendemos que ambas as etapas estão 

fortemente dependentes do contexto em que ocorrem, e o contexto do discurso está numa 

constante mudança. Desta forma, os falantes têm de registar o tipo de discurso em que 
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estão envolvidos (seja um debate, uma conversa informal, uma leitura ou outro tipo 

qualquer). Têm igualmente de ter em conta o(s) tópico(s) do discurso. Os falantes têm de 

construir uma representação interna dos objectivos que foram fornecidos por eles próprios 

e/ ou pelos seus interlocutores; este conhecimento partilhado denomina-se de modelo 

discursivo do falante. Eles têm também de monitorizar o que é corrente no centro de 

interesse. E também há, finalmente, algum registo daquilo que foi literalmente dito, 

especialmente onde foi pragmaticamente importante ou saliente. 

 

 

 

2.4 Formulação  

 

 

Logo que a mensagem ou um fragmento da mensagem já está preparado para ser 

exprimido, a etapa da formulação pode, então, ser iniciada. Desta forma, vamos assistir a 

uma sucessão de fragmentos de mensagens que irão preparar o formulador para aceder aos 

lemas, para examinar a mensagem para funções, argumentos e modificadores, para 

especificar relações gramaticais e assinalar os mesmos em direcção às estruturas frásica e 

flexional. 

Contudo, este processo de formulação não se efectua de forma simples. Na verdade 

ele é composto por várias etapas: a codificação gramatical e a codificação fonológica. A 

primeira etapa, também denominada estrutura de superfície, recupera a norma do léxico e 

gera relações gramaticais que reflectem as relações conceptuais nas mensagens. A 

segunda, como o próprio nome sugere, cria um plano fonético (ou “discurso interno”) na 

base da estrutura de superfície. Esta etapa permite ainda o acesso a formas de palavras e é 

responsável pela criação de padrões prosódicos4.  

                                                 
4  Importa referir que a estrutura de superfície em si não contém prosódia. No entanto, ela tem as 
informações indispensáveis para as fases seguintes de criação de padrões prosódicos que estarão de acordo 
com as intenções do falante. Mais concretamente, a estrutura de superfície detém especificações acerca do 
modo e do foco.  
 No que concerne o modo, a mensagem pré-verbal tem um marcador para a frase: declarativo, 
interrogativo ou imperativo. Este tem, naturalmente, consequências sintácticas na criação da frase. 
Relativamente ao foco, temos de ter em atenção a proeminência, pois é esta que é expressa na estrutura de 
superfície e é denominada foco prosódico (“prosodic focus”). 
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É tendo em conta o tipo de representação que forma a articulação entre estas duas 

etapas que nós denominamos Estrutura de Superfície. Esta consiste na saída da codificação 

gramatical, assim como da entrada da codificação fonológica, efectuando uma espécie de 

mediação entre ambas.  

 

2.4.1 Codificador Gramatical 

 
O processo de codificação gramatical projecta os conceitos e as suas relações nas 

mensagens pré-verbais para a organização de frases estruturais de normas e de relações 

gramaticais. Todavia, esta organização de conceitos e de relações respeita regras pré-

definidas que cada língua apresenta. 

 Desta forma, o modo como cada estrutura de superfície representa relações 

gramaticais é ordenado segundo dois extremos nas línguas do mundo. Por um lado, as 

línguas configuracionais expressam funções gramaticais na organização hierárquica e da 

esquerda para a direita dos constituintes de superfície, como é o caso da Língua 

Portuguesa. Analisemos a frase “A Mariana deu a rosa à mãe”: 

 

 
 

Figura 3 - Uma mensagem expressa na estrutura de superfície do Português (língua configuracional). 

 
 Analisando a figura apresentada e seguindo a terminologia apresentada na 

Gramática de Língua Portuguesa de Mª Helena Mira Mateus (2003: 277-321), verificamos 
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que, em termos de características sintácticas do Português europeu, cada constituinte 

apresenta uma determinada relação gramatical e apresentam-se segundo uma ordem linear. 

Isto significa que as funções gramaticais são veiculadas pela ordem das palavras na frase, 

daí a importância da mesma na estrutura da frase. Deste modo, o assunto da frase é o seu 

nome (SN) directamente dominado pelo nó da frase (F). Na estrutura de superfície do 

Português europeu, o sujeito (SN) é apenas o sujeito que deriva directamente da F e por 

esse motivo “A Mariana” é o tema da frase. O mesmo se passa com a função de 

complemento directo transportado pelo primeiro SN no predicado, “a rosa”. O 

complemento indirecto é assinalado pelo segundo SN do predicado, “à mãe”. Isto significa, 

portanto, que as funções gramaticais são expressas na configuração da estrutura de 

superfície.  

 Por outro lado, temos também as línguas não configuracionais que utilizam 

marcadores de caso em palavras para exprimir funções gramaticais; a ordem das palavras 

é, por isso, menos relevante.   

 No que concerne aos constituintes da estrutura de superfície, importa referir que 

eles pertencem a diferentes categorias sintácticas e, consequentemente, desempenham 

funções gramaticais diferentes. A categoria frásica maior é a oração, frase nominal, a frase 

verbal, a frase preposicional e a frase adjectival5. Cada uma destas frases tem uma 

capacidade própria. Esta pode chamar os processos sintácticos que irão construir as suas 

características de frase, assinalando as funções gramaticais para os seus complementos no 

interior da frase. 

Neste sentido, e tendo em conta as hipóteses lexicais, a codificação gramatical é 

conduzida lexicalmente. Conceptualmente activado, o lema investiga uma variedade de 

processos sintácticos para a construção dos seus próprios ambientes sintácticos. Os 

processos constroem padrões frásicos, orações e frases que expressem as funções 

gramaticais requeridas através da ordem das palavras nas frases, como já verificámos. 

A codificação gramatical é, portanto, o processo através do qual uma mensagem é 

assinalada numa estrutura de superfície. Deste modo, a codificação gramatical assume a 

mensagem como uma entrada e entrega a estrutura de superfície como uma saída. É 

possível que esse processo seja inteiramente automático e não intencional, uma vez que o 

                                                 
5 Cf. Mateus (2003: 277-321). 
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falante não irá, em cada mensagem, considerar qual das alternativas gramaticais seria mais 

efectiva no alcance de um objectivo comunicativo. 

 

 

2.4.2 Codificador Fonológico 

 

A primeira etapa do processo de formulação, a codificação gramatical, é seguida de 

uma segunda na qual é criada uma representação da forma da elocução. Esta implica vários 

e sucessivos fragmentos da estrutura de superfície que se tornam disponíveis; produz, 

incrementalmente, as especificações de forma que o articulador terá de realizar.    

A estrutura de superfície incorpora, então, instruções para a geração de orações 

prosódicas. Isto é feito de acordo com o significado dos indicadores para o modo e a 

modalidade e dos marcadores do enfoque. Como o modo e a modalidade são indicados na 

estrutura de superfície ainda não é muito bem conhecido; supõe-se que tais indicadores são 

reconhecidos pelo Codificador Fonológico (“Phonological Encoder”), que gera o padrão 

adequado da entoação (particularmente, a característica limite dos timbres).  

Esta codificação consiste na recuperação e delineamento de especificidades 

fonológicas de itens lexicais numa série fluentemente pronunciável de sílabas. Este 

processo implica o desmembramento de especificações fonológicas com intuito de 

restabelecer programas silábicos apropriados e implicam vários níveis de processamento, 

como o fenómeno “debaixo da língua” “tip-of-the-tongue” (análise de alguns detalhes 

segmentais em falta num esboço de uma palavra, daí a ocorrência de bloqueamento ou 

abrandamento). 

Tendo em conta a teoria “activation –spreading” de Dell (1986), apresentada por 

Levelt (1993), importa ter em conta três níveis de processamento na codificação 

fonológica. No primeiro nível, as normas e as suas características diacríticas são os 

preenchimentos para destinar e soletrar o armazém morfológico e a composição métrica 

das palavras. No nível seguinte, esta informação é usada para dirigir e decifrar a 

composição segmental das palavras. No terceiro nível, uma sequência de segmentos da 

palavra é usada para dirigir um ou mais programas silábicos e fonéticos. Estes programas 
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de sílabas são especificações de sinais, movimentos articulatórios, organizados a partir de 

gestos fónicos consecutivos, mas mutuamente sobrepostos.  

Em cada nível, independentemente de definidas as estruturas, estão organizados 

preenchimentos de tipos particulares. Para o soletrar morfológico e métrico, as estruturas e 

as competências consistem em aberturas para normas (ou para os seus indicadores lexicais) 

e as suas características diacríticas. As estruturas são decifradas a cada categoria lexical 

sucessiva na estrutura de superfície. No nível de descodificação, as estruturas que são 

descodificadas são as que contêm aberturas para morfemas, como os prefixos e afixos. No 

nível da descodificação fonética, as estruturas para programas de sílabas dirigidas 

consistem numa tríade ataque-núcleo-coda. Uma tal estrutura é organizada para cada pico 

na descodificação métrica.  

Por isso, cada nível pede o seu tipo de preenchimentos: normas e características 

diacríticas para descodificações morfológicas e métricas, morfemas para descodificação 

segmental, segmentos fonéticos e constituintes silábicos para descodificação fonética. Nem 

as sílabas nem as características distintivas ou alofones são usados como preenchimentos 

para formas representativas endereçadas e decifradas. 

Outra das teorias relativa à codificação fonológica é a de Shattuck – Hufnagel 

(1979), também apresentada por Levelt (1993), a teoria “slots-and-fillers”, que considera a 

ocorrência de erros quanto à forma da palavra e erros discursivos, através do assumir de 

falhas ocasionais de dois processos de controlo: selecção de preenchimentos e descontos de 

preenchimentos. Segundo esta teoria, os erros da forma da palavra devem-se a uma falha 

na direcção, mais visível de descodificação/ soletrar fonético. A direcção, neste nível, 

necessita de fazer triplas de ataque, núcleo e coda válidos para completar as características 

de uma sílaba. Por vezes, há mais do que um preenchimento válido para uma abertura ou 

um preenchimento é tornado válido posteriormente. 

A criação de um discurso contínuo envolve mais do que a concatenação de formas 

de palavras acedidas a partir da memória. As palavras participam no maior sinal de uma 

elocução enquanto um todo e o plano fonético do falante exprime esta participação de 

inumeráveis formas. 

A codificação fonológica de um discurso fluente implica a existência de um gerador 

prosódico que interage com os processos de descodificação e que aceita dois tipos de 

entrada. Há, primeiramente, uma estrutura frásica de superfície e a informação do pico do 
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acento que é relevante para o planeamento prosódico. Há, em segundo lugar, a 

descodificação métrica, na qual se baseia a descodificação fonológica. Há, uma terceira, a 

atitude emocional que afecta tais aspectos do planeamento fonético como o ritmo de fala, a 

pausa intencional, o nível geral do ruído, melodia e entoação. Finalmente, há uma entrada 

de descodificação segmental, que pode ser modificada pelo gerador prosódico para criar 

novas palavras fonológicas. 

O gerador de prosódia produz dois tipos de saída. O primeiro tipo é um conjunto de 

quadros destinados ao soletrar fonético. Cada quadro é enriquecido por parâmetros para a 

duração do jogo silábico, o seu ruído, o seu movimento de tom, e (talvez) a sua precisão de 

articulação. O segundo tipo de saída consiste nos preenchimentos desses quadros: 

segmentos que podem preencher ataques, núcleos ou a abertura da coda. O soletrar 

consiste na recuperação de planos de sílabas armazenados e a consequente parametrização 

da duração, ruído, etc.  

A tarefa maior para o gerador de prosódia é a criação do ritmo. Ele cria palavras 

fonológicas, sintagmas fonológicos e frases entoacionais. Esta tarefa pode, na maior parte, 

ser feita incrementalmente. Isto significa que não é necessário na memória partilhada mais 

do que um ou dois elementos lexicais sucessivos em vez de transferir o seu valor métrico. 

Mas quanto mais memória partilhada for possível – como os valores baixos de fala – o 

padrão métrico resultante pode tornar-se mais eufónico do que se a memória partilhada for 

limitada.  

Outra das tarefas principais do Gerador de Prosódia é criar um contorno entoacional 

para a elocução.   

Por exemplo, tendo em conta o fenómeno do discurso contínuo da encliticização, a 

criação de formas de palavras em contexto provoca desvios impressionantes de formas de 

pronunciação de palavras. Vai ser, então, este material reestruturado conjuntamente com a 

saída do gerador prosódico que resulta no plano fonético para o discurso contínuo. 

 

 

2.4.2.1 Erros que podem ocorrer 

 

Ao longo desta última etapa do codificador fonológico, como observámos 

anteriormente, podem ocorrer diferentes tipos de erros discursivos, como trocas, 
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substituições, omissões e mudanças (Shattuck–Hufnagel, 1979). No que concerne aos erros 

discursivos, estes podem ser na adição, erros na geração de estruturas pré-definidas. A 

teoria fornece uma consideração da “Unit-Similarity-Constraint”, a observação que o 

objectivo e a intromissão nos erros são quase sempre do mesmo nível e categoria 

estruturais. E, finalmente relacionado com isto, esta teoria distingue entre erros discursivos 

possíveis e impossíveis. 

Relativamente às substituições verifica-se que elas se processam através da 

descodificação na abordagem “slots-and-fillers”.  

Considerações mais elaboradas de activação de preenchimento em diferentes níveis 

do processo são propostos nas teorias de união ou activação. A consideração de Dell, em 

particular, é formal e quantitativa suficiente para prever o tipo e as frequências relativas de 

erros de formas de palavras, tanto num arquivo de observação como num engano de 

entoação experimentalmente induzido. Ele também fornece várias explicações para vários 

outros fenómenos de erros discursivos, tais como os efeitos preconcebidos, influências 

lexicais e efeitos de ritmo de fala. Nesta teoria, os diferentes tipos de substituições são 

representados como nós em diferentes estratos ou níveis de representação – no meio deles 

um nível para palavra ou nós normativos, um estrato para nós morfemas, e um estrato 

fonológico onde há nós - para sílabas, constituintes silábicos e fonemas. De entre os níveis, 

os nós estão ligados entre si ao longo da activação até que cada um deles seja aberto até ao 

nível mais baixo, mas também ao nível mais elevado. Este cruzamento colocado é uma 

teoria da estrutura da forma da palavra do léxico e do caminho em que é acedido. É 

essencial para esta operação a activação paralela de estruturas que controlem a ordem em 

que activados os nós são reforçados, um conceito central da teoria das “slots-and fillers”.  

 

 

2.4.2.2 As entradas lexicais e o acesso aos lemas  

 

As codificações gramatical e fonológica são mediadas através de entradas lexicais. 

A mensagem pré-verbal regula itens lexicais na sua actividade. As propriedades 

sintácticas, morfológicas e fonológicas de um item lexical activado regulam os processos 

de codificação gramaticais, morfológicos e fonológicos subjacentes à criação de uma 

elocução. A noção de que o léxico é um mediador essencial entre a conceptualização e a 



 

  25 

codificação gramatical e fonológica é conhecida por hipótese lexical (“lexical 

hypothesis”). Esta implica, em particular, que, numa mensagem, o falante não vá regular 

uma forma sintáctica particular, como a construção passiva. Devem sempre ser mediados 

itens lexicais, que podem ser regulados pela mensagem, através das suas propriedades 

gramaticais e a sua ordem de activação provoca o Codificador Gramatical (“Grammatical 

Encoder”) para criar uma estrutura sintáctica particular.  

O léxico mental desempenha, portanto, um papel central na criação do discurso. É o 

repositor de informação acerca das palavras que o falante está autorizado a produzir. Esta 

informação envolve, finalmente, o sentido de cada item e as suas propriedades sintácticas, 

morfológicas e fonológicas. As entradas no léxico mental, por sua vez, estão mutuamente 

relacionadas de várias maneiras, de acordo com os significados e formas. No entanto, nem 

todas as palavras usadas pelos falantes estão armazenadas no léxico. As palavras podem 

ser novamente construídas localmente.   

A informação normativa de um item lexical consiste em especificações conceptuais 

para o seu uso (incluindo condições pragmáticas e estilísticas), e vários tipos de 

propriedades (morfo)-sintácticas. Entre as últimas estão as categorias sintácticas das 

normas, as funções gramaticais e as relações entre essas funções e as variáveis conceptuais 

ou papéis temáticos na estrutura conceptual. As normas também têm várias variáveis 

diacríticas cujos parâmetros têm de ser fixados durante a codificação gramatical. Entre elas 

estão variáveis como a pessoa, o número, o tempo, o aspecto, o modo, o caso e o acento da 

intensidade. 

 

 

2.4.2.3 Acesso aos itens lexicais em discurso fluen te 

 
 

Existem dois critérios essenciais que permitem a avaliação de cada teoria de acesso. 

O primeiro prende-se com a velocidade de acesso. O rápido acesso que ocorre no discurso 

fluente, assim como os vários fenómenos de erros discursivos, são reveladores de um 

processo paralelo. O segundo critério é a convergência. Pode uma teoria contribuir para 

aceder ao item correcto, dada uma intenção do falante para expressar um conceito 

particular? O meio de avaliar uma correcta convergência é uma solução teórica do 
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problema do hiperónimo: dado um conceito para ser expresso, como é que a teoria 

assegura que o item correspondente é acedido mas nenhum dos seus hiperónimos? Uma 

revisão das várias teorias, levada a cabo por Levelt (1993), mostrou que algumas falham no 

critério de velocidade (redes de discriminação), e que todas falham no critério de 

convergência.  Um passo próximo da solução/ produção desta falta de convergência foi a 

formulação de três princípios que, quando implementados na teoria de processamento, 

garantem uma correcta convergência sem criar problemas intransponíveis para o encontro 

de critério de velocidade. 

Esta formulação baseia-se em três tipos de erros discursivos como palavras 

amálgamas, substituições e trocas não são fenómenos fortuitos. As misturas têm a sua 

causa principal no nível conceptual: duas ou mais concepções competem para a expressão. 

Os termos introduzidos são frequentemente sinónimos aproximados, mas a mistura pode 

também ser devida a um pensamento introduzido (freudiana). As substituições, por outro 

lado, são causadas principalmente por associações de palavras – conexões associativas 

directas entre normas. Finalmente, as trocas podem surgir quando duas concepções 

diferentes numa mensagem desencadeiam simultaneamente itens lexicais que estão fora da 

mesma categoria sintáctica. Em todos os casos, os erros discursivos revelam a activação 

paralela de mais de um único item lexical. 

No que concerne ao tempo do percurso do acesso lexical, em particular os passos 

envolvidos na nominação dos objectos ou relações visuais, temos três momentos. O 

primeiro é o processamento do referente visual. Esta fase é sensível à interferência de 

material visual similar. O segundo passo concerne à categorização do padrão visual. Existe 

uma preferência pelo uso de um nível básico das categorias neste nível de processamento. 

Este passo é particularmente sensível à interferência do início de categorias semânticas 

iguais ou diferentes. O terceiro passo é o acesso particular ao léxico, cuja velocidade está 

altamente dependente da frequência de uso do item pretendido. Há razões para se supor 

que neste último processo haja evolução temporal, de tal modo que o significante é acedido 

posteriormente ao seu significado. 
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Figura 4 – Visualização do processo de nominação dos objectos (Levelt et alii, 1999: 16). 

 
 Como podemos verificar, a figura 4 permite-nos aperceber do desenrolar de todo o 

processo de nominação dos objectos, ao longo das suas três etapas. Primeiramente, o 

falante começa por ver o objecto pretendido (cadeira, bola), para que, numa segunda fase, 

permita categorizá-lo e analisá-lo, e, finalmente o acesso ao léxico que lhe permite 

descrever correctamente aquilo que imaginou previamente. 

 

 

2.4.2.4 Construção de planos fonéticos 

 

A codificação fonológica não se resume, contudo, a uma simples recuperação dos 

planos fonéticos armazenados para palavras sucessivas e sua concatenação. Antes mesmo 

de cumprir a sua tarefa, é imprescindível que o plano fonético proceda a uma 

(res)silabação rítmica de um conjunto de segmentos. Cada segmento de palavra e ritmo 

básico estão armazenados na forma do léxico. Sempre que estes padrões de palavras são 
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concatenados, surgem novos padrões. Os segmentos podem ser perdidos ou acrescentados, 

particularmente em palavras limite. As sílabas podem ser formadas através das palavras 

limite. A acentuação das palavras é mudada para criar um ritmo regular maior para um 

maior número de relações enquanto um todo. Muitas destas operações servem para criar 

padrões mais fáceis de pronunciar. O pronunciamento deve ser a saída do Articulador.  

A codificação fonológica é precedida, portanto, por uma construção do falante de 

um plano fonético, quer ao nível da palavra, quer ao nível do discurso conectado. Os 

planos para as palavras são construídos na sua morfologia e envolvem uma organização 

fonológica em vários níveis.  

A forma fonética das palavras envolve aspectos qualitativos e prosódicos. Os 

aspectos qualitativos relacionam-se com o material fonético que serve para preencher 

sucessivas aberturas da estrutura a preencher. Este material pode ser categorizado mais ou 

menos sonoro (V ou C). É posteriormente caracterizado por outras características fonéticas 

– particularmente, a laringe e as supralaringes, como características de maneira e de lugar. 

Poder-se-ia, de facto, representar a informação qualitativa de segmentos numa 

configuração de camadas de características independentes. Fones sucessivos são fornecidos 

para constituírem organizações silábicas: cada sílaba contém um pico sonoro que pode ser 

ladeado por fones menos sonoros. A rima de uma sílaba caracteriza-a como forte ou fraca e 

isto, por sua vez, afecta a estrutura rítmica na palavra em que ela se insere.  

 

 

2.4.2.5 O aspecto prosódico   

 

O aspecto prosódico de um plano fonético de uma palavra envolve a sua 

organização métrica e entoacional. Cada palavra tem uma organização interna com 

sílabas mais ou menos realçadas e isto faz parte do código armazenado para a palavra. Este 

padrão métrico pode ser representado convenientemente através de grelhas métricas. A 

sílaba que acarreta o realce principal é aquela que fornecerá o pico do acento se isso é 

especificado na estrutura de superfície. A entoação de uma palavra não está lexicalmente 

armazenada em línguas como o Português, embora isso aconteça em certo grau nas 

chamadas línguas tonais.  
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2.4.2.6 Plano para fala contínua 

 

Um plano de um falante para um discurso conectado não é um simples 

encadeamento de planos de palavras. Primeiro, um falante pode seleccionar alomorfismos 

clíticos em vez de palavras plenas quando se produz um discurso conectado. Estas e outras 

formas de cliticização criam novas unidades de tipo palavra – palavras fonológicas – e 

geralmente envolvem alguns graus de ressilabificação. Há também várias outras mudanças 

segmentais e silábicas que podem ocorrer no limite da palavra no discurso coeso.  

O discurso fluente também envolve um planeamento métrico. Verifica-se uma 

organização a que alguns chamam “sintagmas fonológicos” – sequências discursivas 

conduzindo a cabeças lexicais de SNs, SVs, SPs ou SAs. Alguns destes grupos métricos 

existem sem dúvida no discurso. Há, para além disso, frases entoacionais que consistem 

numa ou mais destas unidades métricas coerentes. São domínios para a transferência da 

entoação. 

A entoação visa enfatizar uma parte do discurso fluente, tornando-o mais 

expressivo, num plano fonético de um falante. 

