
1. Introdução

Há meio século atrás, pensar-se em máquinas falantes e/ou
máquinas ouvintes seria talvez um exercício difícil de imaginação, só
possível no domínio da ficção científica. Em 1968, o filme 2001: Odis-
seia no Espaço colocou nas telas o futurista computador Hal, numa
clara previsão dos cenários que a interacção homem-máquina viria a
ter. Na década de 80, na série policial Knight Rider, Kitt, um carro inte-
ligente e falante acompanhava o herói Michael Knight (David Hassel-
hoff) nas suas investigações. Volvido o ano 2001, ainda parece
estarmos longe da autonomia e naturalidade demonstradas pelo Hal
ou pelo Kitt, mas a ficção tornou-se realidade: as línguas conquistaram
novos utentes – as máquinas. 

O nosso mundo mudou radicalmente nas últimas décadas devido
à explosão das novas tecnologias e ao aparecimento da Internet, o que
criou novos paradigmas de acesso à informação e ao conhecimento. A
informação está agora ao alcance de (quase) todos, através de uma
rede gigantesca. Por esta razão, a navegação pelos oceanos da infor-
mação torna-se ao mesmo tempo difícil, necessitando de mecanismos
que a tornem rápida, eficaz, simples e flexível. Esta espantosa socie-
dade de informação em que vivemos, sob o signo da revolução tecno-
lógica, não pode, portanto, ser concebida sem a língua nem sem as
tecnologias linguísticas, que suportam o diálogo entre o homem e as
máquinas e que possibilitam o processamento da informação. 

O processamento da fala e o processamento da linguagem natural
constituem, nos dias de hoje, o núcleo das tecnologias linguísticas e
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um dos novos paradigmas da Língua e da Linguística. À semelhança
dos humanos, é necessário ensinar as máquinas a falar e a escrever,
porque as máquinas realmente facilitam e agilizam todas as tarefas do
nosso quotidiano a um ponto tal que se tornam indispensáveis. 
Já ninguém imagina a sua vida sem automóvel, telemóvel ou compu-
tador. Já ninguém imagina sequer a sua vida sem Internet. Todavia, e
por contraste com os humanos, as máquinas não fazem aquisições
desestruturadas do mundo que para depois as reunir num construto
coerente. As máquinas não fazem extrapolações, induções, deduções
ou pressuposições. É necessário treiná-las, programá-las, simular as
redes neuronais do nosso cérebro, gerar artificialmente os modelos de
processamento da linguagem e do conhecimento que possuímos. Eis o
desafio desta tarefa de ensinar as máquinas. 

As tecnologias da fala destinam-se a facilitar a interacção entre o
utilizador e as máquinas (Mariño et al. 1987; Listerri & Martí, 2002:
20), complementanto ou substituindo o teclado e o rato. Tradicional-
mente, são duas as áreas incluídas no processamento da fala: a síntese
da fala, sistema que permite a conversão de texto em fala, e o recon-
hecimento de voz, sistema que possibilita a conversão de voz em texto.
São inúmeras as vantagens associadas às tecnologias da fala. A
primeira de todas é a facilidade de aquisição de informação ao mesmo
que tempo que é possível realizar tarefas simultâneas, uma vez que
liberta os olhos e as mãos do utilizador:

«El uso de la língua oral como modo de comunicación con los
sistemas informáticos libera las manos y la vista, facilitando la recep-
ción de información desde cualquier punto y haciendo posible la
movilidad; al mismo tiempo, permite efectuar otras actividades
simultâneas.» (Listerri & Martí, 2002: 20)

Exemplos desta vantagem podem ser observados em sistemas de
gestão de stocks de armazéns controlados por voz, possibilitando aos
utilizadores realizar tarefas simultâneas de supervisão dos armazéns,
no acesso a várias informações pelos pilotos de aviões enquanto fazem
o controlo da aeronave, ou no controlo do rádio, do GPS, dos vidros
eléctricos ou do ar condicionado dentro do automóvel, 

A segunda grande vantagem é a possibilidade de associação destes
sistemas a telemóveis e PDAs (Personal Digital Assistant), o que possi-
bilita a mobilidade, tão importante nos dias de hoje. Algumas aplica-
ções neste âmbito são a consulta das páginas amarelas, de sites com
informação meteorológica, de sites bancários ou sites com informa-
ções sobre horários de comboios ou viagens aéreas. 
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A terceira vantagem prende-se com a adaptação das tecnologias 
da fala a aplicações ou produtos que possibilitam a acessibilidade à
informação por parte de pessoas com deficiências visuais, pessoas 
com necessidades especiais ou mesmo idosos e crianças. São bem
conhecidos os sistemas de conversão texto-fala integrados em e-books
e leitores de ecrã para cegos. O reconhecimento de voz permite, por
exemplo, que deficientes auditivos acedam à informação ao converter
a voz em texto. Muitos idosos perdem capacidades físicas ou sofrem
afasias, na sequência de acidentes vasculares cerebrais. Também nestes
casos as tecnologias da fala podem simular a fala humana e assegurar
assim aos idosos a sua capacidade comunicativa. 

