
VARIAÇÃO PROSÓDICA EM ESTILOS DE ELOCUÇÃO:
A CAMINHO DE UMA COMPREENSÃO DA VARIAÇÃO

INTER E INTRA-LOCUTOR

Palavras-Chave: prosódia, variação, fonética forense

Autores:

SAMUEL DOS SANTOS SPROGIS, IEL/UNICAMP

Prof. Dr. PLÍNIO ALMEIDA BARBOSA (orientador), IEL/UNICAMP

INTRODUÇÃO:

A prosódia  pode ser  definida como o conjunto das propriedades suprassegmentais  da

cadeia falada.  Ou seja,  a parte da fala que está além dos segmentos, isto é, além dos sons

individuais que compõem uma palavra. Então, a prosódia pode ser identificada com o modo de se

dizer, em oposição aos segmentos, aquilo que é dito (BARBOSA, 2019, pp.19-20).

A prosódia está sujeita à variação. É senso comum que pessoas diferentes possuem vozes

diferentes e falam de modos diferentes, o que chamamos de variação inter-locutor (ROSE, 2002),

provocada por fatores como anatomia, processo de aquisição da língua, lugar de origem etc. Mas

há outra forma de variação, intra-locutor, que diz respeito a como uma mesma pessoa pode falar

de formas diferentes a depender de fatores como suas condições físicas e emocionais em certo

momento, a mensagem que deseja veicular e quem é seu interlocutor (ROSE, 2002).

Do  ponto  de  vista  da  Fonética,  o  estudo  da  variação  nos  ajuda  a  compreender  os

mecanismos  da  fala  e  de  percepção  e  compreensão  da  fala,  e  os  fatores  que  os  afetam

(FOULKES & DOCHERTY, 2006, pp.409-410). Do ponto de vista forense, é possível dizer qual o

grau de similaridade entre duas amostras de fala considerando-se as características particulares

da  fala  de  cada  pessoa  condicionadas  pela  variação  inter-locutor  (GONÇALVES  &

BRESCANCINI, 2014, p.69), mas a variação intra-locutor pode ser um problema, pois alterações

na voz e modo de falar podem significar que amostras de fala de uma mesma pessoa difiram

significativamente  entre  si  (BARBOSA,  2019,  p.105;  ROSE,  2002).  Portanto,  para  que  seja

possível identificar e diferenciar pessoas com algum grau de confiança em uma investigação, é

importante estudar e compreender ambas as formas de variação (ROSE, 2002).

Assim, essa pesquisa (financiada pelo PIBIC/CNPq) teve o objetivo de contribuir com os

conhecimentos sobre a variação prosódica inter e intra-locutor. Para aproximarmos os áudios da
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pesquisa aos áudios que se pode obter em uma investigação forense, provocamos a variação

intra-locutor  através de diferentes  estilos  de elocução, pois,  no  cenário  forense,  as diferentes

situações em que se envolvem criminoso e suspeitos condicionam falas com estilos de elocução

diferentes. Entendemos estilos de elocução por diferenças na fala condicionadas pela situação

(ambiente, atitudes, audiência, objetivos etc.), não fixas ou culturalmente condicionadas, mas que

podem  ser  caracterizadas  em  termos  fonéticos  e  situacionais  (LLISTERRI,  1992,  pp.17-23;

GOLDMAN et al., 2014). Também usamos filas de reconhecimento para captar percepções da

variação, materializadas em reconhecimentos corretos e incorretos.

Tivemos  4  hipóteses  para  essa  pesquisa.  Primeiro,  que  os  locutores  apresentariam

variação conforme os estilos de elocução e que seria possível identificar parâmetros prosódicos

característicos e/ou resistentes à alteração de estilo (HENRIKSEN, 2013; GOLDMAN et al., 2014).

Segundo,  que seria possível identificar  combinações de traços que caracterizassem os estilos

(GOLDMAN et  al.,  2014).  Terceiro,  que se verificaria  influência  do gênero do locutor  em sua

variação prosódica (HENRIKSEN, 2013). Quarto, que a variação intra-locutor seria suficiente para

causar dificuldades aos juízes em sua tarefa de identificação.

METODOLOGIA:

Em decorrência da pandemia do COVID-19, as gravações foram realizadas remotamente.

Foram gravados 5 homens e 5 mulheres, 3 gravações por locutor, em 3 dias de uma mesma

semana. Para cada gravação, o pesquisador forneceu um texto ao locutor (dia 1: narrativa; dia 2:

notícia 1; dia 3: notícia 2) e, após a leitura, forneceu uma orientação para a fala do locutor (dia 1:

narre com suas próprias palavras; dia 2: comente sua opinião sobre a notícia 1; dia 3: comente

sua  opinião  sobre  a  notícia  2).  Buscou-se,  assim,  provocar  diferentes  estilos  de  elocução:

narração com as próprias palavras (NR), comentário sobre a notícia 1 (N1), comentário sobre a

notícia 2 (N2). Essa fala foi gravada pelo locutor em seu telefone celular. A narrativa é neutra,

enquanto as notícias são negativas, de temas distintos.