 

 

 

2.5 Articulação: A produção do sinal de voz 

 

 

A articulação fluente é, provavelmente, a capacidade motora mais complexa do 

homem. Ela envolve o uso coordenado de vários músculos que se distribuem por mais de 

três estruturas anatómicas distintas: a respiratória, a laríngea e a supra-laríngea. O sistema 

respiratório regula a corrente de ar, a fonte de energia para a produção do discurso. Isto é, o 

sistema respiratório controla o constante expirar de ar durante o discurso, fornecendo, deste 

modo, a fonte de energia acústica. Ele tem o seu próprio modo de funcionamento durante o 

discurso que distingue a marca da respiração normal do estado de repouso. A estrutura 

laríngea, que inclui as cordas vocais, é responsável pela alternância do vozeamento e não 

vozeamento, e pela modulação do tom. Ela controla também a expressão e o ruído do 
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discurso. Durante a expressão, ela gera um comboio de sopros de ar periódicos, que 

fornecem largamente o espectro da frequência no qual constrói a ressonância. Por fim, a 

estrutura supra-laríngea ou o tracto vocal exerce duas funções na articulação. A primeira é 

o apertar a interrupção do fluxo do ar, particularmente, na produção, por exemplo, das 

consoantes fricativas. Na verdade, existem diferentes lugares onde o tracto vocal pode ser 

constringido e há diferentes maneiras de o fazer ou libertar estes constrangimentos. As 

combinações de lugares e formas de articulação, por sua vez, fornecem uma variedade rica 

de sons possíveis. A segunda é funcionar como ressonante, modulando o timbre dos sons 

sucessivos do discurso. O timbre depende, particularmente, da forma das cavidades 

faríngeas, orais e nasais. O timbre é também responsável pela diferenciação das vogais das 

consoantes. Por outro lado, o tracto vocal é o constituinte principal para a articulação 

apropriada dos segmentos discursivos.  

Uma das capacidades dos movimentos humanos mais complexa é a articulação 

fluente do discurso. A articulação é o motor de execução do plano fonético. Antes de se 

tornar articulado, o plano fonético pode ser temporariamente memória partilhada, 

“Articulatory Buffer”.  

 Para que o discurso possa, então, ser iniciado, algumas quantidades mínimas do 

plano fonético (provavelmente uma palavra fonológica) deviam ser reunidas e distribuídas 

pelo articulador. Este plano fonético implica uma hierarquia de tarefas articulatórias, e 

cada tarefa articulatória requer uma diferente inter-relação de músculos cooperantes.  

 

 

 

2.6 Auto–monitorização  

 

 

A última etapa deste longo, mas célere, processo de produção de discurso culmina no 

sistema de compreensão do discurso, responsável pela feitura de uma auto-produção 

interna e de um discurso válido para o sistema conceptual, que permite ao falante 

monitorizar as suas próprias produções. 
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Desta forma, quando um falante comete um erro discursivo ou exprime algo de 

forma não muito apropriada, interrompe-se a si próprio para efectuar uma correcção. 

Contudo, este fenómeno de monitorização pode não ocorrer apenas em discurso 

espontâneo como também nos outros tipos de discurso.  

Levelt afirma veementemente que os falantes prestam atenção àquilo que estão a 

dizer e como o estão a dizer. Na verdade, eles podem monitorizar a maioria dos elementos 

ou partes do seu discurso, variando desde o assunto à sintaxe, da escolha de palavras até às 

propriedades da forma fonológica e articulatória, mas isto não é tudo feito em simultâneo, 

uma vez que a atenção é, por um lado, selectiva e, por outro, flutuante.  

 Um dos aspectos do discurso que é, aqui, relevante é a sua elevada dependência do 

contexto e da tarefa a ser executada. Um falante pode ser levado a prestar atenção a certos 

tipos de erros ou disfluências e levado a ignorar outros. Também, a taxa de detecção flutua 

com o desenvolvimento das elocuções. No entanto, esta monotorização é mais intensa no 

fim das frases. 

Para tornar este processo explícito, existem, essencialmente, duas classes de teorias 

de monitorização: as teorias de edição e as teorias de coesão. As primeiras colocam o 

monitor fora do sistema de produção de língua; as segundas tornam-na interna no sistema. 

Todos os tipos de teorias têm as suas forças e as suas fraquezas, e são todas difíceis de 

infirmar.  

 

 

2.6.1 Auto -correcção  

 

Depois de se aperceber de falhas no conteúdo ou na forma, um falante pode 

interromper-se a si próprio e começar a correcção da operação. É evidente que a auto-

correcção segue imediatamente até à detecção de problema, visto que os falantes não 

esperam até à conclusão de uma unidade sintáctica, lexical ou fonética. Há, contudo, uma 

excepção nesta “Main Interruption  Rule”6: os falantes respeitam a integridade das 

palavras.  

                                                 
6 «Stop the flow of speech immediately upon detecting trouble» (Levelt, 1993: 478). 
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O momento de suspensão depois da auto-correcção é frequentemente preenchido 

com algumas expressões de edição, mais frequentemente “eh...”. Este “eh” é um sintoma 

da realidade do problema. Ele aparece especialmente quando o item incomodativo é 

imediatamente reconhecido pelo falante. Outros termos de edição tendem a revelar o tipo 

de problema em mãos. Quando há um erro completo, as expressões de edição são usadas 

envolvendo rejeição ou desculpa (não, desculpe). Quando o que é dito não é muito 

apropriado, as expressões de edição não são muito usadas, e quando usadas tendem a 

acentuar a continuidade da interpretação (isto é).  

Ainda durante o processo de auto-correcção, após o retomar do discurso depois de 

uma interrupção, o falante relaciona cuidadosamente a correcção com a elocução original 

interrompida. Há, primeiro , uma relação sintáctica entre essas duas. A elocução original e 

a correcção são, essencialmente, transmitidas como duas orações ligadas através de uma 

coordenação. A sintaxe da correcção é governada por uma regra, de correcção que 

confirma este carácter coordenativo das correcções. A regra habitualmente seguida é a de 

que as correcções ocorrem naturalmente. Mas isso pode, como pode qualquer regra 

linguística, ser violado. 

Uma segunda observação consiste na forma de correcção que depende da ocasião. 

Na correcção de erros totais, os falantes tendem a preservar a sintaxe original na correcção. 

Eles podem citar partes da elocução original sem a mudar, exceptuando-se naturalmente 

o(s) item(s) a ser(em) substituído(s). Quando o elemento a corrigir é inapropriado, os 

falantes reformulam  frequentemente, novos materiais na elocução original ou começam 

com uma nova elocução. As correcções de erros são conservadoras;  as correcções de 

adequação são certamente reformulações inovadoras. 

A terceira propriedade sobre a forma como os falantes reiniciam os seus discursos 

é que eles dão pistas sobre como relacionar a correcção com a elocução original. Quando a 

correcção é para ser compreendida como a continuação da elocução original a partir de 

uma palavra, a primeira correcção de palavra revela qual palavra é que é. Na maioria de 

outros casos o termo de edição diz ao ouvinte como resolver a continuação do problema. 

 Nem todas as correcções são feitas ordenadamente como operações de paragens e 

de recomeços. Os falantes podem preservar a fluência corrigindo “no voo”, mas 

geralmente às custas da correcção sintáctica.  
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É frequente o interlocutor tornar o falante ciente de alguns problemas no seu discurso, 

perguntando “o quê?” ou “o que quer dizer?” ou dando sinais não verbais. Um falante não 

monitoriza apenas o seu próprio discurso directamente: ele também o monitoriza 

indirectamente atendendo às reacções do interlocutor, como podemos verificar na figura 5.  

 

 
 
  
 

 
          preverbal message                       parsed speech 

 
 
 
 
 
 
 
phonetic plan         

 (internal speech)        phonetic string  

 
 
 
 
 
    overt speech 

 

Figura 5 - Esquema perceptual da teoria de auto-correcção (Levelt, 1993: 470). 

 

 

 

2.7 O falante enquanto interlocutor  

 

 

A preparação das palavras na produção do discurso é, normalmente, um processo 

rápido e exacto. Contudo, nós conseguimos gerá-las em dois ou três segundos numa 

conversação fluente, como já explicámos.  

Para que haja a tal conversação fluente implica que exista também uma interacção 

discursiva, algo universal, e que implica a existência de dois ou mais interlocutores. 

Conceptualizer 
Monitoring 

Formulator Speech 
Comprehension 

System 

Articulator Audition 

Internal 
Loop 
 
 

External 
Loop 



 

  34 

Seguidamente, é importante que esta interacção esteja altamente contextualizada para que 

cada um dos intervenientes contribua de forma correcta e relevante. Por outro lado, 

importa ter também em conta a contextualização espácio-temporal, partilhada por todos os 

intervenientes para que o discurso se torne mais autêntico. 

 Paralelamente, temos de ter sempre presente que a um discurso subjaz sempre uma 

intenção, um objectivo. Na verdade, as pessoas comunicam entre si sempre com propósitos 

claros ou, então, mais ou menos camuflados, partilhando estados de coisas, sentimentos 

diversificados. Neste sentido, Eibl – Eibesfeldt (1984) afirma que «phylogenetically, the 

main purpose of conversation is the regulation and ritualization of social relations. 

Conversation originates from communicative intentions.» (Levelt, 1993: 30). O falante é, 

então, visto como um interlocutor, um participante na conversação, a “foundation stone of 

the social world” (Beattie 1983).  

Contudo, esta conversação não se processa de forma aleatória. Ela é regida por um 

conjunto de princípios orientadores de cada uma das partes de uma conversa. Estes 

princípios minimizam também a hipótese de ocorrer uma conversa em simultâneo, que 

poderia interferir com a distribuição da atenção. Existem também regras que regulam o 

carácter cooperativo das contribuições, isto é, os modos através dos quais uma contribuição 

se relaciona com aquilo que é conhecido e esperado mutuamente. Trata-se das conhecidas 

máximas de Grice7. 

Numa determinada conversa, os participantes também partilham um contexto 

espácio-temporal não-linguístico, no qual eles fixam deicticamente as suas elocuções (a 

pessoas, ao status social, ao lugar, ao momento e ao lugar do discurso). Até o espaço e o 

tempo estão relacionados, uma vez que o interlocutor assume tacitamente o “aqui” e o 

“agora” do falante para estar na origem da sua expressão deíctica. A referência deíctica 

para o tempo é acompanhada pelo uso de deícticos adverbiais (“ontem”, “amanhã”) e pelo 

uso de um determinado tempo verbal. Este aparece sempre que o falante expressa duas 

relações temporais através do seu significado: uma relação deíctica entre o momento da 

elocução e alguns momentos implícitos ou explícitos de referência. Nem todas as línguas 

têm um sistema temporal, o que não é, de forma alguma, o caso da Língua Portuguesa, mas 

os mesmos dois componentes podem também ser referidos pelo sentido adverbial. 

                                                 
7 Cf. GRICE, Paul, Studies in the Way of Words, Harvard University of Press, 1991. 
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Importa salientar ainda que as contribuições de um falante para uma conversação 

são, na sua maioria, intencionais, pois visam alcançar determinados objectivos sociais e 

pretendem ser reconhecidos como tais. Os falantes podem expressar as suas intenções 

comunicativas através de processos mais ou menos directos, de acordo as exigências 

educacionais, conseguindo e partilhando conhecimento, que, por sua vez, pode possibilitar 

a distinção entre diferentes tipos de actos de fala (contribuições intencionais).  

 

 
  

2.8 Disfluências 

 

 

Tendo em conta que o discurso oral se caracteriza por apresentar «the highly 

frequent occurrence of disfluency» (Shriberg, 1994: 1), entendemos, frequentemente, o 

discurso oral como uma forma deficiente do uso da língua. Neste sentido, os falantes 

produziriam frases ditas incorrectas enquanto falavam espontaneamente, devido a factores 

como a limitação na memória e de atenção ou até devido a particularidades fisiológicas. 

Consequentemente «this type of speech distinguishes itself considerably from what an 

“ideal speaker” in a “ideal communicative setting” would produce: it typically exhibits 

flaws in syntactic constructions, articulation errors, hesitations, sel-repairs, etc.» (Marc 

Swerts (1996: 1033). 

Devido a estas particularidades, e como temos vindo a afirmar, nos últimos tempos, 

tem-se verificado um interesse cada vez maior pelo estudo de fenómenos específicos da 

fala espontânea. Dentro desses estudos, verifica-se uma anotação dos mesmos, de acordo 

com diferentes níveis: acústico, fonológico, prosódico, lexical, morfossintáctico, semântico 

e pragmático, já que, para se produzir qualquer discurso espontâneo, qualquer falante tem 

de planeá-lo, estruturá-lo e articulá-lo numa cadeia de palavras. Num diálogo, os 

interlocutores têm ainda de compreender o contributo de cada um e replicar 

apropriadamente de forma a tomar a vez. 

Se entendermos como sinal de domínio da linguagem falada a fluidez e a 

continuidade, sem quaisquer interrupções ou desvios, como quer o senso comum, tudo o 
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que concerne o não concluir de uma frase ou quebra indicará inabilidade linguística. Se, ao 

contrário, considerarmos que tais rupturas e estruturas inacabadas são constitutivas da 

oralidade e manifestam um pensamento em elaboração, que, por isso mesmo, se deixa ver 

nas suas tentativas, precisamos, necessariamente, questionar a representação do que seja 

ser fluente. Contudo, teremos de ter sempre presente a noção de que a produção de um 

discurso é um acto dinâmico que envolve um planeamento e uma auto-monotorização a 

vários níveis, logo, a espontaneidade dá origem a vários erros que, na maioria das vezes, 

são detectados pelos falantes, levando-os a corrigi-los. Estas correcções, segundo Levelt 

(1994), podem ser feitas a dois níveis: 

 - correcções de adequação (de aperfeiçoamento), quando o falante se apercebe que 

a mensagem necessita de ser mais específica a fim de o seu sentido ser comunicado 

correctamente; 

- correcção de erros (de compreensão), quando o falante detecta um erro que 

implica uma total falha a nível da produção e que, por isso, precisa de ser corrigido. 

Estas noções de fluência/ disfluência têm sido, obviamente, objecto de pesquisa de 

alguns estudiosos, entre os quais Butler-Wall (1986), Delomier & Morel (1986), Bange 

(1986), Riggenbach (1991), Scarpa (1993), Koch & Souza e Silva (1996), Crescitelli 

(1997). Na verdade, chegaram à conclusão de que, em discurso oral, existem taxas 

elevadas de ocorrência de disfluências, como, posteriormente, veio a confirmar Elizabeth 

Shriberg (1999:1).  

Para estes, a disfluência pode referir-se a fenómenos como tons fáticos de dúvida o 

de manter a sua vez na elocução, palavras cortadas, repetições e reformulações. 

Levelt e colaboradores (2001:1) apontam também como possíveis dificuldades para 

a ocorrência de disfluências cinco causas: o planeamento e a produção de uma frase, 

compreensão da frase anterior, o desempenho da tarefa comunicativa, a ordenação dos 

factos e factores inter-pessoais. Desta forma, contrariam teorias explicativas que encaram 

as disfluências como erros, quando «speakers have not framed an utterance which satisfies 

their goals before they begin to speak. Disfluencies are thought to occur when speakers fail 

to monitor and edit successfully during earlier phases of production.» (Lickley et alii , 

2001: 1). 

Se até há poucos anos, os estudos sobre disfluências se centravam, essencialmente, 

na análise das suas propriedades lexicais, como o estudo de Herbert H. Clark e Thomas 
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Wason (1998), “Repeating Words in Spontaneous Speech”, actualmente, analisam-se 

também as suas particularidades fonéticas, como atestam, por exemplo, os estudos de 

Tapio Hokkanen (2001), “Prosodic Marking of Self-repairs”. Desta forma, em termos 

fonéticos, Shriberg (1999:1) afirma que há implicações na produção de discursos na 

ocorrência de disfluências tais como a duração do segmento, entoação, qualidade vocálica 

e co-articulação dos padrões.  

Assim, sempre que um falante interrompe o seu discurso para corrigi-lo e/ ou 

adaptá-lo às suas intenções discursivas, assistimos a uma disfluência. Trata-se de pequenos 

ajustes que têm como fim melhorar a comunicação entre os falantes e, assim, manter a 

mutualidade no discurso. 

Decorrente deste fenómeno de auto-monitorização, compreende-se o facto dos 

falantes produzirem uma variedade de diferentes tipos de disfluência no discurso 

espontâneo quer se trate de erros em que o fone ocorre na posição errada para a palavra 

pretendida, quer se verifique uma falta de fluência que não mostra erros nos sinais do 

discurso.  

Compreendidas as situações que levam os falantes a produzirem disfluências, 

podemos afirmar que elas se podem traduzir no discurso oral através de pausas 

preenchidas, repetições, marcadores discursivos, pausas silenciosas, sequências 

abandonadas, revisões, termos explícitos de edição. 

Mas quais são as causas que estão na base para a ocorrência deste fenómeno? 

É de reter que cada tipo de disfluência tem motivações próprias, mas há causas 

comuns. Se partirmos da noção dada por Hannele Nicholson (2003: 17) que encara a 

disfluência como «a strategic device for intentionally signalling to an interlocutor that the 

speaker is commited to an utterance under construction. […] is also an automatic effect of 

cognitive burdens, particularly of managing speech production during other tasks.», 

facilmente, compreendemos essas especificidades. 
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2.8.1 Tipologia  de disfluências  

 

As disfluências podem apresentar uma tipologia variada, todavia podemos 

sistematizá-las de acordo com os momentos de produção do discurso: o seu planeamento e 

produção, a sua consequente compreensão, a realização da tarefa comunicativa, a 

ordenação de resultados e factores inter-pessoais. 

Neste sentido, podem-se verificar os seguintes passos: 

- o falante planeia o que vai dizer de imediato, quer em termos da formulação da 

totalidade do discurso, quer na selecção do item lexical mais apropriado. Para isso, tenta 

recordar-se de uma palavra para responder a uma questão ou procura a informação 

essencial para completar o seu discurso. Por exemplo, quando o falante tenta fornecer o 

número de telefone de alguém e, com intuito de ganhar tempo para o procurar, pára o seu 

discurso. 

- se o falante detecta o erro, quer seja notório ou não, precisa de ganhar tempo para 

voltar a planear o discurso a fim de colmatar a sua lacuna; 

- num diálogo, o falante pode hesitar a fim de testar a atenção do seu interlocutor ou 

tentar impedir que ambos falem em simultâneo. 

De forma sucinta, Clark (1998: 201) explica as motivações para a ocorrência de 

disfluências e que referimos anteriormente. Segundo este linguista, as disfluências podem 

ocorrer «when speakers cannot formulate an entire utterance at once, they may suspense 

their speech and introduce a pause or filler before going on. And when speakers change 

their minds about what they are saying, they may suspend their speech and then add to, 

delete, or replace words they have already produced».  

Em termos de localização frásica, Watanabe (2005: 37) afirma que quando «major 

constituents such as sentences, clauses, noun phrases (NP), verb phrases (VP), and 

prepositional phrases (PP) have been regarded as principal units of planning. It has been 

found that disfluências tend to appear more frequently at the beginning of these 

constituents rather than in the other positions». 

 Partindo, então, do facto de que o termo disfluência pode ser aplicado a qualquer 

ruptura da continuidade acústica e/ ou sintáctica da fala, que ocorre devido a problemas de 

planificação do discurso, acesso ao léxico deficiente, etc. (Levelt, 1993, capítulo 12), o 

estudo das causas que provocam tais rupturas de discurso, assim como o processamento 
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interno ao nível cognitivo, são questões centrais da psicolinguística e já foram apontadas 

anteriormente. A manifestação externa das disfluências, as estruturas sintácticas completas 

que resultam, assim como os modelos de interpretação semântica, são questões que 

pertencem à área de processamento da linguagem natural. 

 Deste modo, e partindo da esquematização de Luís Fuentes (2004, 11-20), mas 

adaptado às nossas exigências, podemos estruturar as disfluências em vários níveis, a 

saber: 

 a) Nível acústico 

Incluem-se os fenómenos que afectam os modelos acústicos do interlocutor, tais 

como os ruídos, pausas, os sons fáticos de dúvida, o de manter o controle do discurso, 

expansões de sons, etc., como exemplificam as disfluências seguintes: 

Ø  Pausas silenciosas; 

Ø  Pausas preenchidas “filled pauses”. 

 

 b) Nível lexical 

Trata-se dos fenómenos que afectam a pronunciação das palavras, como por 

exemplo: 

Ø  Palavras interrompidas (hesitações). 

 

 c) Nível sintáctico 

Este nível inclui todo o tipo de irregularidades na estrutura frásica e expressões, de 

acordo com as normas gramaticais que a regem. Este grupo pode incluir auto-correcções 

(“self-repair”), omissões, faltas de concordância, conjugações incorrectas, fenómenos 

típicos do discurso oral. Todavia, este tipo de erros não implica erros de compreensão.  

No discurso espontâneo, as repetições desempenham um papel similar ao das 

pausas preenchidas, manter a vez, e outras funciona de forma enfática – o falante repete 

aquilo que pensa ser importante. Por seu lado, as auto-correcções utilizam-se para corrigir 

erros sobre a estrutura frásica (Levelt, 1993, capítulo12) através de: 

Ø  Reformulações; 

Ø  Sequências abandonadas. 
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  Nível pragmático 

Neste nível consideram-se todos os fenómenos relacionados com o acto 

comunicativo e com as intenções ou fins do falante. Trata-se, portanto, de um fenómeno 

que por si só tem significado e eficácia na gestão da comunicação. O seu objectivo é ajudar 

à compreensão, enfatizar significados, estabelecer estruturas discursivas e relacioná-las 

entre si. 

A função pragmática é levada a cabo mediante padrões de entoação e, em grande 

medida, por alguns dos outros fenómenos já referidos: pausas silenciosas, pausas 

preenchidas, repetições, etc.. Participam também na estratégia conversacional uns 

fenómenos do tipo linguístico que carecem de um significado próprio. A saber: 

Ø  Marcadores discursivos. 

 

 Contudo, quais são as motivações, as causas, os pressupostos que levam os falantes 

a produzirem disfluências? 

Lickley (1994) analisou factores como o sexo, a idade do falante e do ouvinte, o 

papel, a capacidade de análise do locutor e a sua prática discursiva. Heather Bortfeld e 

colegas (2001), por seu turno, concordam com os factores apresentados por Lickley e 

acrescentam outros factores que podem estar na base para a ocorrência de disfluências. 

Deste modo, acrescentam factores como a relação que existe entre locutor e interlocutor e  

alguma dificuldade resultante do tópico do discurso. 

  A primeira conclusão a reter é de que não há uma relação entre o sexo do falante e 

a ocorrência de disfluências, embora se verifique que há uma tendência para que os 

homens sejam mais disfluentes do que as mulheres, resultados que foram, aliás, idênticos 

aos posteriormente realizados por Shriberg (1994: 147), que no caso das pausas 

preenchidas concluiu que «men produced higher rates of FPs than women». 

 No caso da idade, tem-se verificado que há, igualmente, uma interdependência, na 

medida que se constata que falantes mais velhos apresentam uma maior dificuldade em 

recuperar as palavras do que um falante mais novo, como atestam as conclusões do estudo 

de Bortfeld (2001, 138-139), «older speaker produced higher disfluency rates [...] than 

middle-aged [...] and younger [...] speakers. [...] There was no difference between the 

younger and middle-aged groups».  

 Relativamente ao grau de familiaridade, conclui-se que há, pelo menos dois 
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aspectos a ter em conta. O primeiro prende-se com o facto dos falantes se demonstrarem 

mais cautelosos e cooperativos quando falam com alguém cujo grau de familiaridade é 

inexistente. Isto manifesta-se numa maior propensão para se fazer um pré-planeamento do 

discurso antes de o proferir que se reflecte numa baixa ocorrência do número de 

disfluências. O segundo prende-se com o grau de ansiedade que, quanto menor, menor é a 

possibilidade de ocorrência de disfluências, «we might expect people to be more disfluent 

with strangers than with intimates, because they might be more anxious with unfamiliar 

partners; higher disfluency rates have been associeted with anxiety» (Bortfeld, 2001: 127). 

Relativamente à posição da frase em que ocorrem as disfluências, verifica-se que há 

uma tendência para ocorrerem num momento inicial da frase, quando o planeamento das 

partes seguintes está incompleto. Também se verifica que as disfluências são mais comuns 

em frases mais longas (Clark, 1998: 201), em constituintes mais complexos e quando as 

respostas são mais complexas. 