As áreas de aplicação dos sistemas com interface de voz no nosso
quotidiano são quase ilimitadas, encontrando talvez limites apenas
pela imaginação. De entre as várias áreas de aplicação de sistemas com
interface de voz, destacámos o ensino (e-learning, ensino de línguas,
aperfeiçoamento de pronúncia, ensino de matérias), a tradução, a
orientação e navegação, os sistemas de consulta de páginas electró-
nicas, os quiosques digitais (sistemas de e-commerce), a acessibilidade
para pessoas com deficiências, a ajuda em sistemas terapêuticos para
pessoas com patologias da fala (detecção e correcção de patologias de
fala), auxiliares médicos (sistemas de pré-diagnóstico e monitorização
de doentes). Para um resumo das principais aplicações, veja-se Coelho
et al. (2004).

Na linha de Listerri & Martí (2002), uma política linguística para
Portugal e para a Língua Portuguesa não pode fazer-se sem um inves-
timento nas novas tecnologias linguísticas e numa profunda reci-
clagem de todos os sectores profissionais cuja actividade se baseia na
língua e na linguagem:

«(…) la revolución tecnológica que ha significado la aparición de los
nuevos sistemas de comunicación, está provocando un cambio en
profundidad en las profesiones y sectores productivos relacionados
com el lenguaje, como puedan ser la traducción, la edición – en espe-
cial de diccionários y enciclopédias – y la enseñanza. Tales cambios
exigen un reciclaje profundo a los profesionales de estas áreas.»
(Listerri & Martí: 14)

Razões como esta levaram uma empresa multinacional – a Micro-
soft – a criar um Centro de Desenvolvimento da Linguagem em
Portugal (MLDC – Microsoft Language Development Center), único 
do seu género em toda a Europa, constituindo uma extensão do Grupo

MÁQUINAS FALANTES: NOVOS PARADIGMAS DA LÍNGUA E DA LINGUÍSTICA 3



de Fala e da Linguagem, sediado em Redmond (Estados Unidos da
América). Além disso, o potencial económico e cultural da Língua
Portuguesa, infelizmente mais evidente para empresas estrangeiras do
que para as autoridades governamentais portuguesas, fez com que 
os primeiros projectos desenvolvidos pelo MLDC sejam no sentido de
lançar tecnologia da fala em Português em todas as suas variantes. 
A Língua Portuguesa é presentemente falada por 235 milhões e meio
de pessoas 1 e a terceira língua mais falada do mundo ocidental, depois
do Inglês e do Espanhol.

Neste artigo, faremos uma apresentação dos novos rumos que
estão em curso no domínio do que se designa por processamento da
fala em Português, tradicionalmente dividido em duas sub-áreas:
síntese de fala e reconhecimento de voz. Faremos ainda uma descrição
das arquitecturas de cada um dos sistemas e daremos exemplos com
projectos em curso no MLDC. Finalmente, apresentaremos alguns
desafios para o futuro.

2. Síntese da Fala

Os sistemas de conversão de Texto-Fala (TTS – Text-to-Speech) são
sistemas que convertem automaticamente enunciados escritos em
enunciados orais. 

Apesar da grande flutuação existente a nível da arquitectura dos
modernos sistemas de síntese da fala, existem pelo menos três blocos
comuns a todos eles: o pré-processamento de texto ou front-end, o
motor de síntese ou back-end e a base de dados de voz ou voice font
(vide Figura 1). Em todos os casos, o objectivo é a geração de fala 
sintética resultante da conversão do texto em etiquetas fonéticas,
obtida à saída do front-end, etiquetas essas que serão depois interpre-
tadas e transformadas pelo motor de síntese em voz. 