Os locutores foram falantes nativos de português brasileiro, que nasceram e viveram a

maior parte das vidas em Campinas (SP), da faixa etária de 18 a 25 anos, nível superior completo

ou em curso,  e  que declararam não possuir  patologias  da fala  ou que afetem a fala.  Todos

estavam em boa saúde nos dias de gravação e possuíam celulares que permitiram gravar suas

falas com taxa de amostragem de 48 kHz e, ao menos, 16 bits. As gravações foram feitas em

formato WAV por meio do aplicativo Gravador de Voz Fácil.

Cada gravação foi transcrita ortograficamente e segmentada no Praat em trechos de fala e

silêncios.  Com o Prosody  Descriptor  Extractor (BARBOSA,  2020),  extraímos valores  para  os

parâmetros: mediana de frequência fundamental (F0) em Hz (f0med); desvio-padrão de F0 em Hz

(f0sd); semiamplitude de F0 entre quartis em Hz (f0SAQ); mínimo de F0 em Hz (f0min); máximo

de F0 em Hz (f0max); desvio-padrão dos picos de F0 em Hz (sdf0peak); largura de banda média

dos picos  de F0 em Hz (f0peakwidth);  taxa de pico de F0 suavizada  em picos por  segundo
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(f0peak_rate);  desvio-padrão das posições  máximas  de  F0 em segundos  (sdtf0peak);  valores

médios e desvios-padrão das taxas de subidas e descidas de F0 (df0posmean, df0negmean,

df0sdpos e df0sdneg); ênfase espectral em dB (emph); coeficiente de variação de intensidade

total  (cvint);  inclinação  de  LTAS  entre  as  bandas  0-1000  Hz  e  1000/4000  Hz  (slLTASmed);

inclinação de LTAS entre as bandas 0-1000 Hz e 4000/8000 Hz (slLTAShigh); relação harmônico-

ruído  em  dB  (hnr);  shimmer  local  em  valores  percentuais  (shimmer);  jitter  local  em  valores

percentuais (jitter). Analisamos os valores no software R.

Buscamos com os testes Kruskal-Wallis e Pairwise Wilcoxon Rank Sum Test encontrar

parâmetros  que  discriminam  entre  os  estilos  de  um  mesmo  gênero.  Adotamos  níveis  de

significância (α) de 5%. Submetemos os significativos à análise de variância  de modelos mistos

para  verificar  a  influência  da  variação  dos  locutores.  Houve  interferência  se  a  razão  entre  a

variância dos sujeitos e a total fosse maior que 50%. Nos efeitos fixos, adotamos α = 5%.

Buscamos o parâmetro ou combinação de parâmetros que melhor distinguisse os estilos

com a técnica da análise discriminante linear (LDA). Começamos com um modelo contendo todos

os parâmetros, verificamos a qualidade de suas predições sobre quais dados pertencem a qual

estilo,  e a relevância de cada parâmetro para as predições.  Os parâmetros menos relevantes

foram sendo retirados até que as predições começassem a piorar. Consideramos esse modelo

nesse ponto como o melhor.

As filas de reconhecimento foram compostas por um trecho de 60 s de um dos locutores

em determinado estilo de elocução (trecho alvo), seguido de trechos de 30 a 40 s de  todos os

locutores em outro estilo (trechos distratores). Para cada gênero, foram compostas 3 filas, cada

uma com um locutor alvo diferente e uma ordem diferente dos locutores nos distratores. As filas 1

tiveram alvo  no  estilo  N1  e  distratores  no  estilo  NR.  As  filas  2  tiveram alvo  no  estilo  N2  e

distratores no estilo NR. As filas 3 tiveram alvo no estilo N2 e distratores no estilo N1.

Aplicamos as filas remotamente pela plataforma de videochamadas Discord, a 5 homens e

5 mulheres, dessa maneira: dia 1 – fila 1 feminina e fila 1 masculina; dia 2 – fila 2 feminina e fila 2

masculina; dia 3 – fila 3 feminina e fila 3 masculina, com um espaço de ao menos uma semana

entre cada aplicação. O pesquisador compartilhou a tela e áudio do computador pela plataforma e

reproduziu as filas do dia. Após cada fila, perguntou ao juiz qual dos distratores este achava que

correspondia ao alvo. A resposta foi anotada em uma tabela, bem como eventuais comentários.

Os juízes eram todos falantes nativos de português brasileiro, que nasceram e viveram a

maior parte de suas vidas em Campinas (SP), da faixa etária de 18 a 25 anos,  que declararam

não possuir patologias da audição ou que afetem a audição, e que não conheciam os locutores. A

escuta das filas foi realizada com fones de ouvido comuns, de tipo auricular ou intra-auricular.

Verificamos, fila por fila, quais parâmetros rejeitam cada um dos distratores, através dos

testes Kruskal-Wallis (α = 5%) e Pairwise Wilcoxon Rank Sum Test (α = 0,3%).