 

 

2.8.2 Pausas  Preenchidas  

 

Durante um qualquer discurso oral, verificamos que, a dado momento, se verifica a 

introdução de segmentos vocálicos longos e estáveis, definidos como preenchimentos. 

Estes preenchimentos têm como função «to announce the initiation of what is expected to 

be a [...] delay in speaking» (Clark, 2002: 71). Contudo estes elementos não têm qualquer 

suporte lexical e distinguem-se a partir da duração de um segmento vocálico que sucede 

um determinado item lexical. 

Partindo do princípio que as Pausas Preenchidas são elementos linguísticos, ao 

analisarmos um qualquer discurso espontâneo, concluímos facilmente que este fenómeno é 

um dos que ocorre mais vezes, independentemente da língua a que nos estejamos a reportar 

(Shriberg, 2001).  

Estas apresentam várias características fonéticas como o atestam diversos estudos: 

Butzberger, 1992; Schriberg & Price, 1992. Estes estudos mostram, igualmente, que as 

Pausas Preenchidas podem ocorrer em qualquer momento da frase, não havendo, por 

isso, qualquer regra gramatical que as reja.  
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As causas que motivam a sua ocorrência podem ser de várias ordens. Desta forma, 

as Pausas Preenchidas podem querer transmitir hesitação por parte do falante, indicar 

incerteza, servir para manter o controle de uma conversa ou para que o falante pense 

naquilo que vai dizer de seguida: 

«It is generally accepted that filled pauses indicate time out while the speaker 

searches for the next word or phrase. It is hypothesized that the more options, the more 

likely that a speaker will say “uh”.» (Schachter, Christenfeld, Ravina, Bilous, 1991: 362). 

Dada a sua natureza, as pausas preenchidas não acrescentam nenhuma informação 

nova à conversa e também não alteram o sentido daquilo que está a ser dito, como 

podemos verificar no exemplo seguinte: 

Porque *ah efectivamente não dinheiro para ter *ah as escolas e 

as maternidades.8 

Assim sendo, as Pausas Preenchidas podem ocorrer em qualquer momento da 

frase, sendo que, em Português, ocorrem quer no início de frase, quer no meio da frase, 

como já referimos anteriormente. 

Também podemos afirmar que as pausas preenchidas se podem traduzir nos 

seguintes sons não lexicalizados:  

 

Sons Transcrição fonética 

ah 

eh 

uh 

um 

am 

6 

@ 

u 

u~ 

6~ 

 

Tabela 1 – Principais Pausas Preenchidas em Português Europeu e respectiva transcrição fonética em 

SAMPA. 

 

                                                 
8 Todos os exemplos que passaremos a apresentar pertencem ao nosso corpus e surgem com intuito de 
facilitar a observação do fenómeno em causa. Deste modo, apresentaremos sempre qual o ficheiro a que 
pertencem assim como o número do respectivo SU.  Este primeiro exemplo é retirado do Eixo do Mal, parte 
2, SU 3. 
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No entanto, elas também se podem traduzir no prolongamento de um fone no final 

de uma sílaba. Exemplo: 

Agora*aa, se não há uma liga forte…9 

Já é muito madrugada *ah e*ee espero vê-los para a semana!10 

Por vezes, podem surgir, igualmente, outros sons ou lexemas usados com pausas 

preenchidas e que são adoptados pelos falantes como sons/ pausas preenchidas 

idiossincráticas. 

 

Se atendermos a um macro nível, podemos aceitar as Pausas Preenchidas como 

tendo uma função discursiva. Durante uma conversa, os falantes podem usá-las para 

assinalar que pretendem dominar, indicar uma incerteza relativa a uma questão colocada 

previamente, que estão com um problema ou que necessitam de mais tempo.  

Apesar das Pausas Preenchidas nos darem a ideia de que constituem pequenas 

distracções dentro da mensagem em si, a verdade é que podem indicar algumas funções 

cognitivas e contribuem mesmo para algumas funções comunicativas relevantes. 

Uma das funções possíveis das Pausas Preenchidas, em discurso espontâneo, é a 

marcação dos limites entre as unidades sintácticas como as frases prosódicas. Esta é, aliás, 

a posição defendida por Goldman- Eisler (1972) que afirma que estas pausas funcionam 

como uniões, enquanto que o falante toma algumas decisões linguísticas que requerem um 

tempo de processamento extra. 

As pausas preenchidas podem também funcionar como uma ligação hipotética 

entre a ocorrência das mesmas em discurso espontâneo e cada umas das variáveis 

cognitivas. 

Outra das funções que lhes é atribuída está relacionada com a manutenção do 

controle numa conversa, isto é, prende-se com a vontade do falante em manter a sua vez no 

diálogo. Por exemplo, muitas vezes, quando um falante parece ter concluído a sua ideia e 

pretende continuar a falar, mas a frase seguinte ainda não está mentalmente preparada, a 

pausa preenchida funciona como o elo que mantém o controlo do falante dessa mesma 

conversa. 

                                                 
9 In O Dia Seguinte, parte 2, SU5. 
10In O Dia Seguinte, parte 2, SU 36. 
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Numa perspectiva diferente, Clark e Foxtree afirmam que o uso de Pausas 

Preenchidas serve para alertar o ouvinte para um problema na lexicalização.  

 

 

2.8.3 Repetições  

 

 As Repetições discursivas constituem também um fenómeno típico em discurso 

espontâneo disfluente. Se as compararmos com outras disfluências, como as que 

analisámos anteriormente, verificamos que estas têm contextos sintáctico, semântico e 

lexical relativamente complexos.  

 As Repetições, ditas disfluentes, são «inhérentes à la parole spontanée et 

généralement produites en contiguïté, sans rupture intonative. Elles ne possèdent pas de 

valeur syntaxique ou sémantique» (Henry, Campione, Véronis, p.1). Normalmente, as 

Repetições ocorrem, essencialmente, no início de sintagmas e as suas disposições 

permanecem estáveis: primeiro, estabelece-se a ordem sintáctica e, só depois, se efectua o 

preenchimento lexical. Daí que Fernanda Ferreira e colegas (2004: 727) apresentem uma 

teoria que defende que, quando há a ocorrência de uma Repetição, tem de se cumprir duas 

etapas: «The first convention, Word-Identity, states that when some Word in the original 

utterance is identical to the first Word in the repair, the repair is considered to be a 

continuation of the utterance starting with that Word. […] A second convention, Category-

Identity, is meant to apply in those cases where the first word in the repair is not identical 

to any in the original utterance. In such cases, the last word in the original utterance that 

matches the syntactic category of the first word in the repair is taken to be the starting 

point of the continuation.». 

 Podemos, igualmente, constatar que existem repetições planeadas e repetições que 

não são planeadas as quais, em termos pragmáticos, apresentam diferenças. Segundo 

Cynthia V. Girand e Alan Bell, «unplanned repetitions are means of delaying the 

articulation of an utterance. This may be motivated by a problem at the conceptual 

formation stage or perhaps during the lexical retrieval process. An unplanned repetition 

may also perform a discourse or communicative function; it may serve to delay the 
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utterance allowing the speaker to gain the attention of the hearer before continuing the 

utterance» (2001: 1). 

 Podemos, no entanto, verificar que em alguns casos as Repetições resultam de 

regras inerentes à própria língua, nomeadamente, de sintaxe ou a construção pronominal e 

que são denominadas “répétitions de compétence”, nas palavras de Sandrine Henry 

(2002:3). 

 Ex: Se se tirasse todo o dinheiro, ficar-se-ia na pobreza. 

 As demais repetições, mais comuns, são as “répétitions de performance” (Henry, 

2002:3), e são «marque du “travail de formulation”», como podemos verificar no exemplo 

seguinte: 

 Acho que tem tem* tudo a ver, pá!11 

 Apesar das diferenças terminológicas, a verdade é que as repetições apresentam 

uma estrutura própria que a demarca dos outros tipos de disfluências. Assim, as 

Repetições, e de acordo com estudo de Clark e Wasow12, dividem-se em quatro momentos 

distintos: 

• uma relação, acordo inicial com um constituinte; 

• a suspensão do discurso; 

• um hiato na fala, associado a  outro tipo de disfluência (esta nem sempre ocorre); 

• um reinício do constituinte. 

 Estas quatro etapas reflectem, por sua vez, diferentes princípios que, nas palavras 

destes autores, funcionam do seguinte modo: 

 «Speakers are more likely to make a premature commitment, immediately 

suspending their speech, as both the local constituent and the constituent containing it 

become more complex. They plan some of these suspensions from the start as preliminary 

commitments to what they are about to say. And they are more likely to restart a 

constituent the more their stopping has disrupted its delivery.» (Clark, 1998: 201). 

 Importa salientar que as Repetições podem surgir, muitas vezes, associadas a outro 

tipo de disfluências, nomeadamente pausas silenciosas e pausas preenchidas, como nos 

mostra o estudo de Sandrine Henry. Estas pausas podem surgir em diferentes momentos na 

Repetição: “avant le répétable, entre le répétable et le premier répété, entre le répétable et 

                                                 
11 In Desprevenidos, parte 1, SU7. 
12 Clark, 1998: 201. 
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le premier répété, entre les différents répétés (dans le cas de répétitions multiples) et enfin 

sur le dernier répété” (Henry, 2004: 2)  

 Há ainda a estrutura apresentada pelos psicolinguístas como Levelt (1984), e que 

seguiremos no nosso trabalho, que defende que as Repetições de performance apresentam 

uma estrutura própria e bem vincada que as permite aproximar do código escrito. Assim 

sendo, e tendo em conta a terminologia proposta por Shriberg (1994: 8), elaborada a partir 

de Levelt (1983: 45), as repetições de performance apresentam a seguinte estrutura: 

• O reparandum (RM ) que designa uma parte ou a totalidade da sequência que será 

abandonada em proveito da correcção; 

• O ponto de interrupção (IP) estabelece a fronteira do reparandum; 

• O interregnum (IM ) designa a região compreendida entre a fronteira do 

reparandum e a fronteira inicial da repetição. Esta fase pode contemplar um termo 

explícito de edição ou uma pausa preenchida. 

• A correcção (RR) representa a parte corrigida do reparandum. 

 

Figura 6 – Exemplo da decomposição de uma repetição de performance (Henry, 2002: 4). 

Não propriamente os                  �                <      >            os destituídos!13 

                                        RM                                     IM                RR 

                                                              IP 

 

 De acordo com a autora, a repetição corresponde ao caso em que a “zone achevée” 

do enunciado – a correcção (RR) -  não apresenta, obviamente, nenhuma correcção em 

ralação à zona que lhe segue – o reparandum (RM). 

 Esta parte que se repete, a correcção, pode ser constituída por um fragmento de 

palavra, quer no início quer no final da mesma: 

 O que significa para além de se aumentar a ida*: a idade da reforma, 

não se aumenta para toda a gente!14 

 

 

                                                 
13 In O Eixo do Mal, parte 1, SU 14. 
14 In O Eixo do Mal, parte 2, SU 12. 



 

  47 

uma palavra completa,  

 Quer dizer, eu sou de Lisboa, mas estudei*: estudei Geografia de 

Portugal.15 

ou mais do que uma palavra, 

 Depois até há um pequeno*: há um pequeno comentário porque é que 

ele não veio.16 

 

 Contudo, importa referir que nem todas as repetições são consideradas como 

disfluentes, uma vez que estas podem servir para enfatizar determinado aspecto da frase. 

Por isso é que podemos afirmar que elas nos apresentam padrões sintácticos regulares e são 

o reflexo de funções pragmáticas. 

 Contudo, Elizabeth Schriberg (1995: 384), reforçando um estudo de Hieke, sugere 

que as Repetições assumem duas funções distintas “Repeating may serve as a filler while 

hesitating; alternatively, repeating may function to bridge a gap when speech resumes after 

a break”, posteriormente confirmadas pelas análises das propriedades do F0, no estudo de 

Elisabeth Shriberg (1998). 

 As motivações que levam um falante a repetir determinada parte do seu discurso 

são variadas. Segundo Levelt (1989), a repetição de uma única palavra pode ser o resultado 

da monitorização do plano fonético, enquanto que as outras que envolvem uma correcção 

ou o abandono de frase inteira podem resultar da monitorização da mensagem pré-

sintáctica. 

 Para Clark e Fox Tree (2002) e Clark e Wason (1998) há uma explicação 

psicológica diferente para o sucedido. Para eles, a Repetição disfluente ocorre quando o 

falante estabelece uma programação para a produção de constituintes, provavelmente 

enquanto estratégia para analisar o interlocutor, e hesita enquanto forma o plano fonético 

adequado. A continuação do discurso é marcada pelo retorno e pela repetição de uma ou 

mais palavras que precedem a hesitação.  

 

 

                                                 
15 In Desprevenidos, parte 1, SU 11. 
16 In O Dia Seguinte, parte 1, SU 50. 
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2.8.4 Marcadores  Discursivos  

 

 Os Marcadores Discursivos são uma palavra ou um conjunto de palavras que 

funcionam como uma unidade estruturante da linguagem falada, «Discourse markers are 

conjectured to give the hear information about the discourse structure, and so aid the hearer 

in understanding how the new speech or text relates to what was previously said and for 

resolving anaphoric references (Hirschberg and Litman).» (Heeman, 1999: 530). 

 Estas estruturas constituem uma contribuição activa para o discurso e assinalam 

acontecimentos tais como a mudança de falante, o controle ou a perda de vez ou o início de 

um novo tópico, ou seja, «utterance units are the building blocks of spoken dialogue and 

that discourse markers operate at this level to relate the current utterance to the discourse 

context or to signal a repair in an utterance.» (Heeman, 1999: 530-531). Os Marcadores 

Discursivos também podem ser úteis na marcação de uma posição do falante na frase « 

they are used to mark the information status in an utterance and how it relates to the 

previous discourse state. For instance, when someone is about to disagree with information 

in the discourse state, they might introduce the utterance with “well”» (Heeman, 1998: 44). 

 

 As pessoas todas têm direito à saúde, ah*, a subsídio de desemprego 

Têm direito a pensões de reforma, portanto*, quer dizer*, o que há, de 

facto, há muitos idosos que estão na miséria!17 
 

 No que concerne às hipóteses de ocorrência de Marcadores Discursivos, importa 

salientar que é praticamente impossível apresentar uma lista exaustiva de Marcadores 

Discursivos, uma vez que cada língua apresenta um leque muito variado e há uma certa 

dificuldade em defini-los de forma exacta. Eles apresentam uma grande variação dialectal 

e individual, em que formações originais podem funcionar como Marcadores 

Discursivos, tornando a hipotética lista automaticamente desactualizada.  

 Apesar dessa dificuldade, encontramos palavras que, na generalidade, funcionam 

bastantes vezes como Marcadores Discursivos, em Língua Portuguesa, e que 

apresentamos de seguida: 

                                                 
17 In Eixo do Mal, parte 1, SU 15. 
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Tabela 2 – Principais Marcadores Discursivos disfluentes, em Língua Portuguesa. 

Aliás 6ljaS 

Agora 6gOr6 

Bem b6j~ 

Depois d@pojS 

Portanto purt6~tu 

Então e~t6w~  

Pronto pro~tu 

Primeiro prim6jru 

Segundo s@gu~du 

 

 Como é óbvio, não se trata de uma lista exaustiva, mas de um conjunto de 

Marcadores Discursivos mais usuais que não têm conteúdo mas que desempenham uma 

função pragmática na interacção discursiva (ex: iniciar ou terminar uma conversa, manter o 

interesse, marcar uma reformulação discursiva). Algumas destas expressões actuam apenas 

como marcadores discursivos ou como elementos lexicais normais.  

 Contudo, este não é um assunto que reúna consensos. Há mesmo quem considere 

que os Marcadores Discursivos não são disfluências (Butragueño, 2002). Contudo, nós 

entendemos que, em determinados contextos, eles podem constituir disfluências. Para nós, 

a diferença que existe entre os Marcadores Discursivos os conectores é o facto dos 

primeiros não trazerem qualquer novo sentido à frase, mas de funcionarem como 

elementos estruturadores de frases, ou seja, funcionam como uma ponte entre o que foi dito 

e aquilo que vai ser dito. Assim, e segundo Heeman (1998: 49), os Marcadores 

Discursivos disfluentes podem funcionar como: 

 

Tabela 3 - Funções dos Marcadores Discursivos disfluentes na frase.  

Restate 

A restatement of either the plan or facts in 

the world that have been explicity stated 

before. 

Summarize Plan 

A restatement of the current working plan 

where this plan has been previously built 

up in pieces but has not been previously 
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stated in its entirety. 

Request for summary 
Typically questions about the total time 

the plan will take. 

Conclude 
Explicit conclusion about the planning 

state that has not been stated previously. 

Elaborate plan Adding new steps onto the plan. 

Correction 
Correcting either the plan or a 

misconception of the other speaker. 

Respond to new information  
Explicit ackowledgement of new 

information. 

 

 Como todos nós sabemos, quando produzimos uma determinada frase, esta pode 

estar imbuída de outros sentidos implícitos que são facilmente compreensíveis pelo 

interlocutor. Neste caso concreto dos Marcadores Discursivos também ocorre esse tipo de 

comunicação indirecta, levando-nos a afirmar que eles podem também estar associados a 

actos de fala muito concretos. A saber: 

 

Tabela 4 – Actos de fala implícitos nos Marcadores Discursivos disfluentes. 

Acknowledge Backchannel. 

Check 
Restating old information to elicit a 

positive response from the partner. 

Confirm  
Restating old information, with no 

apparent intention of partner agreement. 

Filled pause A turn containing no information. 

Inform  Information not previously made explicit. 

Request Request for information. 

Respond Respond to a request. 

Y/ N question 

Questions requiring a yes/ no answer. 

Differ from Check because the speaker 

displays no bias toward which answer he 

expects. 

Y/ N answer Answering “yes”, “no”, etc. 
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2.8.5 Outras  disfluências 

 

2.8.4.1. Pausas Silenciosas 

 

 Partimos do princípio de que o sinal vocal de um falante em vez de estar em 

contínua comunicação, não produz uma taxa constante. Pelo contrário, ele envolve muitas 

opções de continuidade. Esta continuidade pode ser veiculada através de disfluências, 

nomeadamente, por Pausas Silenciosas. 

 As Pausas Silenciosas caracterizam-se por apresentarem um intervalo no fluxo 

discursivo (Piccaluga, 2005: 151) e «whatever their form and cause, are therefore inherent 

in all ordinary speech production.» 

 Em primeiro lugar, não sei porque é que tu achavas [       ]* que o 

Cavaco tinha de fazer um discurso brilhante.18 

 Muitos dos autores que se têm centrado no estudo das Pausas Silenciosas 

concordam que este intervalo do fluxo discursivo assume variadas formas. Algumas 

resultam de uma simples necessidade fisiológica – o respirar – ou de necessidades 

articulatórias que podem estar relacionadas com a realização de alguns fonemas (veja-se o 

caso do silêncio que ocorre antes do pronunciar de uma consoante oclusiva “p”).  

 Que eu acho que ele continuará a fazer que é fazer nada [      ]* para 

fazer mais tarde19. 

 Algumas têm uma função semântica e, por isso, contribuem para a estratégia 

discursiva do falante. Há ainda aquelas que, não estando ligadas aos mecanismos 

articulatórios nem à segmentação de sentido das unidades, não são parte da intenção 

comunicativa do falante, mas enfrentam dificuldades ao nível da produção discursiva que 

pode acontecer em qualquer momento do discurso (enquanto se planifica a frase, se acede 

ao lexicon, durante a implementação da codificação fonética). 

 Ao longo do processo interpretativo, existem vários factores que podem afectar as 

pausas ou causar o seu aparecimento de acordo com determinadas condições e que podem 

não ser observáveis. As Pausas Silenciosas podem estar ligadas a dificuldades de 

                                                 
18 In Eixo do Mal, parte 1, SU 48. 
19 In Eixo do Mal, parte 1, SU 77. 
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compreensão da mensagem inicial e a vários processos como a procura de uma tradução de 

um equivalente do termo base no alvo linguístico e, na verdade, a dificuldade em expressar 

os conceitos na linguagem alvo. Isto significa que «the proliferation and/ or lengthening of 

these pauses is linked to difficulties of various kinds in performing the complex task of 

interpreting.» (Piccaluga, 2005: 151).  

 As Pausas Silenciosas, à semelhança das pausas preenchidas, podem ocorrer em 

qualquer momento de uma frase, mas esta localização tende a «occur at salient points in 

discourse, affect both rhythmical and intonational aspects of speech, and can convey a 

wide variety of intentional and unintentional communicative messages» (Benus, 2006: 1). 

De acordo com Levelt (1989), as pausas silenciosas desempenham um papel fundamental 

na produção e compreensão da fala espontânea. Estas podem desempenhar um papel 

meramente expressivo ou constituem um momento em que o falante aproveita para 

planificar o seu discurso, como, aliás, já referimos. Muitas vezes, estas pausas são 

acompanhadas por elementos fáticos (vocalizações ou nasalizações) que demonstram a 

intenção de prosseguir o discurso. Em alguns casos, a seguir a uma pausa silenciosa pode 

ocorrer uma repetição ou uma reformulação. 

Estas pausas silenciosas podem desempenhar funções comunicativas muito 

complexas, como por exemplo, detectar o nível de compreensão do interlocutor, permitir 

que este intervenha no discurso. 

 

 

2.8.6 Termos Explícitos de Edição  

 

 Esta disfluência bastante complexa em termos de detecção, funciona como um 

momento em que o falante, após a detecção de um problema ao nível discursivo, tem 

necessidade de se socorrer de um outro elemento para tornar o seu discurso mais adequado. 

 Esta disfluência socorre-se de pequenas estruturas frásicas que lhe permitem 

adequar, então, o seu discurso. 

“isto é*, quando há uma fiscalização que inclusivamente é feita através 

de, ah* , de*de* de  auditores...20 

                                                 
20 In O Dia Seguinte, parte 2, SU 52. 
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 Como podemos verificar, os Termos Explícitos de Edição funcionam como uma 

ferramenta de auxílio para os falantes concretizarem uma ideia apresentada anteriormente. 

 

 

2.8.7 Revisões 
 

Sempre que ocorre um erro e este é detectado, o falante tende a interromper o fluxo 

do discurso para proceder a uma auto-correcção. Do ponto de vista comunicativo, esta 

interrupção abrupta e as tentativas de correcção que lhe seguem constituem um tipo 

especial de disfluência.  

 Na verdade, o falante tem de decidir em poucos segundos a quantidade de discurso 

que tem de rejeitar, assim como o momento em que deve iniciar a correcção. Para isso, e 

de acordo com Hokkanen (2001: 1), o falante «need to restrict to structural matters such as 

editing expressions, retracings to the previous context, or fresh starts in indicating the 

initiation of a repair. Instead, they also provide the listener with certain prosodic cues, such 

as pausing, higher pitch, loudness, and variations in speech tempo that supposedly an 

important role in self-repairs». 

 “eh*, não podem fazer esta opção! Não podem  receber mais*, 

menos…, porque vão receber muito pouco.”21 

 

 

2.8.8 Sequência Abandonada e Recomeços 

 

 Denominamos frase abandonada a um início de frase incorrecto ou a um fragmento 

no interior de uma frase que não tenha sido continuada. 

 “Dá para tu fazeres mais um*… só, só gingares um bocado!” 
  

 Estas frases abandonadas são substituídas por alargamentos, repetições, certas 

expressões de preenchimento, cuja função é manter a vez, ganhar tempo, daí que, elas 

                                                 
21 In Eixo do Mal, parte 2, SU 11. 
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surjam frequentemente associadas a Recomeços, como podemos constatar no exemplo 

fornecido. Deste modo, os recomeços funcionam como um reiniciar de uma frase que se 

interrompeu e que necessita de ser concluída. 

 

 

2.8.9 Apartes 

 
 Os apartes são, muito provavelmente, as disfluências mais difíceis de detectar, 

devida às suas especificidades próprias. No fundo, trata-se de um espécie de comentário 

proferido pelo falante que implica que ele abandone o tópico principal do discurso, para o 

proferir. Terminado o comentário, constata-se que o falante regressa ao tópico que está na 

origem do diálogo. 

 

 

2.8.10 Disfluências Complexas 

 
 Apesar de até aqui, termos vindo a apresentar cada tipo de disfluência de forma 

isolada, a verdade é que, muitas vezes, se verifica que as frases são compostas por várias 

disfluências e não apenas uma como poderíamos pensar. 

 Na verdade, em discurso espontâneo, os falantes produzem sucessivamente um 

conjunto de disfluências. 

 

 

2.8.11 Resumo dos estudos de disfluências 

 

 Apesar do estudo das disfluências constituir um tema abordado desde o final da 

década de sessenta, a verdade é que ele só se revelou mais organizado e profícuo a partir 

do momento em que Levelt se dedicou à análise do processo de produção do discurso, da 

forma como o falante controlava a monitorização e auto-correcção do mesmo. 

 Se Levelt começou, Lickley, Elizabeth Shriberg e Herbert Clark continuaram estes 

estudos, aplicando-os nas respectivas línguas. 
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 Contudo, estes estudos têm vindo a revelar-se insuficientes e, ao mesmo tempo, têm 

suscitado o interesse de outros investigadores de outras línguas. Deste modo, a partir de 

2001, e de dois em dois anos, tem vindo a realizar-se uma conferência internacional 

subordinada ao tema das Disfluências, “Disfluency in Spontaneous Speech”. É durante 

estes encontros que estudiosos de quase todo o mundo (americanos, ingleses, escoceses, 

franceses, japoneses e nórdicos) se reúnem e apresentam os seus estudos sobre a temática 

em curso. Trata-se, no fundo, de um intercâmbio de ideias, de análises contrastivas que 

permitem compreender este fenómeno tão usual em discurso oral espontâneo e que 

apresentamos, em anexo, uma síntese das principais conclusões destes encontros e que 

constituíram uma preciosa ferramenta de auxílio para o presente trabalho. Por outro lado, 

este estudo também se mostra determinante no âmbito da percepção do discurso. Perceber 

se o interlocutor se apercebe deste fenómeno, se ele perturba o processo comunicativo são, 

também, questões relevantes, uma vez que todos nós lidamos com essa “situação” 

diariamente. 

 Estes estudos revelam-se muito úteis uma vez que os mesmos são alvo de 

aplicabilidade directa noutras duas áreas distintas, mas inter-relacionadas com a linguística. 

Por um lado, estes estudos assumem uma relevância determinante na produção artificial de 

discurso, isto é, na colocação de máquinas que falam e que, por isso necessitam de estar 

programadas de acordo com a naturalidade da produção de discurso humano, como 

atestam os artigos de Shriberg (2005) ou de Adda Decker (2003). Por outro, as disfluências 

são igualmente determinantes na área da saúde. São também inúmeros os estudos que se 

centram na disfluência patológica, nomeadamente a gaguez (Howell et alii , 2005), a surdez 

(Aylett, 2003), a dislexia (Wengelin, 2001), o impacto das mesmas na doença do 

Alzheimer, afasias e outros problemas inerentes ao sistema nervoso central (Kirsner, 2003) 

que são perturbadoras da produção de discurso.  
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3  - Corpus 

Neste capítulo procedemos à apresentação do corpus de discurso espontâneo obtido 

para a análise das disfluências em Português europeu. Deste modo, começamos por 

descrever a fonte de onde o extraímos, assim como o processo de gravação e anotação. O 

capítulo termina com a descrição da forma como foram tratados os dados que estarão na 

base dos capítulos que se seguem. 

 

 

 

 

3.1 Metodologia 

 
 

 A metodologia implementada neste trabalho não seguiu a que vimos noutros 

trabalhos, nomeadamente a de Elizabeth Shriberg (1998), Clark (1998) ou Lickley (2001). 

 Desde logo, a escolha do corpus para análise foi obtido a partir de três programas 

televisivos (“O Eixo do Mal”, emitido a 29 de Abril de 2006, na Sic Notícias; 

“Desprevenidos”, emitido a 22/ 29 de Abril de 2006, pela Sic; “O Dia Seguinte”, emitido a 

8 de Maio de 2006, na RTPN), e não de conversas gravadas propositadamente para estudo 

com recurso ao Map Task, como foi o caso de Lickley (2001), nem de um corpus pré-

existente de discurso oral, como atesta o exemplo de Sandrine Henry (2201), o exemplo do 

SWBD de Shriberg (1994) ou o ATIS utilizado por O’Shaughnessy (1994). A razão da 

nossa escolha deveu-se ao facto de se tratarem de programas de debate de ideias, cuja 

apresentação de opiniões se faz de maneira mais ou menos espontânea e durante os quais 

surgem sempre situações inesperadas que provocam reacções não premeditadas por parte 

dos intervenientes. Dadas estas características, pareceu-nos que esta seria uma boa opção 

para a constituição do corpus. 
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Importa ainda referir que o grau académico dos nossos falantes também contribuiu 

para que optássemos por estes formatos, uma vez que se trata de falantes com uma 

formação académica elevada e que, por isso, não apresentam problemas ao nível do 

domínio da língua, e que permite avaliar-se até que ponto a ocorrência das disfluências está 

relacionada com um possível mau conhecimento e mau domínio da língua. 

 No que concerne o programa de anotação, optámos pelo SFS Win, o que também 

não acontece com os trabalhos estudados que utilizavam, na maioria das vezes, o Praat, 

como verificámos em Shriberg (1998) ou o AMEX também utilizado, anteriormente, por 

Shriberg (1994).  Assim, para obtermos os documentos a etiquetar, procedeu-se à 

extracção do sinal sonoro para um ficheiro Wave, usando o programa Mplayer. 

Posteriormente, este ficheiro foi aberto com o SFS Win. Apagou-se um dos canais 

por forma a tornar o sinal mono.  

Por fim, procedeu-se à audição da totalidade dos ficheiros criados para que se 

procedesse ao isolamento de frases (Sentences Units) e da respectiva marca prosódica. 

Dentro de cada uma das SU, procedemos ao assinalar de disfluências ocorridas, ao mesmo 

tempo que as denominávamos. 

 

 Ainda em relação à anotação em si, decidimos estabelecer anotações próprias que 

permitissem obter dados pertinentes para a análise das disfluências em Língua Portuguesa 

e, simultaneamente, permitissem fazer uma análise contrastiva com outros estudos, 

nomeadamente o Inglês, de Inglaterra e dos Estados Unidos, o Francês e o Espanhol. 

 

 
 

3.2 Ferramentas 

 
 

A ferramenta utilizada para a anotação do nosso corpus foi o SFS, “Speech Filing 

System”, versão 4.6. 

Trata-se de um software desenvolvido pela University College London, pelo 

Imperial College London e GEC Hirst Reseach Centre, de acordo com o projecto SPAR. 

Trata-se de um programa que é utilizado pelo Phonetics and Linguistics UCL e que 

permite anotar um corpus oral, aceder a espectogramas, analisar frequências fundamentais, 
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energia, inclui uma linguagem de programação (SML) que permite a extracção automática 

de parâmetros, entre outros aspectos. 

Dadas as suas funcionalidades, pareceu-nos, portanto, que este seria o programa 

adequado para procedermos à anotação do nosso corpus. 

 

 
Ilustração 1 – Exemplo de um segmento anotado no SFS. 

 
 
 

3.3 Anotação 

 
 
 A anotação é a etapa deste processo determinante para a obtenção de dados a 

analisar que, por sua vez, se traduzirão em conclusões a reter. 

 Deste modo, a anotação assume um papel essencial e, por esse motivo, requer uma 

atenção especial e cuidado muito particular. Trata-se, igualmente, do passo mais moroso e 

mais complicado, uma vez que destrói determinados pressupostos empíricos que temos 

acerca da nossa língua. 

 Este trabalho não fugiu à regra e muito contribuiu para o nosso enriquecimento. 



 

  60 

 De forma a torná-lo o mais eficaz e útil possíveis, decidimos que a anotação 

percorreria cinco níveis distintos, mas interdependentes, um pouco à semelhança do 

efectuado em Shriberg (1994). 

 O primeiro nível corresponde à anotação das disfluências que existiam no nosso 

corpus, assim como a indicação do falante que a produzia. 

 Importa referir que esta anotação de disfluências seguiu o  modelo criado pelo 

Linguistic Data Consortium, o Simple Metadata Annotation, versão 6.2 de 3 de Fevereiro 

de 2004 (Simple MDE_v6.2). Assim, procedemos à anotação de Pausas Preenchidas (PP), 

Marcadores Discursivos (MD), Repetições (RP), Recomeços (RC), Revisões (RV), 

Apartes (A/ P), Termos Explícitos de Edição (TEE), Sequências Abandonadas (A/ B) e 

Pausas Silenciosas (PS). 

 

 

Ilustração 2 – Exemplificação do primeiro nível de anotação. 

  

 Seguidamente, procedemos à delimitação de cada frase (SU) que continha 

disfluências anotadas. 

 No passo seguinte, procedeu-se à gravação de cada SU num ficheiro com o nome, 

contendo o nome do programa, o número do SU e todas as disfluências decorridas em toda 
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a elocução. Seguidamente, os ficheiros que continham disfluências foram separados e 

agrupados para cada um dos tipos de disfluência. 

 Organizadas as disfluências, procedemos à escolha dos tipos que seriam alvo de um 

estudo mais aprofundado e que esclarecemos o critério seguido, no capítulo seguinte 

(Resultados). 

 Seleccionados os tipos de disfluência, procedemos, então, à anotação dos níveis 

relevantes para o presente estudo. Para isso, antes de mais, anotámos apenas uma 

disfluência por cada SU, onde notámos o sub-tipo de disfluência ocorrida, a posição 

(momento da frase em que ocorria a disfluência), a sua transcrição fonética em SAMPA e, 

em alguns casos, a análise sintáctica da frase, posteriormente não utilizada. 

 

 

 

 

Ilustração 3 – Exemplificação do detalhe da anotação. 

  

 Importa, contudo, referir que, no caso das Repetições, procedemos à anotação de 

outras informações peculiares e relevantes para a sua compreensão, como, por exemplo, a 

delimitação do reparandum, do ponto de interrupção e da correcção. Assim, para além da 

anotação referida, anotámos também a função que ela exerce na frase, acrescentámos uma 

Tipo de 
Disfluência 

Posição no 
SU 

Análise 

Sintáctica 

Transcrição

Fonética 
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segunda anotação segmentação e criámos uma anotação relativa às sílabas que as 

compunham. 

 

 

3.4 Extracção de Dados 

 
 

Concluída a anotação, procedemos à extracção dos dados, a partir dos quais se pôde 

tirar conclusões acerca do nosso objecto de estudo, utilizando programas específicos para o 

efeito. 

 Deste modo, procedemos à passagem dos dados obtidos para uma tabela do SPSS o 

que permite a visualização de dados22 e permite um tratamento estatístico de dados e 

execução de gráficos exemplificativos dos dados obtidos. Vejamos a tabela seguinte: 

 

 

Ilustração 4 – Tabela exemplificativa da organização dos dados obtidos. 

                                                 
22 Importa referir que esta tarefa contou com a prestação do orientador. 
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A ilustração 4 exemplifica o procedimento seguido após a obtenção dos dados a 

tratar. Deste modo, na coluna vertical apresentamos os diferentes segmentos anotados (por 

exemplo, “dia-seguinte-pt2,su+rp.sfs”); já na coluna horizontal temos os elementos que 

nos interessavam analisar em cada segmento, isto é, por exemplo, o tipo (1W, 2W, 3W), 

onde_s (localização no SU), a sua duração e os valores de F0. 
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4  - Resultados 

O presente capítulo apresenta os dados obtidos que, após a sua análise, expomos 

possíveis explicações que possam justificar os mesmos. Começamos, então, por justificar o 

motivo que nos levou a analisar apenas as pausas preenchidas, as repetições e os 

marcadores discursivos. Seguidamente, procedemos à referida análise em termos 

segmentais e supra-segmentais das disfluências seleccionadas. Por fim, concluímos com a 

discussão dos dados obtidos. 

 

 

 

 

4.1 Distribuição dos tipos de Disfluências 

 

Após um longo período de segmentação do nosso corpus, importa, neste momento, 

apresentar dados concretos que nos permitem analisar algumas das disfluências ocorridas 

em discurso oral, em Português Europeu. 

 Assim sendo podemos, desde já, apresentar as disfluências anotadas a partir do 

corpus, de acordo com o seu tipo. 
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Gráfico 1 – Distribuição total das Disfluências anotadas. 

 
Como podemos verificar, os ficheiros analisados, distribuídos por um total de 319 

ocorrências, apresentam vários tipos de disfluências. Contudo, conseguimos visualizar uma 

tendência generalizada para que determinadas disfluências ocorram mais do que outras, 

apresentando a seguinte ordenação em sentido decrescente: Pausas Preenchidas, 

Repetições, Revisões, Marcadores Discursivos, Sequências Abandonadas, Recomeços, 

Pausas Silenciosas, Apartes e, por último, Termos Explícitos de Edição. 

 Dado o número tão alargado de ocorrências, optámos por analisar apenas vinte por 

cento de três tipos distintos de disfluências, nomeadamente, Pausas Preenchidas, 

Repetições e Marcadores Discursivos. A nossa selecção recaiu nestes três tipos de 

disfluências, dado que tivemos em atenção o número elevado de ocorrência de cada uma 

delas e devido à diferente natureza de cada uma delas. Isto é, apresentam diferentes níveis 

de análise linguística, análise sintáctica, análise morfológica e análise pragmática que nos 

pareceram mais pertinentes. 

 No que diz respeito à opção de estudarmos apenas um quinto da sua totalidade, tal 

facto deveu-se ao número elevado de ocorrências que cada tipo de disfluência apresentava, 

sendo, por isso, necessário escolher uma amostra, como exemplifica o gráfico 2. Assim, 

decidimos, então, seleccionar vinte por cento das anotações de cada tipo em cada 

programa, por forma a perfazer vinte por cento do total. 
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Gráfico 2 – Distribuição das Disfluências analisadas. 

  

 Apresentado o nosso sub-corpus que será alvo de uma análise mais detalhada, 

importa referir quais as características comuns aos três tipos de disfluência que nos 

propusemos estudar. Deste modo, e dado que se trata de um trabalho do âmbito da 

Fonética, centrámo-nos na análise de algumas características acústicas e fonéticas de cada 

disfluência, assim como da sua relação com o contexto prosódico em discurso oral, em 

Língua Portuguesa. Desta forma, apresentámos sempre uma terminologia para cada tipo, 

analisámos a sua ocorrência no interior da frase (SU), analisámos a duração da disfluência 

e os valores da frequência fundamental (F0), no fundo, seguimos o exemplo veiculado por 

Lickley (1994) «prosodic studies of disfluency center on three acoustic features: intonation 

(fundamental frequency or F0), segment duration and pause duration». 

 

 

 

4.2 Pausas Preenchidas 

 
 

 Como verificámos anteriormente, as Pausas Preenchidas foram, indubitavelmente, 

o tipo de disfluência com maior número de ocorrência, sendo por isso o primeiro tipo sobre 

a qual recaiu a nossa atenção. 
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4.2.1 Distribuição por tipo 

 

 No gráfico 3 apresenta-se o número de ocorrências das Pausas Preenchidas, em 

função do seu tipo, isto é, PP1 ou PP3. Importa, antes de mais, informar que esta 

terminologia é da nossa autoria e está de acordo com os diferentes tipos de Pausas 

Preenchidas que verificámos ao longo do processo de segmentação. As PP1 são pausas 

preenchidas que ocorrem de forma isolada, em qualquer momento do discurso; as PP2, não 

contempladas no nosso corpus, são pausas preenchidas decorrentes de outros tipos de 

disfluência; por fim, as PP3 são prolongamentos de um fone em final de sílaba. 
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Gráfico 3 – Distribuição das Pausas Preenchidas por tipo. 

  

 Antes de prosseguirmos a nossa apresentação de dados, importa referir que o nosso 

estudo se centrou unicamente nas PP1 e nas PP3, uma vez que não surgiu nenhuma 

ocorrência do tipo 2. Deste modo, verifica-se que, num total de quarenta e seis ocorrências, 

trinta e seis são PP1, ou seja, 78,26%. Já as PP3 ocorrem, apenas, dez vezes, o que 

corresponde a 21,74%. 
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4.2.2  Localização 

 

 Analisados os tipos de Pausas Preenchidas, parece-nos importante, neste 

momento, saber localizá-las na frase, isto é, saber quando é que ocorre: se no início, no 

meio ou  no fim da frase.  

 Os gráficos que temos de seguida apresentam, então, as percentagens de ocorrência 

de cada tipo de Pausa Preenchida (PP1 ou PP3) na frase, em função da sua localização, 

isto é, se elas ocorrem em posição inicial, medial ou final. 
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Gráfico 4 - Distribuição do instante de início das PP1 e PP3 

  

 Analisando os dois gráficos, verificamos, antes de mais, que ambas as Pausas 

Preenchidas ocorrem no início e no meio da frase, e não no seu final.  

 Detenhamo-nos, primeiramente, nas PP1. Estas ocorrem, na sua maioria, em início 

de frase, mais concretamente, entre os 0,0 s e os 2,0 s. Elas também apresentam valores de 

ocorrência situados entre os 2,0 s. e os 4,0 s., num sentido já descendente. No que concerne 

a posição medial da frase, verificamos que também podem ocorrer PP1, mas num número 

muito reduzido. 

 Ainda que no gráfico relativo às PP1 tenhamos um eixo mais pormenorizado em 

termos das durações em s, podemos afirmar que, contrariamente às mesmas, as PP3 

centram as suas ocorrências numa posição tendencialmente medial, situada, num intervalo 

mais amplo, entre os 0,5 s. e os 2,0 s.. No entanto, centram-se maioritariamente entre os 
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1,0 s e os 1,5 s.. Por outro lado, as PP3 apresentam valores bastante elevados em posição 

medial, mais concretamente entre os 2,5 s e os 3,5 s.. 

 

 

4.2.3 Duração das pausas preenchidas 

 

Outros dos critérios relevantes a analisar neste trabalho é o da duração das Pausas 

Preenchidas. Para tornar essa análise mais visível, apresentamos o gráfico seguinte. 
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Gráfico 5 – Distribuição da duração das Pausas Preenchidas. 

 

 As Pausas Preenchidas não obedecem a qualquer padrão de duração. Elas podem 

apresentar valores muito díspares, dependendo de cada falante. Neste sentido, na figura 

seguinte apresentamos os valores das durações das mesmas, em termos generalizados, isto 

é, sem a preocupação de indicar o tipo de Pausa Preenchida. 

As Pausas Preenchidas apresentam valores de duração muito variados. Como 

podemos verificar no gráfico 5, elas apresentam uma duração que vai desde os 0,1 s até aos 

0,8 s., havendo mesmo algumas que podem chegar a 1,0 s.. No entanto, as durações mais 
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comuns são as que se verificam entre os 0,3 e os 0,4 s., entre os 0,2 e os 0,3 s. e entre os 

0,5 e os 0,6 s.. A mais atípica é, sem dúvida alguma, a que chega a 1,0 s..  

 A sua duração média é de 0,43 s..  

 Analisadas as durações em termos gerais, importa saber qual é a duração mínima, 

máxima e média de cada tipo de Pausa Preenchida. Deste modo, o gráfico seguinte dá-

nos uma ideia mais precisa da duração de cada uma delas.  
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Gráfico 6 – Valor das durações das PP1 e das PP3. 

 

 Como podemos constatar, tanto o valor das PP1 como das PP3 apresentam valores 

muito díspares.   

 No caso das PP1, eles podem ir desde perto dos 0,17 s e estender-se até aos 0,71, s. 

No entanto, a sua incidência situa-se entre os 0,3 s e os 0,575 s, sendo o seu ponto médio 

praticamente nos 0,4 s. 

 Relativamente às PP3, verificamos que elas vão desde 0,22 s até aos 0,75 s. 

Contudo, elas centram-se entre os 0,35 s e os 0,52 s, sendo o seu ponto médio 0,49 s.  

 Na tabela seguinte, encontramos o mesmo tipo de análise, contudo apresenta 

valores mais detalhados que nos ajudam a compreender melhor a duração das PP1 e PP3. 
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Duração 

  
Mean Minimum Maximum 

Standard 

Deviation 
Total N 

Tipo  PP1 0,4105 0,1726 0,7148 0,1623 36 

PP PP3 0,4939 0,2276 0,9313 0,2107 10 

Tabela 5 – Valores das durações de PP1 e PP3. 

 

 Tal como tínhamos observado no gráfico 6, verifica-se que a duração das PP1 varia 

entre os 0,1726 s e os 0,7148, sendo o seu ponto médio nos 0,4105 s. No que concerne às 

PP3 verificamos que os seus valores variam entre os 0,2276 s e os 0,9313 s, e o seu ponto 

médio 0,4939 s (devido a um outlier). 

 

 

4.2.4 Duração versus  localização 

 

 O aspecto final, relativo às pausas preenchidas, que nos importa também analisar 

relaciona-se com a tentativa de verificar se existe alguma relação entre o momento em que 

ocorre pausa preenchida e a respectiva duração. 
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Gráfico 7 – Duração das Pausas Preenchidas em função da sua localização na frase. 

 
 Relativamente à questão da inter-relação da duração das Pausas Preenchidas e sua 

localização na frase, verifica-se que a duração é muito variável quando as Pausas 

Preenchidas ocorrem no início de frase. Na verdade, verificamos que até aos 4,00 s., nas 

PP1, temos durações que oscilam entre os 0,20 e os 0,50 s.. Relativamente às PP3, 

constatamos que a sua variação vai dos 0,20 s e estende-se aos 1,00 s. 

Conclui-se, portanto, que existe uma clara correlação entre a duração e a 

localização das Pausas Preenchidas numa frase.  

 

  

4.2.5 Padrões de F0 

 

 Outros dos elementos a ter em conta é, sem dúvida, a análise da frequência 

fundamental (F0).  

 Primeiramente, procedemos à análise, em termos médios, dos padrões de F0 que 

apresentamos no gráfico 8. 
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Gráfico 8 – Valores médios dos padrões de F0. 

  

 Como podemos facilmente aperceber, as PP1 apresentam um padrão médio 

ligeiramente ascendente até ao f02 (ponto médio) para se seguir uma descida acentuada (ou 

cerca de 30 Hz). Já no que diz respeito às PP3, verificamos que a tendência é sempre a da 

descida. 

 

 Tendo por base o princípio segundo o qual a base das pausas preenchidas é os 

contornos plano (P), ascendente (S) e o descendente (D) e que estes se podem ainda 

combinar-se entre si, podemos estabelecer uma relação entre estes contornos e os valores 

padrão do F0. 

Partindo da análise do padrões do F0 (DD – desce, desce; DP- desce, plano; DS – 

desce, sobe; PD – plano, desce; PP – plano, plano; SD – sobe, desce; SP – sobe, plano; SS 

–sobe, sobe), podemos verificar, neste gráfico, os valores médios e os padrões médios. 
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Gráfico 9 -  Número médio de pausas preenchidas em função dos padrões de F0. 

 

 Começando pela PP1, verificamos que ocorre todos os tipos de padrões, excepção 

feita ao SS (sobe, sobe). Já no que diz respeito às PP3, verificamos que elas apenas 

apresentam três padrões – DD (desce, desce), DP (desce, plano) e SS (sobe, sobe). 

 A tabela seguinte fornece-nos dados precisos acerca do número de ocorrências 

concretas dos movimentos do F0 no corpus anotado. Desta forma, não só concretizamos os 

dados apresentados anteriormente, na ilustração 5, como também acedemos aos números 

reais dos diferentes movimentos. 