Com  uma  função  de  similaridade  acústica  prosódica  baseada  nos  parâmetros  já

mencionados, que foi elaborada pelo orientador em R, obtivemos o distrator mais próximo do alvo
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para cada parâmetro, e ordens de similaridade por 3 critérios: 1) (mediana do alvo – mediana do

distrator) / mediana do alvo; 2) (mediana do alvo – mediana do distrator) / desvio-padrão de grupo;

3) número de parâmetros com menor erro para o critério 1.

RESULTADOS E DISCUSSÃO:

Os testes estatísticos mostraram diferenças significativas para os estilos: para o masculino,

os parâmetros f0min, significativo entre os estilos NR e N1, e N1 e N2, e jitter, significativo entre

NR  e  N2,  e  N1  e  N2;  para  o  feminino,  o  parâmetro  jitter,  significativo  entre  NR  e  N1.  Os

parâmetros  f0sd,  slLTAShigh  e  SPI  foram  descartados;  f0sd  pois  seus  resultados  são

paramétricos, enquanto nossos dados são não paramétricos; slLTAShigh por falta de dados na

literatura; e SPI por ter resultados muito controversos na literatura.

Por  meio  dos  modelos  LDA, obtivemos  as  combinações  de  parâmetros  que  melhor

discriminam entre os estilos para cada gênero. Para os masculinos, a combinação de parâmetros

f0med,  f0max,  sdf0peak,  f0peakwidth,  f0peak_rate,  sdtf0peak,  df0posmean,  df0negmean,

df0sdpos, df0sdneg, emph, cvint, slLTASmed, hnr, shimmer, jitter foi a que melhor distinguiu entre

os estilos. Foram excluídos f0min e f0SAQ. Esse modelo apresentou melhor capacidade preditiva

que os modelos dos parâmetros significativos para o masculino (f0min e jitter) e sua combinação.

Para  os  femininos,  a  combinação  de  parâmetros  f0SAQ,  f0max,  sdf0peak,  f0peakwidth,

f0peak_rate, sdtf0peak, df0posmean, df0negmean, df0sdpos, df0sdneg, emph, cvint, slLTASmed,

hnr, shimmer, jitter foi a que melhor distinguiu entre os estilos. Foram excluídos f0min e f0med.

Esse modelo apresentou melhor capacidade preditiva que o modelo contendo apena o parâmetro

significativo para o feminino (jitter).

Já quanto às filas, observa-se que as masculinas apresentam uma maior quantidade de

identificações corretas. As femininas, exceto

a  2,  apresentaram  quantidade  significativa

de identificações incorretas.

Para as filas 1 feminina e masculina,

filas  2  feminina  e  masculina,  e  fila  3

masculina, a função de similaridade acústica

explicou as identificações corretas, e a fila 3

masculina  teve  também  as  identificações

incorretas  explicadas  pela  função.  Com as

filas  1  e  2  femininas  foi  diferente:  suas

identificações incorretas não foram explicadas pela função, mas os testes de rejeição indicaram

que os distratores identificados incorretamente nessas filas estavam entre os menos rejeitados,

uma possível explicação para os erros. Duas das identificações incorretas da fila 2 masculina

foram explicadas pela função, mas uma identificação incorreta não pode ser explicada nem por

ela, nem pelos testes de rejeição, o que indica que ocorreu por fatores não prosódicos.
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Tabela 1 - Identificações corretas e incorretas nas filas.

Identificações
corretas

Identificações
incorretas

Fila 1 feminina 4 juízes 6 juízes

Fila 1 masculina 10 juízes Nenhum juiz

Fila 2 feminina 9 juízes 1 juiz

Fila 2 masculina 7 juízes 3 juízes

Fila 3 feminina 2 juízes 8 juízes

Fila 3 masculina 9 juízes 1 juiz



A fila 3 feminina foi a única fila em que nenhum critério da função de similaridade acústica

apontou para o distrator correspondente ao alvo, e para o critério 2 o distrator mais próximo do

alvo foi o distrator identificado incorretamente. Os resultados dos testes de rejeição também foram

interessantes: foi considerável o número de parâmetros que não rejeitam nenhum distrator nas

comparações com o alvo, e parâmetros que não discriminam de todo, e essa fila foi a única para a

qual o distrator identificado incorretamente foi menos rejeitado que o distrator correspondente ao

alvo. Tudo isso explica as dificuldades de identificação que observamos na tabela.

CONCLUSÕES:

Os resultados indicam que foi  possível  provocar  diferentes estilos  de elocução,  e  que

maioria dos parâmetros, em isolado, não são capazes de identificar a alteração de estilo, sendo

capazes  apenas  os  parâmetros  f0min  e  jitter  para  os  masculinos,  e  jitter  para  os  femininos.

Confirmamos nossa primeira hipótese. Porém, em um agrupamento, os parâmetros são capazes

de melhor discriminar entre os estilos, e identificamos esses agrupamentos em nossas análises,

confirmando a segunda hipótese. Essas caracterizações, contudo, sofrem interferência do gênero,

confirmando a terceira hipótese Por fim, observamos que os juízes tiveram dificuldade nas filas de

reconhecimento  quando  a  variação  provocada  pela  alteração  de  estilos  foi  suficiente  para

aproximar ao alvo distratores não correspondentes, confirmando a quarta hipótese.
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