 Deste modo, podemos verificar que, nas Pausas Preenchidas do tipo 1, o 

movimento que ocorre com mais frequência é o DD – desce, desce -,com doze ocorrências, 

enquanto que o movimento SS – sobe, sobe – nunca ocorre,  e os movimentos DP – desce, 

plano – e PS – plano, sobe – ocorrem uma única vez. 
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Movimento F0 

  DD DP DS PD PP PS SD SP SS 

PP1 12 1 4 5 4 1 5 4 0 Tipo 

PP PP3 4 4 0 0 0 0 0 0 2 

Tabela 6 – Número de ocorrências dos movimentos do F0 em função dos tipos de Pausa Preenchida. 

 

Já a seguinte tabela, não só reforça o anteriormente dito, como apresenta os memos 

dados numa outra perspectiva, ou seja, em termos percentuais. 

 

Movimento F0 

DD DP DS PD PP PS SD SP SS 
  

  
Total

% 

Total 

% 

Total 

% 

Total 

% 

Total 

% 

Total 

% 

Total 

% 

Total 

% 

Total 

% 

PP1 33,3 2,8% 11,1% 13,9% 11,1% 2,8% 13,9% 11,1% 0,0% Tipo

PP PP3 40,0 40,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 20,0% 

Tabela 7 – Número de ocorrências, em percentagem, dos movimentos do F0 em função dos tipos de 

Pausa Preenchida. 

 

 Apesar de se verificar e comparar estas tendências, importa-nos também saber qual 

é o tipo de movimentação do F0 mais usual, em cada parte do contorno, ou dominante em 

cada tipo de Pausa Preenchida.  
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Gráfico 10 - Movimento do F0 na primeira parte dos diferentes tipos de Pausas Preenchidas. 

  

Como podemos comprovar, na primeira parte das Pausas Preenchidas do tipo1, 

ocorre metade da totalidade das ocorrências um movimento com sentido descendente – D. 

A restante metade subdivide-se pelos movimentos plano – P- e de subida – S. 

No que concerne às Pausas Preenchidas do tipo3, verifica-se que ocorre quase 

exclusivamente um movimento de descida – D. Contudo, verifica-se que cerca de um 

quarto das ocorrências tem um movimento ascendente. 

No que diz respeito à segunda parte, constatamos uma alteração profunda dos tipos 

de movimentos de F0. 

 

 

Gráfico 11 – Movimento do F0 na segunda parte dos diferentes tipos de Pausas Preenchidas. 
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 Em relação à segunda parte, verificamos que há uma grande mudança das 

tendências já apontadas na primeira. Relativamente às PP1, verifica-se um aumento para 

mais de metade do movimento descendente – D -, um aumento das ocorrências do 

movimento plano – P – em detrimento do movimento ascendente – S. 

 Já na segunda parte das PP3 há uma diminuição da ocorrência do movimento 

descendente – D – em prol do aparecimento do movimento plano – P. saliente-se também 

que o número de ocorrências do movimento ascendente – S – permanece idêntico ao 

verificado na primeira parte. 

 

 

4.2.6 Parâmetros de F0 versus  duração 

 
 Uma questão pertinente prende-se com a análise de uma possível correlação entre 

os valores da frequência fundamental com a duração das pauses preenchidas. Para que essa 

visualização se tornasse mais clara, socorremo-nos no gráfico 12. 
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Gráfico 12 - Movimentação do F0 no início da disfluência. 
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 De acordo com o gráfico, podemos constatar que não existe uma correlação entre a 

Frequência Fundamental e a duração de cada Pausa Preenchida, ou seja, os valores do F0 

são completamente independentes da duração que cada pausa preenchida possa ter. 

 

 

4.2.7 Comparação do F0 no início e no fim 

 
O gráfico seguinte pretende mostrar se existe uma grande variação dos valores ao 

longo da ocorrência da pausa preenchida, ou seja, se o movimento do F0 permanece 

imutável ou, se pelo contrário, apresenta oscilações. 
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Gráfico 13 – Comparação entre a duração e a localização das Pausas Preenchidas. 

 

 Num primeiro momento, podemos verificar que os valores do f0 relativos à 

primeira parte dos dois tipos de Pausas Preenchidas são superiores aos da segunda parte. 

Deste modo, na primeira parte, as PP1 apresentam valores que oscilam entre os 80 e os 200 
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Hz, sendo o seu ponto central situado entre os 100 e os 160 Hz, cuja média é os 140 Hz. Já 

a segunda parte dos mesmos varia entre os 81 e os 170 Hz, sendo o seu ponto de 

concentração situado entre os 100 e os 152 Hz e a média seja os 148 Hz. 

 Relativamente às PP3, constata-se que, na primeira parte, oscilam entre os 78 e os 

220 Hz, centrando-se maioritariamente entre os 90 e os 180 Hz, cuja média são os 152 Hz. 

Já a segunda parte, varia entre os 110 e os 200 Hz, apresentando um ponto central que 

oscila entre os 111 e os 154 Hz, cuja média se situa nos 100 Hz. 

 

 

 

4.3 Repetições 

 
  

 Analisadas as principais particularidades segmentais e supra-segmentais das Pausas 

Preenchidas, o nosso estudo centra-se, agora, na análise das Repetições.  

 Antes de mais, importa referir que, para tornar esta análise viável, foi necessário 

estabelecer uma divisão do tipo de Repetições que ocorreram no nosso corpus. Deste 

modo, verificámos que temos Repetições de apenas uma única palavra (1W), de duas 

palavras (2W), de três palavras (3W) e de fragmentos de palavras, geralmente, as sílabas 

iniciais da palavra que se repete (FR).  

 É, portanto, esta divisão que estará na base da apresentação dos nossos resultados e 

que constituiu uma excelente metodologia para a compreensão da Repetição disfluente.  

 Importa, contudo, referir que esta divisão seguiu a linha da apresentada por 

Sandrine Henry (2002: 6), com as respectivas adaptações para o Português Europeu, que se 

propôs «distinguer […] la répétition dite «simple» de la répétition «multiple» […]. La 

répétition «simple» correspond au bloc forme du répétable suivi d’un seul et unique répété. 

A contrario, toute répétition dont le répétable est repris aux moins deux fois sera qualifié 

«multiple»». 
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4.3.1 Distribuição por tipo 

  

 Tal como efectuámos nas Pausas Preenchidas, importa-nos, antes de mais, saber 

qual o tipo de Repetições que ocorrem, assim como a percentagem da sua ocorrência. 
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Gráfico 14 – Distribuição das Repetições em função do seu tipo. 

 

 Como podemos verificar, constatamos que os tipos de Repetição mais comuns são, 

indubitavelmente, a Repetição de uma palavra (1W) e a Repetição de duas palavras (2W), 

50% e 40% respectivamente. 

 Verificamos, igualmente, que pode haver repetição de três palavras (3W), embora 

não seja muito comum. Há também um fenómeno interessante que importa assinalar que é 

o facto de, numa primeira tentativa de elocução, o falante apenas pronunciar as primeiras 

sílabas de uma determinada palavra que, numa segunda tentativa, já consegue pronunciar 

na sua forma completa. 
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4.3.2  Localização 

 

 Neste momento, após a verificação dos diferentes tipos de Repetição, importa 

saber localizá-las na frase, isto é, saber em que momento da frase podem ocorrer.

 Para tornar a nossa tarefa mais facilitada, socorremo-nos dos próximos gráficos que 

apresentam as percentagens de ocorrência de cada tipo de Repetição na frase, em função 

da sua localização na frase, isto é, se elas ocorrem em posição inicial, medial ou final. 
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Gráfico 15 - Distribuição geral das Repetição no SU (em termos percentuais, à esquerda, e em valores, 

à direita). 

  

 De acordo com os gráficos, verificamos que as Repetições ocorrem 

maioritariamente no início da frase, entre os 0 s e os 1 s. Em termos percentuais, significa 

que 20 % das Repetições ocorrem, portanto, em início do SU. 

 Contudo, importa reter que, e ao contrário do que se passa com as Pausas 

Preenchidas, as Repetições podem ocorrer em qualquer momento da frase, ou seja, podem 

surgir também no meio e no final da mesma, como podemos verificar no gráfico. Ou seja, 

existem repetições que ocorrem entre o 1 e os 3 s, como também entre os 4,00 e os 5,00 s. 

Aliás, no que diz respeito à posição final de frase, verificamos que esta situação é bastante 

comum, como atestam os seus 80% de ocorrência. 
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4.3.3 Localização versus  tipo  

  

 Tendo em conta estes valores, parece-nos importante, agora, analisar a localização 

em função de cada tipo de Repetição, para melhor compreendermos esta disfluência. 

 

 

Gráfico 16 – Distribuição das Repetições na frase em função do seu tipo. 

  

 O gráfico 16 dá-nos uma visão mais detalhada da ocorrência deste fenómeno na 

frase.  

 No que diz respeito à Repetição de uma única palavra (1W), constatamos que ela 

pode ocorrer, praticamente, em qualquer momento da frase, sendo que as posições inicial 

(entre os 0,00 e os 30,00 s) e final (entre os 70,00 e os 80,00 s) de frase sejam as mais 

usuais. Todavia, importa referir que a posição medial, nomeadamente, entre os 30,00 e os 

40,00 s e a posição entre os 50,00 e os 60,00 s também apresentam valores a considerar. 

 Relativamente às Repetições de duas palavras (2W), verificamos que apresentam 

uma distribuição no enunciado muito semelhante à anterior, isto é, também ocorrem em 
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qualquer momento da frase. Há, contudo, uma zona que se salienta mais e que corresponde 

ao início de frase, entre os 10,00 e os 30,00 s. As outras ocorrências apresentam 

frequências muito semelhantes e ocorrem nos restantes momentos da frase, sendo que o 

intervalo entre os 50,00 e os 60,00 s não apresenta nenhuma ocorrência. 

 A Repetição de três palavras (3W) ocorre apenas em início de frase, entre os 0,00 e 

os 10,00 s. 

 Por fim, a Repetição de fragmentos (FR) ocorre, apenas, em dois momentos da 

frase – o inicial e o medial. No que diz respeito à posição inicial, os fragmentos ocorrem 

entre os 0,00 e os 10,00 s; relativamente à posição medial, os fragmentos ocorrem entre os 

40,00 e os 50,00 s.  

 

 

4.3.4 Duração 

  

 A duração é uma das informações relevantes neste tipo de disfluência, uma vez que 

nos ajuda a compreender algumas das particularidades das Repetições. Para que essas 

particularidades se tornem mais evidentes, é indispensável analisá-las em função da sua 

estrutura, isto é, análise da duração do reparandum e análise da duração da correcção. 

 Importa, no entanto, referir que, devido à necessidade de analisarmos de forma 

mais completa e detalhada, decidimos, igualmente, fazer esta análise em função do tipo de 

Repetição. 
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Gráfico 17 – Valor da duração do reparandum e da correcção dos diferentes tipos de Repetição em 

função da sua estrutura. 

  

 Partindo do gráfico 17, verificamos que o reparandum, de uma maneira geral, tem 

uma duração superior à da correcção, excepção feita aos casos que envolvem fragmentos. 

 Numa análise mais detalhada, verificamos que, no caso das Repetições de uma 

única palavra (1W), o reparandum apresenta valores que oscilam entre os 0,2 s e os 0,5 s, 

sendo o seu ponto de concentração entre os 0,23 e os 0,3 s, cujo ponto médio é os 0,27 s. 

Relativamente à correcção, verificamos que, como já notámos, que os valores são bastante 

inferiores. Estes situam-se entre os 0,2 e os 0,31 s, concentram-se nos 0,24 e os 0,28 s e em 

que o seu ponto médio é os 0,25 s. 

 No que diz respeito ao reparandum das Repetições de duas palavras (2W), 

constatamos que os seus valores oscilam entre os 0,24 e os 0,74 s. No entanto, a maioria 

das ocorrências das Repetições de duas palavras centram-se entre os 0,26 e os 0,55 s, 

sendo o seu ponto médio os 0,50 s. Já a sua correcção ronda o intervalo situado entre os 

0,25 e os 0,55 s, concentrando-se entre os 0,42 e os 0,25 s e cujo ponto médio é os 0,31 s. 

 O gráfico dos dados relativos às Repetições de três palavras (3W) não apresenta 

valores conclusivos, devido ao número reduzido de casos. 

 Por fim, relativamente aos fragmentos (FR), verificamos que, apesar de não 

seguirem a norma duracional semelhante aos outros tipos de Repetição, apresentam 
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valores francamente mais restritos. O seu reparandum situa os seus valores entre os 0,25 e 

os 0,27 s, sendo o seu ponto médio os 0,26 s. Já a sua correcção apresenta valores situados 

entre os 0,31 e os 0,55 s, cujo ponto médio é os 0,48 s. 

 

  

4.3.5 Duração dos segmentos (fones) 

  

 Um dos aspectos que, neste parâmetro, parece ser determinante é a verificação da 

duração de cada fone constituinte da estrutura da Repetição, isto é, verificar se os valores 

de cada fone da Repetição apresentam valores duracionais idênticos ou diferentes, em 

relação ao seu reparandum e à respectiva correcção. 
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Gráfico 18 – Comparação da duração de cada fone no reparandum e na correcção. 
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 À primeira vista, poderíamos afirmar que não há qualquer diferença duracional 

considerável entre os fones do reparandum e os fones da correcção. No entanto, se 

observarmos mais atentamente, constatamos que existe uma diferença, ainda que ténue, 

quase imperceptível, que nos permite depreender que a duração dos fones do reparandum é 

maior do que a da correcção, em parte substancial da sua duração total. 

 Se nos detivermos no fone apresentado, [@], comprovamos, efectivamente, que, 

enquanto no reparandum, o fone ocorre aos 0,5 s., na correcção ocorre por volta dos 0,4 s., 

o que nos permite concluir que, de facto, a duração não é exactamente igual. 

 

 

4.3.6 Duração versus  Localização 

  

 Outro dos aspectos sobre o qual recaiu a nossa atenção foi o de saber se existia uma 

relação entre os valores das durações dos diferentes tipos de Repetição com a sua 

localização na frase, uma vez que poderia existir uma relação de interdependência. 

 Para que essa tarefa se tornasse possível, confrontámos os valores médios de todas 

as repetições com a respectiva localização relativa na frase. 
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Gráfico 19 – Análise da duração em função da sua localização no SU. 

  

 Como podemos verificar, a localização das Repetições na frase não condicionam a 

sua duração, não há, portanto, uma relação de inter-dependência. 
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4.3.7 Padrões de F0 

  

 Outro dos aspectos centrais do nosso trabalho é a análise dos valores da frequência 

fundamental dos diferentes tipos de disfluências, a fim de estabelecer uma descrição que 

permita distingui-las entre si. 

 Deste modo, e tal como fizemos anteriormente com as pausas preenchidas, 

procedemos à análise dos valores médios da frequência fundamental (F0) das Repetições, 

em função da sua estrutura e do seu tipo. 

 Apesar da necessidade destes valores, a sua obtenção não se mostrou ser uma tarefa 

fácil, uma vez que o corpus apresentava descontinuidades nos valores do F0. Foi, por isso, 

necessária a criação de uma curva contínua do F0 obtida através da aplicação do fxmomel 

que se reflecte nos resultados, agora, apresentados. 

 

 

Gráfico 20 – Valores médios dos padrões de F0 em função da estrutura (reparandum e correcção, 

respectivamente). 
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 Como podemos apurar, as repetições apresentam uma variação muito elevada, quer 

em termos do seu tipo, quer em termos da sua estrutura. 

 Centremo-nos, primeiramente, nas Repetições de uma palavra (1W). Se no seu 

reparandum, as repetições apresentam um movimento ligeiramente descendente, na 

correcção ele permanece estável. No entanto, importa referir que os valores médios em 

ambos os casos são muito baixos, rondando os 120,00 e 0s 140,00 Hz. 

 Quanto às Repetições de duas palavras (2W), verificamos que, no reparandum, a 

curva do F0 apresenta um movimento estável até ao f02, para iniciar um movimento 

ascendente. O mesmo não se passa na correcção que apresenta um movimento ligeiramente 

descendente até ao f02, ponto médio, para continuar a cair até um ponto de estabilização. 

Também aqui se verifica que o intervalo se situa entre os 150,00 e os 170,00 Hz, só que em 

movimentos opostos, como já fizemos notar. 

 As Repetições de três palavras (3W) apresentam movimentos diferentes 

relativamente aos dois tipos anteriores. No reparandum, verificamos que a linha começa 

por ser ligeiramente ascendente até atingir o f02, mas acaba por ter uma queda abrupta. Já 

a sua correcção, apresenta uma movimentação oposta, isto é, começa por ter uma queda 

mais ou menos acentuada até ao f02, para começar uma subida que quase atinge os valores 

do f01. Também verificamos que, e ao contrário dos outros tipos, cada parte apresenta um 

intervalo próprio. Assim os valores do reparandum situam-se entre os 140,00 e os 200,00 

Hz, enquanto que a correcção varia entre os 150,00 e os 210,00 Hz.  

 Por fim, os fragmentos (FR) apresentam, no reparandum, uma ligeira descida até 

ao f02, seguida de uma subtil subida com tendência a permanecer estável. Na correcção 

passa-se o movimento contrário, ou seja, verifica-se uma subida ténue até ao f02 para dar 

lugar a uma descida também muito ténue. Em termos de valores, e em comparação com os 

anteriores, verifica-se que se retoma a tendência de, ambas as partes da repetição, se 

situarem nos mesmos valores. 

 

 Com intuito de estabelecermos, de forma mais evidente, uma comparação entre os 

tipos do movimento do F0 e dos diferentes tipos de Repetição, no reparandum, o gráfico 

seguinte é determinante. 



 

  90 

 

Gráfico 21 – Valor médio dos tipos de Repetição em função dos padrões de F0 (DD – desce, desce; DP- 

desce, plano; DS – desce, sobe; PD – plano, desce; PP – plano, plano; SD – sobe, desce; SP – sobe, 

plano; SS –sobe, sobe), no reparandum. 

 

 O primeiro aspecto que se destaca é, sem dúvida alguma, o facto das Repetições de 

duas palavras apresentarem curvas em praticamente todos os movimentos do F0 (a 

excepção é no movimento SP – sobe, plano). Com uma tendência antagónica, estão as 

Repetições de três palavras (3W) e os fragmentos (FR) que apresentam um único 

movimento (PD – plano, desce – e DP – desce, plano –, respectivamente). Esta constatação 

poderá estar relacionada com o facto de termos um número reduzido ocorrências quer de 

repetições 3W, quer de fragmentos. 

 No que diz respeito à Repetição de uma única palavra (1W), verificamos que 

apresentam três movimentos distintos, mas que, apesar de tudo, apresentam uma certa 

unidade. Esta unidade advém do facto de os dois primeiros movimentos terem em comum 

o movimento D – desce - , aliás, o primeiro deles é o movimento DD, para se seguir o 

movimento DP. O último movimento, que parece não ter qualquer relação com os 

anteriores, é o PS – plano, sobe. 
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 Contudo, será que se verifica a mesma tendência do reparandum nas correcções? 

 

Gráfico 22 - Valor médio dos tipos de Repetição em função dos padrões de F0 (DD – desce, desce; DP- 

desce, plano; DS – desce, sobe; PD – plano, desce; PP – plano, plano; SD – sobe, desce; SP – sobe, 

plano; SS –sobe, sobe), na correcção. 

  

 Numa primeira análise, podemos depreender que os movimentos do F0 são 

diferentes dos, anteriormente, analisados. Contudo, isto não significa que não haja uma 

certa aproximação. Se nos centrarmos nas Repetições de três palavras (3W), verificamos 

que também apresentam um único movimento (DS – desce, sobe) que, por sua vez é 

oposto ao verificado no seu reparandum. 

 Denotamos também que as Repetições de duas palavras (2W) diminuem o número 

de tipos de movimentos, isto é, verificamos que deixámos de verificar a ocorrência dos 

movimentos DP e PP. Em todo o caso, convém referir que, também na correcção, não se 

verifica o movimento PS. 

 A Repetição de fragmentos (FR) apresenta dois novos movimentos em comparação 

com o seu reparandum, ou seja, surgem os movimentos PS e SD. 
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 Por fim, no que refere à Repetição de uma palavra (1W), verificamos que mantém 

os movimentos DP e PS que já se verificavam no reparandum, desaparecendo, todavia, o 

movimento DD. Há ainda a assinalar a presença de novos movimentos. A saber: PD, PP, 

SP, SS, contribuindo, assim, para a diversidade da mesma. 

 

 

4.3.8 Parâmetros de F0 versus  localização 

 

 Analisados os padrões gerais dos movimentos da frequência fundamental, urge 

estabelecer um paralelo dos mesmos, mas, desta vez, em função da sua localização no SU, 

isto é, verificar se o movimento do F0 é contínuo ou, pelo contrário, apresenta variações 

em função do local do SU em que ocorre. 

 Para tornar esta tarefa mais completa, decidimos analisar os elementos, acima 

referidos, em função da estrutura das Repetições, ou seja, do reparandum e da correcção.  

 

Gráfico 23 – Movimento do F0, no reparandum, em função da sua ocorrência no SU. 
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 No que concerne à Repetição de uma só palavra (1W), constatamos que, apesar de 

poderem ocorrer em diferentes momentos de uma frase, há uma tendência comum para 

dois determinados movimentos – após uma ligeira descida, há sempre uma tendência para 

permanecer plano. 

 A Repetição de duas palavras (2W), ainda que possam ocorrer em qualquer 

momento do SU, não apresenta um movimento do F0 idêntico, isto é, têm um movimento 

próprio para cada fase da frase. Deste modo, se ela ocorrer em situação inicial, verifica-se 

que o movimento é plano e com tendência para estabilizar; se ocorrer em posição medial, o 

movimento é plano até ao f02 para descer; por fim, em final de frase, verifica-se uma 

ligeira descida até ao f02 para se verificar uma subida abrupta. 

 No que diz respeito às Repetições de três palavras (3W), verifica-se que estas 

ocorrem, apenas, no final de frase e apresentam um valor elevado (200,00 Hz), onde 

permanece estabilizado até ao f02, para, de seguida, se dar uma descida. 

 Por fim, os fragmentos (FR) ocorrem, unicamente, em posições medial e final de 

frase, mas não apresentam também uma uniformização de movimento. Ou seja, enquanto 

que, na posição medial, se verifica uma tendência para permanecer à volta dos 125,00 Hz, 

na posição final, há uma certa descida até ao f02 (150,00 Hz), para permanecer, depois, 

estável. 

 Analisado o reparandum, importa verificar se há pontos comuns ou dissonantes 

com a correcção. 
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Gráfico 24 - Movimento do F0, na correcção, em função da sua ocorrência na frase. 

  

 A primeira constatação a fazer é o facto de não haver alteração dos locais da frase, 

onde ocorrem os diferentes tipos de Repetição. 

 Seguindo a ordem estabelecida anteriormente, verificamos que, no caso das 

Repetições de uma palavra (1W), há uma tendência para os movimentos estabilizados, em 

posição inicial e final, contudo, em posição medial, verifica-se um início estável que, a 

partir do f02, começa a subir e que não acontecia no reparandum.  

 Relativamente à Repetição de duas palavras (2W), verifica-se uma similitude dos 

movimentos em relação ao reparandum. Há, no entanto, uma diferença que ocorre em 

oposição ao reparandum, no final de frase, que consiste na tendência generalizada para a 

queda dos valores do F0. 

 Acontece, igualmente, um movimento inverso na Repetição de três palavras (3W), 

ou seja, enquanto que no reparandum se verificava uma tendência final de descida, na 

correcção verifica-se uma descida até ao f02 a que se segue uma subida acentuada. 
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 Finalmente, os fragmentos (FR) apresentam, em posição medial, uma tendência 

ascendente, ainda que muito subtil, enquanto que, em posição final, sobe ligeiramente para, 

de seguida, descer abruptamente. 

 

 Apesar de se verificar e comparar estas tendências, importa-nos também saber qual 

é o tipo de movimentação do F0 mais usual ou dominante em cada tipo de Repetição.  

 

 

Gráfico 25 – Movimentos de F0, no reparandum, em função de cada tipo de Repetição (DD – desce, 

desce; DP- desce, plano; DS – desce, sobe; PD – plano, desce; PP – plano, plano; SD – sobe, desce; SP – 

sobe, plano; SS –sobe, sobe), no reparandum. 

  

 Como podemos, indubitavelmente, concluir, no reparandum da Repetição de uma 

palavra (1W) ocorre três movimentos: DD, sendo este o predominante, o PS e o DP.  

 No que diz respeito à Repetição de duas palavras (2W), constata-se que há uma 

maior profusão de movimentos do F0, em que o dominante é o SD. Assim, para além deste 

e numa repartição quase equivalente, verifica-se a ocorrência dos movimentos SP, SS, DD, 

DP, DS, PD, PP. 
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 Relativamente às Repetições de três palavras (3W) e de fragmentos (FR), constata-

se que cada um deles apresenta um movimento único, ou seja, o movimento PD e o 

movimento DP, respectivamente. 

 Analisados os movimentos do F0 no reparandum, parece-nos também importante 

analisar os mesmos mas na fase da correcção. 

 Numa rápida visualização, podemos verificar que, numa primeira fase, a passagem 

do reparandum para a correcção, em termos do tipo de movimento da frequência 

fundamental, não acarreta grandes alterações. 

 

 

Gráfico 26 – Alterações do F0 da passagem do reparandum para a correcção. 

 

 No caso das Repetições de três palavras (3W) e dos fragmentos (FR), verificamos 

que não houve qualquer tipo de transformação em termos do movimento do F0. Contudo, 

nos casos das Repetições de uma palavra (1W) operou-se uma pequena alteração e no caso 

das Repetições de 2 palavras (2W) uma transformação um pouco superior à primeira. 

 Já na correcção (quando esta existe) versus o reparandum, constatamos que, 

independentemente do tipo de Repetição, não há qualquer tipo de alteração, apesar de 

surgir uma pequena marca nas de uma palavra (1W). 
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Gráfico 27 - Alterações do F0 da passagem do reparandum para a correcção. 

 

 Como se constata no gráfico 27, não existe qualquer alteração digna de registo. 

 

 

4.3.9 Análise de alguns casos particulares 

 

 Algumas das Repetições que ocorreram no nosso corpus apresentaram 

peculiaridades  interessantes que, apesar de constituírem fenómenos isolados, parece-nos 

que, num estudo mais alargado, iriam constituir uma fonte riquíssima de estudo. Pensámos, 

por isso, que deveríamos apresentar uma breve descrição destas ocorrências com intuito de 

fortalecer e enriquecer o nosso trabalho. Por outro lado, também não poderíamos descurar 

resultados invulgares que nos surgiram após o processo de segmentação. 

 Deste modo, decidimos, igualmente, descrever três casos muito particulares: a 

Repetição com intuito de dar ênfase a um determinado aspecto do discurso, a ocorrência 

de uma Repetição cujos constituintes, reparandum e correcção, estão separados por uma 

outra disfluência, neste caso, por uma pausa preenchida, e como se processa a Repetição 

no caso dos fragmentos. 
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4.3.8.1 Repetição para enfatizar 

 

 Como tínhamos referido anteriormente, nem sempre todas as Repetições que 

ocorrem num SU são disfluentes, uma vez que elas podem ter uma função, em termos 

pragmáticos, bem definida. Parece-nos, pois, ser este o propósito do segmento que iremos 

apresentar de seguida – o de chamar a atenção dos interlocutores para um determinado 

aspecto do discurso. 

 Analisemos, então, este segmento “E era imensa gente muito mais do que é 

hoje, e que não tinha direito a nada, a nada!*”23 

 

 

Ilustração 5 – Visualização de uma Repetição com função de enfatizar. 

  

 Em termos duracionais, e partindo da figura 9, podemos concluir que, à semelhança 

do que se passava com a duração de cada fone no reparandum e na correcção, também no 

caso de se repetir um segmento para enfatizar o discurso se verifica que a duração é maior 

no reparandum do que na correcção. 

                                                 
23 In O Eixo do Mal, parte 1, SU 19. 
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 Esta informação torna-se mais evidente quando transposta para o gráfico seguinte 

que exemplifica e reforça esta constatação relativa à duração do reparandum. 
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Gráfico 28 - Comparação da duração de cada fone no na primeira e segunda pronunciação da palavra. 

 

 Detenhamo-nos no caso do fone [a]. Enquanto que na primeira vez ele ocorre 

claramente depois dos 0,15 s., na segunda vez ocorre depois dos 0,11 s. No que concerne à 

parte final, verificamos que a primeira parte ocorre depois dos 0,45 s, enquanto que a 

segunda ocorre por volta dos 0,35 s. Isto significa, portanto, que a duração é, sem dúvida 

alguma, menor na segunda parte do que na primeira. 

 

 

 

 

 

a 
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1.3.8.1. Repetição intercalada por uma pausa preenc hida 

  

 Como tínhamos indicado anteriormente, quando há a ocorrência de uma 

disfluência, isto não implica que ela seja a única na mesma frase, isto é, podem ocorrer 

uma multiplicidade de disfluências numa mesma frase.  

 Durante o processo de segmentação, fomo-nos apercebendo dessa realidade e, na 

verdade, encontrámos alguns exemplos que atestam a veracidade dessas teorias.  

 No exemplo, abaixo transcrito, temos o exemplo de um caso em que ocorre uma 

repetição cujo interregnum é preenchido por pausa preenchida (tipo1). 

 Os, ah*, os* pequenos e médios espíritos portugueses contentam-se 

com pouco!24 

 

 

 
Ilustração 6 – Visualização de uma Repetição intercalada por uma Pausa Preenchida. 

 

                                                 
24 In O Eixo do Mal,  parte 1, SU 55. 

Reparandum 

Correcção 

Interregnum 
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 Como podemos verificar na imagem fornecida, entre o reparandum, [uS], e a 

correcção, [uS], no interregum, assistimos à ocorrência de uma pausa preenchida, [6], 

atestando, assim, as citadas teorias que alertam para este tipo de ocorrência. 

 

 

4.3.8.2 O caso das Repetições com fragmentos 

 

 No presente trabalho apresentamos como um tipo de Repetição os fragmentos. 

Estes não são mais do que a prolação das duas ou três primeiras sílabas de uma 

determinada palavra, e que na fase da correcção se consegue pronunciar na totalidade. 

 Analisemos o seguinte exemplo: 

 É um dis*, um discurso que descreve o país como sendo um país de 

feios, porcos e maus!25 

 

 

 

Ilustração 7 – Visualização do processo de segmentação de um fragmento (FR). 

 

                                                 
25 In O Eixo do Mal, parte 1, SU 30. 

Fragmento 
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 Se analisarmos a anotação “Phonetic transcription” verificamos que, no 

reparandum, o falante apenas pronuncia [u~ diS], enquanto que, na correcção, [u~ 

diSkursu], corporizando, assim, aquilo que dissemos anteriormente. 

 Em termos duracionais, podemos afirmar que não ocorre a mesma tendência dos 

exemplos já apresentados, ou seja, a duração de cada fone é maior na correcção do que no 

reparandum, embora este contenha apenas uma parte inicial da palavra. 

 Relativamente à duração de cada fone, quer no reparandum quer na correcção, 

constatamos que existem diferenças consideráveis e que importa ter em conta. 
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Gráfico 29 – Comparação da duração de cada fone no reparandum e na correcção. 

 

 Detenhamo-nos no som [S] que, no reparandum, ocorre entre os 0,2 e os 0,3 s 

enquanto que, na correcção, ocorre por volta dos 0,3 s.. Como podemos, então, verificar, 

há de facto diferenças a assinalar. 

 

 

 

S 
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4.4 Marcadores Discursivos 

 
  

 A outra disfluência que decidimos estudar de forma mais detalhada foi os 

Marcadores Discursivos. 

 Tendo em conta a investigação realizada, parece-nos que esta é uma tarefa  nova, 

uma vez que os estudos existente relacionados com os Marcadores Discursivos prendem-

se apenas com as análises morfológica, sintáctica e semântica. A presente análise, do 

domínio da fonética, é, portanto, ao que sabemos um estudo pioneiro e que merecia, por 

isso, ser feito. 

 Seguindo a estrutura de análise efectuada até ao momento, iremos, unicamente, 

analisar alguns desses parâmetros, nomeadamente, a sua localização na frase, a sua 

duração e os seus padrões de F0, uma vez que o nosso corpus não reuniam muitos 

exemplos de marcadores discursivos. 

 

 

4.4.1  Localização 

 

 Uma das questões relevantes é saber em que momento da frase é possível ocorrer o 

Marcador Discursivo, enquanto disfluência. 
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Gráfico 30 – Distribuição dos Marcadores Discursivos no SU. 
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 De acordo com o gráfico 30 os Marcadores Discursivos encontram-se, 

essencialmente, no início de uma frase, entre os 0 e os 10% da duração dos SUs. Contudo, 

isto não significa que eles não possam ocorrer noutro momento. Na verdade, eles podem 

também ocorrer em posição medial, entre os 30 50%. 

 

 

4.4.2  Duração 

 

 Outra das questões primordiais deste trabalho é a análise da duração que cada 

disfluência pode apresentar, neste caso, qual é a duração que um marcador discursivo pode 

ter. 
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Gráfico 31 – Duração dos Marcadores Discursivos. 

 
 Como podemos verificar, os Marcadores Discursivos apresentam uma duração de 

0,20 s. Isto não significa que eles não ocorram noutro momento. Na verdade, eles tanto 

ocorrem entre os 0,40 e os 0,60 s., como entre os 1,0 e o 1,20 s.  
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 Se nos detivermos na análise das durações de acordo com a função que os 

Marcadores Discursivos podem desempenhar na frase, disfluência ou conector, 

verificamos que as diferenças se começam a esbater, mas mesmo assim elas existem, como 

podemos atestar no gráfico seguinte. 
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Gráfico 32 – Duração dos Marcadores Discursivos de acordo com a sua função na frase. 

 
 Como podemos verificar, as diferenças das durações das duas funções não é muito 

grande. Na verdade, verifica-se uma grande aproximação.  

 Os conectores apresentam durações que podem variar entre os 0,24 e os 0,32 s., 

cujo valor médio se situa nos 0,28 s. Já os Marcadores Discursivos disfluentes têm uma 

duração que pode variar entre os 0,25 e os 0,34 s., sendo o seu monto médio os 0,30 s. 

 

4.4.3  Padrões de F0 

  

 O último aspecto a ser analisado, no presente trabalho, prende-se com a análise dos 

parâmetros da frequência fundamental a fim de se verificar se existe alguma característica 

prosódica que permita identificar um Marcador Discursivo disfluente. Contudo, importa 
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referir que, à semelhança do que se passou com as repetições, a obtenção dos valores de F0 

não mostrou ser uma tarefa fácil, uma vez que o processo automático de extracção de F0 

tinha muitas vezes como resultado contornos com descontinuidades. Por esse motivo, foi 

necessária a criação de uma curva contínua do F0 obtida através da aplicação do comando 

SFS fxmomel que se reflecte nos resultados, agora, apresentados. 

 

 

Gráfico 33 –Valores médios dos padrões de F0 de acordo com a função do MD na frase. 

 
 Numa primeira análise, constatamos que o movimento do F0 varia consoante a 

função do Marcador Discursivo na frase. Isto significa que, quando estamos perante um 

Marcador Discursivo com função de conector, o seu movimento começa por ser 

ascendente até atingir valores próximos dos 180,0 Hz. A partir do f02, verifica-se que o 

movimento começa a descer até aos 170,0 Hz. 

 Relativamente aos Marcadores Discursivos com função disfluente, verificamos que 

ele, antes de mais, se situa entre valores francamente mais baixos do que o conector (entre 

os 140,0 e os 120,0 Hz). Por outro lado, verificamos que apresenta sempre um movimento 

descendente. 
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 Com intuito de verificarmos se os movimentos dos padrões de F0 apresentam uma 

movimentação semelhante de acordo com a função do Marcador Discursivo na frase, 

decidimos apresentar o seguinte gráfico que o ilustra claramente. 

 

 

Gráfico 34 - Valor médio dos Marcadores Discursivos (conector ou disfluência) em função dos padrões 

de F0 (DD – desce, desce; DP- desce, plano; DS – desce, sobe; PD – plano, desce; PP – plano, plano; SD 

– sobe, desce; SP – sobe, plano; SS –sobe, sobe). 

 Como constatamos facilmente, as funções dos Marcadores Discursivos implicam 

movimentações diferentes dos padrões de F0. 

 Se estivermos perante um conector verificamos apenas duas movimentações, o PP 

(plano, plano) e o SD (desce, sobe). Relativamente ao movimento PP, verificamos que o 

conector se inicia nos 180,0 Hz e desce até aos 160,0 Hz. O movimento SD inicia-se nos 

160,0 Hz chegando aos 180,0 Hz no f02, para, de seguida, iniciar um percurso descendente 

que atinge os 160,0 Hz iniciais. 

 Em termos de disfluência, constatamos, primeiramente, que se verificam todos os 

movimentos possíveis do F0 e os movimentos iguais aos dos conectores situam-se em 

valores diferentes. 
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 O movimento DD – desce, desce – inicia-se nos 180.0 Hz e culmina nos 110,0 Hz. 

O movimento DP – desce, plano – também se inicia nos 180,0 Hz e, no f02, chega aos 

155,0 Hz, onde aliás irá permanecer. O movimento PD – plano, desce – inicia-se nos 160,0 

Hz onde, aliás, permanece até ao f02, para depois descer até aos 140,0 Hz. O movimento 

PP – plano, plano – varia ligeiramente nos 160,0 Hz. O movimento SD – sobe, desce – 

inicia-se nos 100,0 Hz e atinge os 120,0 Hz no f02, depois inicia-se um processo 

descendente que atinge os 110,0 Hz. O movimento SP – sobe, plano – inicia-se nos 100,0 

Hz e atinge os 110,0 Hz no f02, onde continuará. Finalmente, o movimento SS – sobe, 

sobe – começa nos 160,0 Hz e atinge os 180,0 Hz no f02, para se seguir uma subida 

acentuada que atinge os 200,0 Hz. De acordo com esta descrição, constatamos que existe 

um intervalo de variação muito grande nas disfluências, uma vez que vai dos 100,0 Hz e 

estende-se aos 200,0 Hz. 

 

 Apesar de termos verificado que existe uma variação tão grande de movimentações, 

importa-nos também verificar qual é a tendência de ocorrência de cada um destes 

movimentos, isto é, quais são os movimentos que ocorrem mais frequentemente. 

 

Gráfico 35 – Movimentos do F0 (DD – desce, desce; DP- desce, plano; DS – desce, sobe; PD – plano, 

desce; PP – plano, plano; SD – sobe, desce; SP – sobe, plano; SS –sobe, sobe) em função de cada tipo de 

Marcador Discursivo. 
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 Como já tínhamos analisado, anteriormente, os conectores apresentam, apenas, dois 

movimentos – o SD e o PP – que partilham a meio a totalidade das ocorrências no nosso 

corpus. 

 No que concerne à função disfluente, verificamos que o movimento SD – sobe, 

desce – é o que apresenta um maior número de ocorrências, imediatamente seguido pelo 

DD – desce, desce. Os restantes movimentos partilham entre si  em partes semelhantes as 

restantes ocorrências. 

 Se decompusermos ainda estes movimentos do F0 em função da primeira parte de 

cada tipo de Marcador Discursivo, verificamos que há algumas alterações, nomeadamente 

ao nível da função disfluente. 

 

 

Gráfico 36 – Movimento do F0 na primeira parte dos diferentes tipos de Marcadores Discursivos. 

 

 Relativamente à função conector, verifica-se a tendência partilhada para 

movimentos ascendentes (S) e planos (P). O mesmo não sucede na função disfluente que 

apresenta metade das suas ocorrências com tendência ascendente (S), seguida da tendência 

descendente (D). 

 Relativamente à segunda parte, constata-se que ocorrem algumas alterações. 
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Gráfico 37 – Movimento do F0 na segunda parte dos diferentes tipos de Marcadores Discursivos. 

 Os conectores continuam a apresentar uma divisão em duas partes, mas o 

movimento sobe (S) dá lugar ao plano (P). Relativamente à função disfluente, verificamos 

que há um aumento considerável da ocorrência do movimento descendente (D) e do 

movimento plano (P). Por sua vez, o movimento descendente (D) diminui drasticamente o 

número das suas ocorrências. 

 

 

 

4.5 Discussão dos dados 

 
 
 
 Uma das etapas essenciais deste trabalho é, indubitavelmente, a discussão dos 

resultados obtidos. É a partir deste momento que poderemos retirar a informação relevante 

a reter sobre as disfluências que decidimos analisar de forma mais detalhada. 

 Desta forma, tentaremos explicar determinados acontecimentos com base nas 

teorias sobre a produção do discurso oral, apresentadas no capítulo 2, e, ao mesmo tempo 

estabeleceremos uma comparação com outros estudos sobre disfluências, noutras línguas, 

nomeadamente o Inglês, o Francês e o Espanhol. 
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 Assim, esta discussão de dados processar-se-á de forma a respeitar a estrutura 

apresentada no início deste capítulo, ou seja, apresentaremos as nossas conclusões de 

acordo com o tipo de disfluência estudada.  

 

 

4.5.1 Distribuição dos tipos de Disfluências 

 
  

 Esta análise relativa à distribuição segue o critério já apresentado e que consiste na 

análise dos três tipos de disfluências que apresentaram um maior número de ocorrências, as 

pausas preenchidas e as repetições, assim como na sua própria tipologia.  

 Um dos primeiros aspectos a reter é, sem dúvida alguma, o facto de, nas outras 

línguas em que já foi feita a análise das disfluências, também serem mais comuns as 

ocorrências das pausas preenchidas, seguidas pelas repetições, como atestam, por exemplo, 

os estudos de Elizabeth Schriberg (1994), L. J. Rodriguez (2001), Danielle Duez (2001), 

que centraram os mesmos nas referidas disfluências. 

 No que concerne à sua distribuição de acordo com as suas características acústicas, 

lexicais ou sintácticas, não encontrámos nenhum estudo, daí, pensarmos que a segunda 

razão que originou a nossa selecção é, de facto, bastante pessoal, não havendo, por isso, 

estudos que aliem as nossas duas motivações. 

 

 

4.5.2 Pausas Preenchidas 

 
 Partindo dos dados obtidos, ou seja, a constatação da ocorrência de um maior 

número de ocorrências de PP1 do que PP3, permite-nos concluir que isso se deve, em 

primeiro lugar, à sua própria natureza. Enquanto que as PP1 são sons isolados, utilizados 

em qualquer momento do discurso, as PP3 estão dependentes de segmentos vocálicos, isto 

é, a sílaba final, normalmente, prolongada pelo falante: 

 Porque esta lei foi amplamente, foi amplamente*eee debatida...26 

                                                 
26 In O Dia Seguinte, parte 2, SU 65. 
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 Este facto torna-se mais claro se atendermos à nossa experiência pessoal enquanto 

falantes. Na verdade, nem sempre temos necessidade de prolongar um som (fone) em final 

de palavra, como acontece no exemplo fornecido. O que acontece, talvez motivado por 

uma maior comodidade, é a interrupção do discurso, por motivos vários, e socorrermo-nos 

de sons laringalizados. Neste sentido, podemos facilmente compreender a razão não só 

para a ocorrência de várias Pausas Preenchidas como de outros tipos de disfluências, numa 

mesma frase.  

 Relativamente à localização das Pausas Preenchidas na frase (SU), 

independentemente da análise do contexto que as envolve, ou seja, no presente trabalho, 

centrámo-nos exclusivamente na disfluência em si, relegando por completo a análise 

morfo-sintáctica. Deste modo, preocupámo-nos em ver se as ditas se localizavam no início, 

meio ou final de frase. 

 A primeira conclusão a reter é, sem dúvida alguma, o facto de não ocorrer nenhuma 

Pausa Preenchida no final de frase, tal como se tinha verificado em Shriberg (1994: 103). 

Este facto encontra a sua explicação na sua própria natureza, isto é, dado que se trata de 

um período de hesitação, reflexão, etc, como vimos anteriormente, é natural que ninguém 

suspenda o discurso no final de frase, uma vez que já a concluiu ou está prestes a fazê-lo. 

 Seguidamente, verificámos que as PP1 (pausas preenchidas que ocorrem 

isoladamente) ocorrem sobretudo em início de frase. Este facto encontra a sua justificação 

no facto de o falante se estar a preparar para iniciar o seu discurso o que, mentalmente, 

pode corresponder às fases do macro-planeamento e do micro-planeamento e que, por isso, 

podem «reflect cognitive processing, for exemple, planning of the sentence» (Shriberg, 

1994: 104). Isto significa que o falante se encontra a codificar e a estruturar aquilo que vai 

transmitir. Por outro lado, o falante pode estar na fase da articulação e, numa tentativa, de 

continuar o seu discurso, socorre-se das Pausas Preenchidas para manter o seu domínio 

na conversa e assim ganhar tempo.  

 A*aaah Deixe-me dizer as palavras do presidente do Paços de 

Ferreira, hoje. São públicas!27 

 Contudo, verificamos que estas, ainda que em número mais reduzido, ocorrem 

também em situação medial. Esta situação pode estar relacionada com o facto do falante 

verificar se a mensagem está de acordo com aquilo que pretende transmitir (reavaliação da 

                                                 
27 In O Dia Seguinte, parte 2, SU 66. 
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estrutura de superfície) ou, por outro lado, com dificuldades de acesso mental aos lemas 

(revisão das entradas lexicais). Neste sentido, verificámos que, na maioria dos caso, esta 

ocorrência em posição medial situa-se, sintacticamente, antes do sintagma verbal, como 

podemos verificar neste exemplo: Uma pessoa que já está há muitos anos numa 

empresa *aaah ‘tá já a pensar na reforma.28 

 No que concerne as PP3 (pausas preenchidas que resultam do prolongamento do 

fone final de sílaba), verificámos que ocorrem tendencialmente no meio da frase. As razões 

podem estar relacionadas com as referidas para o caso das PP1. No entanto, dada a 

natureza destas, podemos afirmar que a sua ocorrência pode estar relacionada com o lado 

mais pragmático da frase. Isto significa que o falante prolonga o fone final da palavra para 

chamar a atenção do seu interlocutor para um determinado tópico abordado ou um que será 

imediatamente abordado, como se pode verificar: Porque esta lei foi amplamente 

discutida, foi amplamente*eee debatida por todas as pessoas, não só na 

Assembleia da República...29 

 Importa, no entanto, referir que as Pausas Preenchidas tendem a aparecer 

frequentemente no início de constituintes maiores da frase (sintagmas nominais, sintagmas 

verbais e sintagmas preposicionais) do que noutras posições, confirmando assim o estudo 

de Michino Watanabe (2005: 37). 

 A duração das Pausas Preenchidas é muito variável, como podemos verificar, uma 

vez que é algo que não pode ser controlado previamente, nem se pode prever a sua função.  

 Primeiramente, importa referir que a duração está dependente das características de 

cada falante, do seu estilo discursivo, logo não podemos fazer qualquer previsão de 

duração, nem tão pouco quando é que ele se vai socorrer de uma Pausa Preenchida. Na 

verdade, ao longo do processo de segmentação, verificámos que havia falantes que se 

socorriam frequentemente da Pausa Preenchida (por exemplo, LPN, in “O Eixo do Mal”), 

outros da Pausa Silenciosa (por exemplo, D, in “O Eixo do Mal”), outros da Repetição (por 

exemplo, AP, in “Desprevenidos”) e outros até dos Marcadores Discursivos (por exemplo, 

FS, in “O Dia Seguinte”). 

                                                 
28 In Eixo do Mal, parte 2, SU 34. 
29 In O Dia Seguinte, parte 2, SU 65. 
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 Seguidamente, a duração varia consoante a função que a Pausa Preenchida assume 

na frase, ou seja, por exemplo, se o falante tem maior ou menor facilidade de acesso ao 

léxico pretendido (A exclusão social é o isolamento, é a*aaah a falta de qualidade 

de*eee vida, a*aaah é uma quantidade de coisas!30), se deseja criar expectativa 

(Compreendo! Compreendo que a direita órfã a*ah estivesse à espera que 

Cavaco fizesse o que Marques Mendes não consegue fazer!31), se pretende realçar 

determinado aspecto do tópico da frase (O outro meteu-se co’ a*aa namorada da 

irmã...32), entre outros aspectos. 

 Naturalmente que estes aspectos em interacção com aqueles que referimos no ponto 

anterior para explicar a ocorrência de cada tipo de Pausa Preenchida, contribui para a 

explicação dos valores obtidos. Contudo, e apesar da diversidade de durações e dos 

motivos que lhes subjazem, podemos afirmar que, partindo dos valores médios obtidos, há 

uma certa tendência para a ocorrência de valores médios muito aproximados, muito 

semelhantes. Pensamos que esta normalização se prende com o facto dos falantes do nosso 

corpus apresentarem uma idade muito próxima entre eles, assim como um nível cultural e 

linguístico muito semelhante. 

 Relativamente aos valores da frequência fundamental, constatamos que há uma 

tendência generalizada para a existência de valores que indicam uma descida. Importa 

referir que esta tendência é muito semelhante à que ocorre em francês, «les configurations 

descendantes de fréquence fondamentale sont les plus frequentes», como podemos 

constatar no estudo realizado por Danielle Duez (Duez, 2001: 39). Esta tendência pode 

tornar-se compreensível, se tivermos em linha de conta de que se trata de um momento de 

interrupção de discurso que é preenchido com uma Pausa Preenchida. Por outro lado, 

também pode corresponder a um momento em que se está a iniciar o discurso, logo é 

natural que os valores sejam efectivamente baixos. Terminada a duração da Pausa 

Preenchida, o falante retoma o discurso e este começa, então, a atingir valores do F0 mais 

elevados. 

 Esta tendência é, aliás, reforçada. Contudo esta movimentação não apresenta uma 

correlação directa nem com a localização das Pausas Preenchidas na frase, uma vez que, 

                                                 
30 In Eixo do Mal, parte 1, SU 84. 
31 In Eixo do Mal, parte 1, SU 72. 
32 In Desprevenidos, parte 1, SU 2. 
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independentemente da sua localização, a movimentação é quase sempre descendente, nem 

com a sua duração. Contudo, e tal como afirmámos, temos de ter presente que existe uma 

relação próxima entre a duração das pausas preenchidas e sua localização no SU com os 

padrões do F0, contrariando o verificado em Duez (2001: 44-45) que afirma que « il n’y a 

aucun effet de la durée des pauses remplies et de leur localisation dans le syntagme sur leur 

configuration générale et sur les valeurs de fréquence fondamentale les plus hautes et les 

plus basses». 

 

 

4.5.3 Repetições 

 
Tendo em conta a definição fornecida pelos linguistas, como Elizabeth Shriberg 

(1994) ou Sandrine Henry (2002), a Repetição funciona como um mecanismo de 

suspensão do discurso, durante a qual o locutor ganha algum tempo para retomar 

novamente o fluxo discursivo, não permitindo a interrupção do acto comunicativo.  

A justificação para a ocorrência de um número elevado de Repetições com apenas 

uma palavra (1W) ou duas palavras (2W) pode estar relacionada com a maior facilidade, 

por parte do locutor, em conseguir reter apenas a última ou duas últimas palavras antes de 

ter suspenso o seu discurso. Torna-se claro para nós, enquanto falantes, que durante um 

hiato discursivo, momento útil para pensarmos naquilo que vamos dizer de seguida, 

tenhamos mais facilidade em recordar somente a última ou as duas últimas duas palavras 

do que um número superior. 

Por outro lado, a Repetição pode também funcionar como uma estratégia de análise 

da eficácia do discurso, isto é, funciona como um meio do locutor ver se está a ser bem 

sucedido nos seus propósitos discursivos, se o seu interlocutor está atento ao que ele diz, 

para manter o controle da conversa (Quanto mais gente, quanto mais gente* se 

emprega, [       ]* mais se tem de pagar.33). Ora estas tarefas adquirem uma maior 

eficácia se se recorrer apenas a poucas palavras, já que muitas podem contribuir para a 

dispersão, quer do locutor, quer dos seu(s) interlocutore(s). 

                                                 
33 In O Eixo do Mal, parte 2, SU 24. 
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Só desta forma é que poderemos entender este facto, uma vez que ele não é 

exclusivo da Língua Portuguesa, como o atesta, aliás, os estudos já citados de Sandrine 

Henry (2002: 9) mostram que as repetições «dites simples» são as que ocorrem em maior 

número, «on peut donc affirmer qu’il existe en definitive três peu de répétitions incluant 

plus de deux répétés» (2002: 10). 

Relativamente aos Fragmentos (FR), importa reter que este é um dos fenómenos 

disfluentes mais vulgares em outras línguas «a percentage of the disfluencies that contain a 

Word fragment, Levelt found 22% for a pattern description task in Dutch (Levelt, 1983); 

Lickley reported 36% for casual conversations in British English (Lickley, 1994); Bear e 

al. found 60% for the ATIS corpus (Bear e tal., 1992)» (Liu, 2003: 37). A Língua 

Portuguesa não foge à regra e também apresenta algumas ocorrências. 

 Outra das conclusões a reter prende-se com o facto de as Repetições poderem 

ocorrer em qualquer momento da frase, não havendo, por isso, qualquer regra que estipule 

o local onde possa ocorrer. Contudo, esta realidade em Língua Portuguesa contradiz aquilo 

que ocorre em Francês, «les répétitions disfluentes ont lieu préférentiellement sur les 

débuts de syntagmes et que les répétitions font intervenir très majoritairement des mots 

grammaticaux» (Henry, 2004: 461). Importa referir que esta observação decorre da nossa 

experiência enquanto anotadores e não foi contemplada nas nossas análises. 

Decorrente desta observação, podemos concluir que não há uma relação directa 

entre a ocorrência de uma Repetição e a sua localização na frase. Há, sim, um factor que 

determina a sua ocorrência que se prende com a necessidade que o falante sente em 

interromper a frase e, por forma a preencher esse vazio, acaba por repetir a(s) última(s) 

pronunciada(s). 

 Como verificámos, cada tipo de Repetição apresenta uma distribuição na frase 

específica. Pensamos que essa especificidade distribucional possa ser encarada como uma 

marca distintiva, já que está em consonância com a natureza de cada tipo. O facto, por 

exemplo, de se poder repetir uma única ou duas palavras – Repetição 1W e 2W – em 

qualquer momento frase, é facilmente compreensível, já que essa ocorrência não implica 

um grande esforço para o falante e esta funciona como uma espécie de muleta que o 

ampara nos momentos mais difíceis em termos de produção de discurso. Na posição 

inversa, temos as Repetições de três palavras – 3W – que ocorrem apenas em início de 

frase. Esta constatação pode dever-se ao facto de o falante, no início do discurso, se 
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encontrar a formular a totalidade daquilo que vai dizer e ainda apresentar um grau de 

concentração elevado que lhe permite repetir um conjunto tão vasto de palavras. Por outro 

lado, esta repetição pode funcionar como uma estratégia para chamar a atenção do seu 

interlocutor para aquilo que se está a preparar para dizer. 

 Relativamente às Repetições de fragmentos (FR), verificámos que ocorriam em 

posições inicial e medial. Este facto pode estar relacionado com problemas ao nível da 

articulação de discurso ou de pronunciação de determinados sons que, conjugados com a 

localização frásica, contribuem para a dificuldade de pronunciação dessa palavra. Por outro 

lado, e mais uma vez, esta ocorrência pode estar relacionada com uma estratégia discursiva 

que tem como fim captar a atenção do interlocutor. Trata-se da função comunicativa, 

descrita por Cynthia V. Girand (2001) «it may serve to delay the utterance allowing the 

speaker to gain the attention of the hearer before continuing the utterance». 

 Em termos generalizados, verificámos que a duração do reparandum é sempre 

superior à da correcção, com excepção dos fragmentos, como aliás também acontecia no 

inglês, «R1 tokens are significantly longer than unrepeated tokens; this result is consistent 

with the hypothesis that R1 is lengthened» (Shriberg, 1994: 180). Este facto, aliás, tem 

uma justificação simples, já que, no reparandum, apenas se pronuncia uma parte da 

palavra, enquanto que, na correcção, já se pronuncia a sua totalidade. Isto implica, 

obviamente, que a duração seja maior na correcção. 

No que concerne à norma, ou seja, o reparandum apresentar valores duracionais 

superiores aos da correcção, deve-se ao facto de o falante suspender, fazendo prolongar o 

pronunciamento da palavra, no reparandum, com intuito de ganhar algum tempo e, assim, 

reavaliar a eficácia do seu discurso ou pensar no que irá dizer de seguida. Ora, esta 

estratégia termina logo que o falante retoma o seu discurso, repetindo uma, duas ou três 

palavras anteriormente pronunciadas, e dá continuidade ao seu discurso sem necessitar de 

prolongar esse momento da correcção, tal como afirmam Madelaine Plauché e Elizabeth 

Shriberg (1999: 1515) «presumably the speaker has trouble planning, hesitates or “stalls” 

either by lehngthening R1, pausing, or both, and then resumes the utterance by repeating 

the head of the syntactic constituent». Deste modo, compreendemos claramente a razão 

que leva a que reparandum e correcções apresentem durações tão díspares. 

Apesar destas particularidades, não podemos deixar de referir que este é, aliás, uma 

situação recorrente em outras línguas. Isto significa que, tal como em Português, também, 
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por exemplo, no Inglês se verifica que o reparandum tem uma duração superior à da 

correcção, «The data for retrospective repeats, however, are nearly all below the 

equivalence line, indicating that R1 is systematically longer than R2» (Shriberg, 1995: 

385). 

Relativamente a esta possível interdependência, verificámos que não havia relação 

entre a duração, quer do reparandum quer da correcção, e o momento em que ocorre na 

frase, uma vez que os valores são bastante homogeneizados.  

Esta relação não existe, uma vez que o falante, quando efectua uma repetição, não 

vai verificar ou escolher em que momento da frase ela vai acontecer. Não nos podemos 

esquecer de que o discurso oral é espontâneo, logo não controlável em aspectos desta 

natureza. Por conseguinte, compreendemos que a repetição pode ocorrer quando menos se 

espera e independentemente da sua localização frásica. 

Os valores da frequência fundamental, F0, apresentam um grande grau de 

variabilidade. Se nos detivermos nos valores do reparandum, verificamos que há uma 

tendência generalizada para que os valores desçam, facto este que se explica facilmente 

através do facto de este momento corresponder, normalmente, a uma interrupção do fluxo 

discursivo. Já no caso da correcção, constata-se que a tendência é ascendente, num 

primeiro momento, visto que, e ao contrário do reparandum, o falante se encontra no 

momento de retomar o seu discurso, logo os valores apresentam uma movimentação 

diferente, mas acabam, no seu final, por serem descendentes ou planos. Pensamos, no 

entanto, que existe uma relação entre os valores do F0 com a sua localização na frase, já 

que se observa, no caso das Repetições que ocorrem em final de frase, que a correcção 

apresenta valores descendentes, excepção feita ao caso das Repetições que têm como 

função enfatizar determinado aspecto do discurso e, por isso, não são disfluentes. 

 

 

 

4.5.4 Marcadores Discursivos 

 
O último tipo de disfluência que nos resta analisar constitui algo que se nos afigura 

inédito, uma vez que não encontrámos estudos relativos aos Marcadores Discursivos 

disfluentes, isto é, que contemplassem parâmetros segmentais e prosódicos. 
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O primeiro aspecto a reter é, sem dúvida, relativo à sua localização na frase. Visto 

que eles funcionam como uma estratégia a que os falantes recorrem para manter o controle 

do discurso ou chamar a atenção para determinados aspectos do mesmo, é natural que ele 

ocorra, essencialmente, no início de frase. Contudo estas “chamadas de atenção” podem 

ser também feitas noutro momento da frase, daí que tenhamos Marcadores Discursivos em 

praticamente todos os momentos da frase. 

Relativamente à duração, verificámos que podem ter uma duração muito variável, 

sendo os 200 s o valor mais comum. Estes valores, por sua vez, estão em íntima relação 

com a sua localização na frase, já que verificámos que, no início da frase, temos um maior 

número de ocorrências. Este facto compreende-se se pensarmos que, no início de frase, o 

falante está ainda num momento de reflexão e/ ou construção do discurso, necessitando, 

por isso, de algum tempo. 

Finalmente, no que respeita os valores do F0, verificámos que estes apresentavam 

uma tendência descendente que é compreensível se tivermos em consideração que estamos 

perante um desses momentos reflexivos que, por sua vez, implicam uma pausa. Desta 

forma, e visto que se observa uma interrupção no discurso, é natural que a movimentação 

do F0 se mostre tendencialmente descendente. Por outro lado, existe também, em alguns 

caso, uma movimentação ascendente que corresponde aos momentos em que os falantes 

continuam naturalmente a proferir o seu discurso, sem necessitarem de interromper o seu 

fluxo. 
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5  - Conclusões 

Este capítulo final tem por objectivo funcionar como uma amálgama de todo o 

trabalho efectuado, em função dos resultados obtidos. Assim, começaremos por apresentar 

o resumo do trabalho, as conclusões principais e sugestões que poderão constituir 

estímulos a futuros trabalhos. 

 

 

 

5.1 Resumo 

 
 

O presente trabalho continuou, de certa forma, trabalhos anteriores da área da 

Fonética e da prosódia em Língua Portuguesa, já realizados no Centro de Línguas e 

Culturas da Universidade de Aveiro. Contudo esse elo de ligação foi-se lentamente 

esvaindo, visto que abordámos uma temática pouco ou nada explorada em linguística 

portuguesa europeia – as disfluências – que nos possibilitou a visualização de novos 

horizontes. 

Tendo em conta as limitações temporais de um trabalho de mestrado, optámos por 

nos centrar na análise mais detalhada de três casos particulares de disfluências, ao invés de 

fazermos um estudo meramente descritivo que contemplasse as restantes disfluências. 

Para que atingíssemos, então, o nosso objectivo, e após a recolha e anotação do 

nosso corpus, efectuamos um estudo que, por si só, justifica a co-orientação 

interdisciplinar, que se deteve na obtenção de dados a analisar de forma automática. 

Esse corpus, após a anotação e extracção de dados a analisar em programas de 

utilização comum em análise de dados, o Excel e SPSS, passámos a uma análise detalhada 

de vários parâmetros: localização, duração e frequência fundamental. Contudo, houve 

casos que necessitaram de análise de outro parâmetros. 
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Começámos, então, por analisar o local na frase em que ocorriam, para passarmos à 

duração das mesmas. Terminadas estas etapas, passámos, de seguida, à análise de uma 

possível inter-relação entre estes dois parâmetros. Seguidamente, analisámos os padrões de 

variação temporal de F0, em função das características que cada disfluência apresentava, 

para se seguir uma análise que permitisse análise de possíveis inter-relações com os demais 

parâmetros já referidos. 

Importa referir, por fim, que este estudo teve sempre o cuidado de estabelecer 

relações de comparação com outros estudos já efectuados e que, na sua maioria, 

constituem referências bastante importantes para quem se aventura no estudo deste 

fenómeno.  

 

 

 

5.2 Principais Conclusões 

 
 

Este é, sem dúvida alguma, o momento que justifica a execução de um qualquer 

trabalho. É este momento que está na base da elaboração de muitos trabalhos futuros e que 

nos fornece novas informações que passarão a fazer parte do nosso conhecimento. 

Uma das informações mais interessantes a reter é, sem dúvida alguma, o facto das 

disfluências fazerem parte do nosso dia-a-dia enquanto falantes de forma francamente 

usual. Por outro lado, o mito que reside nas nossas mentes que sugere que a ocorrência de 

determinadas disfluências são sinónimo de um discurso oral deficitário também caiu por 

terra, o que não inviabiliza, numa visão mais detalhada do fenómeno, que o discurso oral 

espontâneo apresente aspectos deficitários ou lacunares, como atestam as ocorrências de 

sequências abandonadas. Pelo contrário, as disfluências constituem uma característica 

peculiar e que, de certa forma, nos ajuda a compreender melhor a forma como se 

processam as etapas de elaboração do discurso em si mesmo. Deste modo, a constatação da 

ocorrência de um número elevado de disfluências, em que se destacam indubitavelmente, 

as pausas preenchidas e as repetições, contribuem fortemente para essa queda de ideias 

pré-definidas. De salientar, e tal como verificámos, que esta não constitui uma 
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característica exclusiva do Português europeu, mas comum a línguas como o francês, o 

espanhol e o inglês. 

Ao longo da execução do trabalho, e visto que houve um cuidado em estabelecer um 

paralelo com outros estudos já realizados em outras línguas, verificámos que há uma forte 

aproximação de valores, fenómenos com duas outras línguas, as línguas latinas e que 

pertencem à mesma família da Língua Portuguesa, o Francês e o Espanhol. Isto não 

implica, contudo, que não haja particularidades inerentes a cada uma das línguas, como 

atesta a ocorrência da pausa preenchida “euh” que, exclusiva do francês, não apresenta 

similitudes com uma qualquer pausa preenchida do português europeu. São, precisamente, 

estes detalhes que nos ajudam a caracterizá-las e a compreender cada uma destas línguas 

comparadas. Trata-se, portanto, de um factor que nos ajuda a analisar particularidades 

linguísticas. 

Por fim, verificámos que as motivações que levam os falantes a socorrerem-se das 

disfluências, ainda que de forma inconsciente, se prendem com motivações meramente 

práticas. Ou seja, as disfluências ocorrem muitas vezes para manter o controle do seu 

discurso e impedir a intervenção do seu interlocutor. Servem também para averiguar a 

eficácia do seu discurso, isto é, para verificar se o seu interlocutor está assimilar aquilo que 

ele pretende efectivamente. Por fim, servem ainda para que o falante ganhe algum tempo 

para que, mentalmente, construa o seu discurso e verifique se ele corresponde àquilo que 

de facto pretende transmitir. 

 

 

 

5.3 Sugestões 

 
 

Tendo em conta as nossas limitações temporais e mesmo humanas, constatamos até 

onde nos foi possível averiguar que as disfluências não têm vindo a constituir tema de 

análise e estudo em Linguística Portuguesa e, por outro lado, que o presente trabalho não 

tem a pretensão de dar o assunto como estudado na sua totalidade, verificamos que há um 

conjunto infindável de aspectos que necessitam de ser abordados. 



 

  124 

A primeira sugestão não se prende apenas com o estudo das disfluências, mas com a 

constituição de um corpus para o estudo do código oral que esteja acessível a todos os 

estudiosos interessados. Este corpus não só constituiria uma óptima ferramenta de 

trabalho, como permitiria um estudo detalhado do código oral espontâneo e contrastivo, 

nas suas possibilidades de análise, como já sucede em países como os Estados Unidos, a 

Inglaterra e França. 

As sugestões seguintes são já do âmbito concreto do estudo das disfluências e têm 

como fim o complementar o presente estudo. Permitiriam, ainda, apresentar conclusões 

que mostrassem o papel determinante do discurso oral no nosso dia-a-dia, assim como a 

apresentação das suas particularidades. Sugerimos, por isso, que se proceda a um estudo 

que contemplasse a análise da ocorrência de disfluências em função do sexo dos falantes e 

da sua idade. Seguidamente, seria importante analisar as disfluências que não constituíram 

objecto de estudo neste trabalho de acordo com os parâmetros que seguimos. 

Seria, igualmente, interessante verificar se um mesmo falante, durante o proferir de 

um mesmo discurso, mas em momentos distintos, proferiria as mesmas disfluências e no 

mesmo local do enunciado. Se esse falante, partindo de um suporte escrito, produziria 

disfluências. 

Por outro lado, era curioso saber se existe uma inter-relação entre a oralidade e as 

expressões faciais e gestos.  

Finalmente, interessar-nos-ia também analisar a ocorrência de disfluências em casos 

de patologias, nomeadamente, da gaguez, na dislexia, em perturbações do foro neurológico 

e mesmo em casos de doenças, como o Alzheimer. 
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Anexo 

 

O presente trabalho surge da necessidade de analisar alguns fenómenos usuais em discurso oral, como as disfluências. Na verdade, e 

ainda que se trate de uma temática pioneira em termos de estudos portugueses, trata-se de algo que tem vindo a ser estudado e analisado noutras 

línguas. Por esse motivo, parece-nos relevante apresentar uma pequena resenha de alguns trabalhos que estiveram na base do presente e que 

foram apresentados nas três conferências subordinadas à temática “Disfluências”. 

 

Título 
Questões 

problematizadas 
Método utilizado Principais conclusões 

Aix-en-Provence, 10 a 12 de Setembro de 2005 

“Prosodic 

parallelism as a 

cue to repetition 

disfluency” (p.1-

4) 

§ As características 

do reparandum e da 

correcção das repetições 

emitem uma onda sonora 

para o ouvinte. 

§ Corpus obtido do 

“Switchboard”, do qual se extraíram 70 

excertos; 

§ Transcrição através do ToBI. 

§ Existe frequências de quatro padrões 

entoacionais; 

§ As análises do F0 permitem afirmar que 

existe um paralelismo dos contornos entoacionais 

das duas partes; 
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§ Similaridades prosódicas entre as duas partes 

da repetição permitem ao ouvinte detectá-las. 

“A quantitative 

study of 

disfluencies in 

French broadcast 

interviews” 

(p. 27-32) 

§ Localização na 

elocução; 

§ Influência do 

status dos falantes; 

§ Padrões de 

disfluência usuais. 

§ Transcrição orientada (TPRESS) 

de um debate televisivo; 

§ Análise das disfluências através 

do LDC; 

§ Distinção e anotação de pausas 

preenchidas “filled pauses”, marcadores 

de discurso, repetições e revisões. 

§ Classificação de palavras relacionadas com 

disfluência; 

§ O estudo pode ser feito em função da duração 

da elocução e do contexto; 

§ Quanto maior for a elocução, mais baixa é a 

percentagem de palavras disfluentes; 

§ Ocorrem mais no início em vez do fim da 

elocução. 

“Pauses and 

hesitations in 

French 

spontaneous 

speech” (p.43-

46. 

§ Identificação das 

diferenças entre as pauses 

preenchidas e as pauses 

silenciosas. 

§ Corpus obtido a partir do 

“Corpus de référence de français parlé”; 

§ Etiquetagem de todas as 

disfluências ocorridas; 

§ Criação de um sub-corpus para 

análise da duração de cada sílaba e da 

sua entoação. 

§ As pausas silenciosas não funcionam como 

hesitações ou como marcador de planeamento. Só o 

é acompanhado de outros marcadores; 

§ Identificadas palavras relacionadas com estas 

pausas. 

“Inter- and intra-

language 

acoustic analasys 

§ Os preenchimentos 

transmitem características 

universais ou específicas 

§ Propôs-se uma tipologia acústica 

baseada nas particularidades vocálicas 

dos preenchimentos autónomos: 

§ Os preenchimentos são significativamente 

mais longos que os segmentos vocálicos inter-

lexicais e têm um contorno do F0 horizontal; 
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of autonomous 

fillers” (p.47-51) 

de uma língua. duração, pitch (F0) e timbre (F1/ F2).  

§ Comparou-se os segmentos 

vocálicos dos preenchimentos com as 

vogais intra-lexicais para processar um 

timbre similar. 

§ As línguas estudadas admitem várias 

realizações vocálicas, não só em termos de timbre 

vocálico, mas também na estrutura segmental dos 

preenchimentos (p. ex: no português, na ditongação); 

§ Apresentam padrões regulares de duração, 

frequência fundamental e timbre vocálico q tende a 

ser central; 

§ Há a exclusão do timbre universal dos 

preenchimentos. 

“Repeats in 

Spontaneous 

spoken French: 

the influence of 

the complexity 

of phrases” (p. 

89-92) 

§ Análise da 

correlação entre a 

frequência da repetição e 

a complexidade da frase; 

§ Análises da forma 

como as mesmas afectam 

a estrutura frásica 

(preposição+determinante

+nome). 

§ Anotação das Repetições e de 

palavras de acordo com quatro classes 

gramaticais; 

§ Análise estatística dos mesmos. 

§ Há uma relação entre a ocorrência das 

repetições e a complexidade da frase; 

§ A maioria das repetições deu-se na zona da 

cabeça e na zona de expansão de frase, já que a 

preposição se repete mais do que o determinante. 

“Factors that 

determine the 

§ Tipo de 

disfluências que ocorrem 

§ Selecção de uma taxonomia, a 

partir de leituras efectuadas, que 

§ Fonológica e prosodicamente, a palavra 

constitui uma boa base para a explicação de 
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form and 

position of 

disfluencies in 

spontaneous 

utterances” 

(pp.99-102) 

 

em discurso espontâneo 

de falantes fluentes e de 

falantes que gaguejam.  

(Trata-se de um trabalho 

de revisão) 

contemple os diferentes tipos de 

disfluência. 

diferentes tipos de disfluência, em discurso 

espontâneo. 

“Disfluencies as 

a window on 

cognitive 

processing. An 

analisys of silent 

pauses in 

simultaneous 

interpreting” 

(p.151-155) 

§ Análise de 

características acústicas e 

duracionais das pausas 

silenciosas, em falantes 

não nativos de francês e 

espanhol. 

§ Gravação de diálogos, em 

francês e em espanhol; 

§ Análise acústica em laboratório; 

§ Análise estatística. 

§ Pausas silenciosas mais comuns em espanhol. 

Göteborg, 5 a 8 de Setembro de 2003 

“The 

intentionality of 

disfluency: 

§ Causas/ motivos 

das disfluências. 

 

§ Corpus extraído do “Monitor” - 

variante do “Map Task”. 

§ Disfluências como uma ferramenta 

estratégica importante, em casos de feedback e não 

como efeito da pressão de tempo. 
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Findings from 

feedback and 

timing” 

(pp.17-20) 

 

§ Subdividivisão por tipos, apenas as 

correctivas foram mais significativas nos feedbacks. 

“Repairs and 

repetitions in 

spontaneous 

Mandarin” (p. 

73-76) 

§ Identificação das 

partes constituintes de 

uma repetição; 

§ Análise das 

sílabes. 

§ Segmentação das repetições 

através do programa CKIP; 

§ Analise das similaridades e 

diferenças semânticas das duas partes da 

repetição.  

§ Recurso aos termos de edição; 

§ As características silábicas reflectem 

aspectos diferentes da produção; 

§ Há diferenças semânticas entre as duas partes 

da repetição. 

“Prosodic 

features of four 

types of 

disfluencies” 

(pp.91-94) 

§ Identificação de 

sinais de entrada de cada 

tipo de disfluência; 

§ Análise da 

correlação entre o começo 

e fim do reparandum e o 

início e fim das 

correcções; 

§ Verificação da 

existência de uma 

§ “Data-driven” e baseado no 

L.T.I.; 

§ Classificação de Sherri Page para 

as disfluências; 

§ Extracção do sinal e do F0 - 

Entropic XWAVES+. 

§ Existe uma relação entre o início dos valores 

do reparandum e os do fim da frequência que sugere 

uma dependência; 

§ Repetições e substituições exactas - mesmo 

padrão de entoação; 

§ Substituições têm uma extensão maior do F0 

em comparação com o seu “reparandum”, assim 

como a repetição exacta. 

§ A análise duracional de um constituinte dos 

reparanda é maior que reparanda constituídos por 
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estratégia prosódica. várias palavras, nos diferentes tipos de disfluência. 

“Acoustically 

verifying speech 

repair 

annotations”   

(pp.97-100) 

§ Localização 

automática das correcções 

do discurso. 

§ Anotação das correcções 

discursivas, ao longo do limite da 

elocução e do status comunicativo; 

§ Recurso ao “Clean play” para 

detectar disfluências. 

§ O “clean play” não detecta as disfluências em 

causa, mas auxilia as pessoas a detectá-las.  

“Fluency: time to 

a paradigm shift” 

§ Tipo de 

distribuição da pausa; 

§ Seus componentes 

 

§ Revisão de toda a investigação 

realizada até ao momento, realizando 

um nova interpretação na análise das 

pausas. 

§ Algumas experiências são consistentes com a 

hipótese de que as distribuições das durações das 

pausas curtas e longas são funcionalmente 

independentes. 

Edinburgh, 29 a 31 de Agosto de 2001 

“Annotation and 

analysis of 

disfluencies in a 

spontaneous 

speech corpus in 

Spanish” 

§ Tipos de 

disfluências em discurso 

oral espanhol. 

§ Inventariação, anotação e análise 

de disfluências no discurso espontâneo, 

em espanhol; 

§ Categorização. 

§ As pausas preenchidas “filled pauses” foram 

os acontecimentos mais comuns; 

§ Na reformulação da frase, utiliza-se 

frequentemente as repetições e substituições; 

§ Há uma variabilidade elevada na distribuição 

de disfluências acústicas e sintácticas (motivada 

pelos falantes). 

“Accoustico-

phonetic 

§ Análise das 

características acústicas e 

§ Gravação de discurso espontâneo 

orientado, seguida de uma transcrição 

§ Não existe um efeito das pausas preenchidas 

e a sua localização no interior das frases F0; 
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Caracteristics of 

Filled Pauses in 

Spontaneous 

French Speech: 

Preliminary 

Results” 

fonéticas das pausas 

preenchidas, em francês; 

§ Relação das 

mesmas com a prosódia 

do discurso circundante. 

ortográfica; 

§ Considerou-se dois tipos de 

localização de pausas preenchidas no 

interior de uma palavra prosódica e 

entre duas palavras prosódicas; 

§ Análise dos padrões das pausas 

preenchidas em função da localização. 

§ Contradiz a ideia que elas são tempos de 

descanso; 

§ Os valores de entrada do F0 das pausas 

preenchidas parecem estáveis num mesmo falante; 

§ Algumas podem servir também objectivos 

pragmáticos. Assim, os seus valores iniciais do F0 

podem manifestações de aspectos funcionais do 

mesmo. 

“Dialogue moves 

and disfluency 

rates”  

§ Interacção entre o 

ritmo de diferentes tipos 

de disfluência e os tipos 

de discurso. 

§ “HCRC Map Task Corpus”; 

§ Transcrição ortográfica de 

palavras isoladas; 

§ Disfluências anotadas segundo o 

tipo de acordo com a duração do 

reparandum. 

§ Ocorrem mudanças em todos os tipos de 

disfluência; 

§ Questões implicam disfluências; 

§ Instruções mais disfluentes que os 

seguidores. 

“Is disfluency 

just difficulty?” 

§ Sinónimo de 

dificuldade? 

§ Se se parece com o 

Inter-Move Interval. 

§ Material proveniente do HCRC 

Map Task Corpus; 

§ Anotação através do “XWaves/ 

Entropic Xlabel”. 

§ Ligadas aos processos de produção de 

discurso; 

§ A sua localização na frase e dificuldades 

provocadas pelo desconhecimento do assunto e/ ou 

palavras; 

§ Não há partilha de elementos entre a 
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produção da linguagem e a compreensão. 

“Idiosyncratic 

Fillers in the 

Speech of 

Bilinguals” 

§ Estratégia usada 

por bilingues para 

preencher pausas 

relacionadas com 

hesitações. 

§ Utilização de falantes bilingues 

(inglês e alemão); 

§ Transcrição e divisão em 

unidades do material gravado; 

§ Categorização de auto-

correcções. 

§ Estas pausas pode ocorrer em qualquer 

momento da conversa: 

- na posição inicial, representam papéis introdutórios 

e fazem a ligação com o que foi dito anteriormente; 

- na posição média, pode enfatizar partes da 

elocução ou solicitar compreensão e/ ou simpatia. 

Mas a sua presença é mais prestigiante no início da 

elocução. 

§ As “fillers” lexicais são mais prestigiantes, 

pois as suas funções adicionais são mais complexas. 

“Prolongations: a 

dark horse in the 

disfluency 

stable” 

§ Análise detalhada 

das características dos 

segmentos de 

prolongamento 

(hesitações). 

§ Diálogo orientado (sueco), no 

projecto “Spoken Language Translater”; 

§ Uso da linha telefónica;  

§ Esquema de anotação: “Eklund”; 

§ Estudo comparativo através do 

“Tok Pisin”. 

§ Fonologicamente: todos os segmentos 

parecem ser prolongados, sobretudo nas consoantes 

contínuas e vogais mais longas; 

§ Os segmentos de prolongamento são mais 

curtos que as “filler words”, apesar de semelhanças 

fisiológicas, acústicas e funcionalidades; 

§ Morfologicamente: a sua posição favorável é 

a palavra final (provavelmente, trata-se de uma 

especificidade da língua); 
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§ Palavras pertencentes a classes fechadas são 

mais propensas a prolongamentos do que as abertas. 

“Sound and 

function 

regularities in 

interjections” 

§ Há diferença 

significante na 

distribuição do som das 

interjeições em relação à 

sua posição na curva. 

§ Determinadas 

interjeições tendem para 

uma distribuição 

particular do som. 

§ Criação de uma taxonomia 

funcional simples para captura das 

funções das interjeições, enquanto 

marcadores de discurso; 

§ Identificação dos sons de acordo 

com a complexidade da estrutura 

silábica e a saliência acústico-

articulatória dos sons. 

§ Estão dependentes do contexto e a sua função 

é uma combinação da sua posição, o seu sentido 

proposicional e o contexto em que aparecem; 

§ Surgem mais no interior da elocução, 

tratando-se, na maioria, de auto-espansões. 

Pretendem expandir a elocução contribuindo com 

mais informação; 

§ Trata-se de um indicador de mudança (auto-

correcção e auto-realização); 

§ Sons com menos energia acústica tendem a 

indicar menos dinamismo de interacção do que 

aqueles com mais energia (ex.: vogais longas). 

 
 
 
 
 



Anexo 

 

O presente trabalho surge da necessidade de analisar alguns fenómenos usuais em discurso oral, como as disfluências. Na verdade, 

e ainda que se trate de uma temática pioneira em termos de estudos portugueses, trata-se de algo que tem vindo a ser estudado e analisado 

noutras línguas. Por esse motivo, parece-nos relevante apresentar uma pequena resenha de alguns trabalhos que estiveram na base do 

presente e que foram apresentados nas três conferências subordinadas à temática “Disfluências”. 

 

Título 
Questões 

problematizadas 
Método utilizado Principais conclusões 

Aix-en-Provence, 10 a 12 de Setembro de 2005 

“Prosodic 

parallelism as a 

cue to repetition 

disfluency” (p.1-

4) 

§ As características 

do reparandum e da 

correcção das repetições 

emitem uma onda sonora 

para o ouvinte. 

§ Corpus obtido do 

“Switchboard”, do qual se extraíram 70 

excertos; 

§ Transcrição através do ToBI. 

§ Existe frequências de quatro padrões 

entoacionais; 

§ As análises do F0 permitem afirmar que 

existe um paralelismo dos contornos entoacionais 

das duas partes; 



§ Similaridades prosódicas entre as duas partes 

da repetição permitem ao ouvinte detectá-las. 

“A quantitative 

study of 

disfluencies in 

French broadcast 

interviews” 

(p. 27-32) 

§ Localização na 

elocução; 

§ Influência do 

status dos falantes; 

§ Padrões de 

disfluência usuais. 

§ Transcrição orientada (TPRESS) 

de um debate televisivo; 

§ Análise das disfluências através 

do LDC; 

§ Distinção e anotação de pausas 

preenchidas “filled pauses”, marcadores 

de discurso, repetições e revisões. 

§ Classificação de palavras relacionadas com 

disfluência; 

§ O estudo pode ser feito em função da duração 

da elocução e do contexto; 

§ Quanto maior for a elocução, mais baixa é a 

percentagem de palavras disfluentes; 

§ Ocorrem mais no início em vez do fim da 

elocução. 

“Pauses and 

hesitations in 

French 

spontaneous 

speech” (p.43-

46. 

§ Identificação das 

diferenças entre as pauses 

preenchidas e as pauses 

silenciosas. 

§ Corpus obtido a partir do 

“Corpus de référence de français parlé”; 

§ Etiquetagem de todas as 

disfluências ocorridas; 

§ Criação de um sub-corpus para 

análise da duração de cada sílaba e da 

sua entoação. 

§ As pausas silenciosas não funcionam como 

hesitações ou como marcador de planeamento. Só o 

é acompanhado de outros marcadores; 

§ Identificadas palavras relacionadas com estas 

pausas. 

“Inter- and intra-

language 

acoustic analasys 

of autonomous 

§ Os preenchimentos 

transmitem características 

universais ou específicas 

de uma língua. 

§ Propôs-se uma tipologia acústica 

baseada nas particularidades vocálicas 

dos preenchimentos autónomos: 

duração, pitch (F0) e timbre (F1/ F2).  

§ Os preenchimentos são significativamente 

mais longos que os segmentos vocálicos inter-

lexicais e têm um contorno do F0 horizontal; 

§ As línguas estudadas admitem várias 



fillers” (p.47-51) § Comparou-se os segmentos 

vocálicos dos preenchimentos com as 

vogais intra-lexicais para processar um 

timbre similar. 

realizações vocálicas, não só em termos de timbre 

vocálico, mas também na estrutura segmental dos 

preenchimentos (p. ex: no português, na ditongação); 

§ Apresentam padrões regulares de duração, 

frequência fundamental e timbre vocálico q tende a 

ser central; 

§ Há a exclusão do timbre universal dos 

preenchimentos. 

“Repeats in 

Spontaneous 

spoken French: 

the influence of 

the complexity 

of phrases” (p. 

89-92) 

§ Análise da 

correlação entre a 

frequência da repetição e 

a complexidade da frase; 

§ Análises da forma 

como as mesmas afectam 

a estrutura frásica 

(preposição+determinante

+nome). 

§ Anotação das Repetições e de 

palavras de acordo com quatro classes 

gramaticais; 

§ Análise estatística dos mesmos. 

§ Há uma relação entre a ocorrência das 

repetições e a complexidade da frase; 

§ A maioria das repetições deu-se na zona da 

cabeça e na zona de expansão de frase, já que a 

preposição se repete mais do que o determinante. 

“Factors that 

determine the 

form and 

position of 

§ Tipo de 

disfluências que ocorrem 

em discurso espontâneo 

de falantes fluentes e de 

§ Selecção de uma taxonomia, a 

partir de leituras efectuadas, que 

contemple os diferentes tipos de 

disfluência. 

§ Fonológica e prosodicamente, a palavra 

constitui uma boa base para a explicação de 

diferentes tipos de disfluência, em discurso 

espontâneo. 



disfluencies in 

spontaneous 

utterances” 

(pp.99-102) 

 

falantes que gaguejam.  

(Trata-se de um trabalho 

de revisão) 

“Disfluencies as 

a window on 

cognitive 

processing. An 

analisys of silent 

pauses in 

simultaneous 

interpreting” 

(p.151-155) 

§ Análise de 

características acústicas e 

duracionais das pausas 

silenciosas, em falantes 

não nativos de francês e 

espanhol. 

§ Gravação de diálogos, em 

francês e em espanhol; 

§ Análise acústica em laboratório; 

§ Análise estatística. 

§ Pausas silenciosas mais comuns em espanhol. 

Göteborg, 5 a 8 de Setembro de 2003 

“The 

intentionality of 

disfluency: 

Findings from 

feedback and 

§ Causas/ motivos 

das disfluências. 

 

§ Corpus extraído do “Monitor” - 

variante do “Map Task”. 

§ Disfluências como uma ferramenta 

estratégica importante, em casos de feedback e não 

como efeito da pressão de tempo. 

§ Subdividivisão por tipos, apenas as 

correctivas foram mais significativas nos feedbacks. 



timing” 

(pp.17-20) 

 

“Repairs and 

repetitions in 

spontaneous 

Mandarin” (p. 

73-76) 

§ Identificação das 

partes constituintes de 

uma repetição; 

§ Análise das 

sílabes. 

§ Segmentação das repetições 

através do programa CKIP; 

§ Analise das similaridades e 

diferenças semânticas das duas partes da 

repetição.  

§ Recurso aos termos de edição; 

§ As características silábicas reflectem 

aspectos diferentes da produção; 

§ Há diferenças semânticas entre as duas partes 

da repetição. 

“Prosodic 

features of four 

types of 

disfluencies” 

(pp.91-94) 

§ Identificação de 

sinais de entrada de cada 

tipo de disfluência; 

§ Análise da 

correlação entre o começo 

e fim do reparandum e o 

início e fim das 

correcções; 

§ Verificação da 

existência de uma 

estratégia prosódica. 

§ “Data-driven” e baseado no 

L.T.I.; 

§ Classificação de Sherri Page para 

as disfluências; 

§ Extracção do sinal e do F0 - 

Entropic XWAVES+. 

§ Existe uma relação entre o início dos valores 

do reparandum e os do fim da frequência que sugere 

uma dependência; 

§ Repetições e substituições exactas - mesmo 

padrão de entoação; 

§ Substituições têm uma extensão maior do F0 

em comparação com o seu “reparandum”, assim 

como a repetição exacta. 

§ A análise duracional de um constituinte dos 

reparanda é maior que reparanda constituídos por 

várias palavras, nos diferentes tipos de disfluência. 

“Acoustically 

verifying speech 

§ Localização 

automática das correcções 

§ Anotação das correcções 

discursivas, ao longo do limite da 

§ O “clean play” não detecta as disfluências em 

causa, mas auxilia as pessoas a detectá-las.  



repair 

annotations”   

(pp.97-100) 

do discurso. elocução e do status comunicativo; 

§ Recurso ao “Clean play” para 

detectar disfluências. 

“Fluency: time to 

a paradigm shift” 

§ Tipo de 

distribuição da pausa; 

§ Seus componentes 

 

§ Revisão de toda a investigação 

realizada até ao momento, realizando 

um nova interpretação na análise das 

pausas. 

§ Algumas experiências são consistentes com a 

hipótese de que as distribuições das durações das 

pausas curtas e longas são funcionalmente 

independentes. 

Edinburgh, 29 a 31 de Agosto de 2001 

“Annotation and 

analysis of 

disfluencies in a 

spontaneous 

speech corpus in 

Spanish” 

§ Tipos de 

disfluências em discurso 

oral espanhol. 

§ Inventariação, anotação e análise 

de disfluências no discurso espontâneo, 

em espanhol; 

§ Categorização. 

§ As pausas preenchidas “filled pauses” foram 

os acontecimentos mais comuns; 

§ Na reformulação da frase, utiliza-se 

frequentemente as repetições e substituições; 

§ Há uma variabilidade elevada na distribuição 

de disfluências acústicas e sintácticas (motivada 

pelos falantes). 

“Accoustico-

phonetic 

Caracteristics of 

Filled Pauses in 

Spontaneous 

§ Análise das 

características acústicas e 

fonéticas das pausas 

preenchidas, em francês; 

§ Relação das 

§ Gravação de discurso espontâneo 

orientado, seguida de uma transcrição 

ortográfica; 

§ Considerou-se dois tipos de 

localização de pausas preenchidas no 

§ Não existe um efeito das pausas preenchidas 

e a sua localização no interior das frases F0; 

§ Contradiz a ideia que elas são tempos de 

descanso; 

§ Os valores de entrada do F0 das pausas 



French Speech: 

Preliminary 

Results” 

mesmas com a prosódia 

do discurso circundante. 

interior de uma palavra prosódica e 

entre duas palavras prosódicas; 

§ Análise dos padrões das pausas 

preenchidas em função da localização. 

preenchidas parecem estáveis num mesmo falante; 

§ Algumas podem servir também objectivos 

pragmáticos. Assim, os seus valores iniciais do F0 

podem manifestações de aspectos funcionais do 

mesmo. 

“Dialogue moves 

and disfluency 

rates”  

§ Interacção entre o 

ritmo de diferentes tipos 

de disfluência e os tipos 

de discurso. 

§ “HCRC Map Task Corpus”; 

§ Transcrição ortográfica de 

palavras isoladas; 

§ Disfluências anotadas segundo o 

tipo de acordo com a duração do 

reparandum. 

§ Ocorrem mudanças em todos os tipos de 

disfluência; 

§ Questões implicam disfluências; 

§ Instruções mais disfluentes que os 

seguidores. 

“Is disfluency 

just difficulty?” 

§ Sinónimo de 

dificuldade? 

§ Se se parece com o 

Inter-Move Interval. 

§ Material proveniente do HCRC 

Map Task Corpus; 

§ Anotação através do “XWaves/ 

Entropic Xlabel”. 

§ Ligadas aos processos de produção de 

discurso; 

§ A sua localização na frase e dificuldades 

provocadas pelo desconhecimento do assunto e/ ou 

palavras; 

§ Não há partilha de elementos entre a 

produção da linguagem e a compreensão. 

“Idiosyncratic 

Fillers in the 

Speech of 

§ Estratégia usada 

por bilingues para 

preencher pausas 

§ Utilização de falantes bilingues 

(inglês e alemão); 

§ Transcrição e divisão em 

§ Estas pausas pode ocorrer em qualquer 

momento da conversa: 

- na posição inicial, representam papéis introdutórios 



Bilinguals” relacionadas com 

hesitações. 

unidades do material gravado; 

§ Categorização de auto-

correcções. 

e fazem a ligação com o que foi dito anteriormente; 

- na posição média, pode enfatizar partes da 

elocução ou solicitar compreensão e/ ou simpatia. 

Mas a sua presença é mais prestigiante no início da 

elocução. 

§ As “fillers” lexicais são mais prestigiantes, 

pois as suas funções adicionais são mais complexas. 

“Prolongations: a 

dark horse in the 

disfluency 

stable” 

§ Análise detalhada 

das características dos 

segmentos de 

prolongamento 

(hesitações). 

§ Diálogo orientado (sueco), no 

projecto “Spoken Language Translater”; 

§ Uso da linha telefónica;  

§ Esquema de anotação: “Eklund”; 

§ Estudo comparativo através do 

“Tok Pisin”. 

§ Fonologicamente: todos os segmentos 

parecem ser prolongados, sobretudo nas consoantes 

contínuas e vogais mais longas; 

§ Os segmentos de prolongamento são mais 

curtos que as “filler words”, apesar de semelhanças 

fisiológicas, acústicas e funcionalidades; 

§ Morfologicamente: a sua posição favorável é 

a palavra final (provavelmente, trata-se de uma 

especificidade da língua); 

§ Palavras pertencentes a classes fechadas são 

mais propensas a prolongamentos do que as abertas. 

“Sound and 

function 

regularities in 

§ Há diferença 

significante na 

distribuição do som das 

§ Criação de uma taxonomia 

funcional simples para captura das 

funções das interjeições, enquanto 

§ Estão dependentes do contexto e a sua função 

é uma combinação da sua posição, o seu sentido 

proposicional e o contexto em que aparecem; 



interjections” interjeições em relação à 

sua posição na curva. 

§ Determinadas 

interjeições tendem para 

uma distribuição 

particular do som. 

marcadores de discurso; 

§ Identificação dos sons de acordo 

com a complexidade da estrutura 

silábica e a saliência acústico-

articulatória dos sons. 

§ Surgem mais no interior da elocução, 

tratando-se, na maioria, de auto-espansões. 

Pretendem expandir a elocução contribuindo com 

mais informação; 

§ Trata-se de um indicador de mudança (auto-

correcção e auto-realização); 

§ Sons com menos energia acústica tendem a 

indicar menos dinamismo de interacção do que 

aqueles com mais energia (ex.: vogais longas). 

 
 