A base de dados de voz é rigorosamente seleccionada, gravada e
etiquetada, sendo as suas unidades seleccionadas por algoritmos 
de processamento de sinal que as concatenam e transformam em voz
sintética. O front-end é composto por três componentes: 1) a análise de
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texto, do qual fazem parte o detector da estrutura do documento
(responsável por identificar o tipo de texto, informação que pode ser
útil para a geração dos modelos prosódicos) e o normalizador de texto
(em que se incluem os sub-módulos de interpretação de pontuação,
expansão de abreviaturas, leitura de siglas e de acrónimos e conversão
de numerais, datas, números romanos e árabes, quantias em dinheiro,
números ordinais); 2) a análise fonética, da qual fazem parte os
módulos de leitura de estrangeirismos, de desambiguação de homó-
grafos heterófonos, de análise morfossintáctica e de conversão
grafema-fone; 3) análise e geração prosódica, módulo que aproveita as
informações anteriormente obtidas a partir do texto, como tipo de
frase, divisão silábica, marcação de tónica, classificação morfossintác-
tica, para produzir modelos prosódicos. O back-end é composto pelo
motor de síntese que interpreta a transcrição fonética gerada pelo
front-end e a transforma em fala sintética. Os critérios que subjazem à
construção e etiquetagem de uma base de dados estão dependentes 
da técnica de síntese que se pretende utilizar e da qualidade que se
pretende atingir (para um estudo comparativo das várias técnicas de
síntese, veja-se Barros, 2002; Huang et al., 2001). Devem seleccionar-se
textos que sejam suficientemente representativos da diversidade e
riqueza fonética, sintáctica e prosódica da língua. Deve também ser
tida em consideração a qualidade da gravação, que deve ser realizada
com alta qualidade e em salas insonorizadas, com vista a obter-se a
maior qualidade possível na síntese. A escolha do locutor é também
fundamental, pois deve ter boa articulação e timbre de voz agradável.
Após a recolha dos sons da futura base de dados, é necessário
proceder-se à etiquetagem do sinal de fala com vista a servir de plata-
forma de trabalho para a programação de regras no sistema de
conversão texto-fala, segundo critérios adequados à técnica usada.
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Figura 1: Esquema da arquitectura de um sistema de conversão Texto-Fala.

Um sistema de síntese de fala é, portanto, um modelo computa-
cional que permite gerar fala automaticamente a partir de uma repre-
sentação simbólica que é fornecida como entrada: o texto. Idealmente
seria um modelo integral do conjunto de processos fisiológicos,
linguísticos e psico-cognitivos envolvidos num acto de fala, contem-
plando um vasto leque de conhecimentos de ordem pragmática,
semântica, sintáctica, morfológica, fonológica e fonética (Ranchhod,
2001).

2. Reconhecimento de voz

Os sistemas de reconhecimento de voz (ASR – Automatic Speech
Recognition) (Jurafsky & Martin, 2000) possuem um funcionamento
inverso ao dos sistemas de síntese, ou seja, a partir de um sinal de voz
procura identificar-se unidades que façam sentido e permitam a cons-
trução de estruturas lógicas dentro de uma determinada língua. Esta 
é uma área complexa e multidisciplinar que tem crescido consistente-
mente com a tecnologia e com o aumento das velocidades de proces-
samento que possibilitam o uso de algoritmos mais ambiciosos.

Para além das limitações da tecnologia de suporte existem
diversas barreiras que se distribuem essencialmente por quatro
vectores. O ambiente, potencial contaminador do sinal de voz com
ruído e que pode dificultar ou mesmo inviabilizar qualquer tipo de
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tratamento; o tipo de discurso, que num contexto diário é rápido, com
fenómenos de coarticulação e de simplificação e repleto de sons gutu-
rais (ex.: «aha», «hum», etc.) se distancia da leitura pausada e cuidada
de um locutor profissional; a dimensão do vocabulário, que se reper-
cute de forma exponencial na complexidade do sistema; a população
alvo que vai desde o indivíduo único até uma população indiferenciada
abrangendo falantes não-nativos (ex. «Muito carro!» por «Muito
caro!», «Calo bonito» por «Carro bonito»). Neste último caso a desam-
biguação passa por um sub-sistema posicionado à saída do ASR que
efectua análises de contexto e efectua a eventual troca de palavras. 

Numa perspectiva de funcionamento e sendo o âmbito destes
sistemas bastante alargado, propõe-se na Figura 2 um esquema gené-
rico das fases processuais constituintes.

Figura 2: Sistema de reconhecimento de fala por processos.
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4. Projectos em curso no MLDC

O Microsoft Language Development Center 2 é um centro dedi-
cado a desenvolver tecnologias de fala em Português e suas variantes.
Na Figura 3, podem ver-se os actuais projectos em curso, dos quais se
destacam: Exchange Server 2007, Euro PT Connect; Voice Command 
in European Portuguese, Speech Apps eText-to-Speech Technology in
European and Brazilian Portuguese. Na verdade, todos estes projectos,
que ocorrem em simultâneo, se resumem a duas vertentes: por um
lado, o desenvolvimento de sintetizadores e reconhecedores de fala em
Português Europeu e do Brasil, o que se designa por core technology, e
por outro o desenvolvimento de aplicações e produtos que utilizam
estes sistemas. Em seguida, passaremos a descrever alguns deles,
como exemplos de aplicações de tecnologias de fala em Português. 

4.1. Core Technology

Como core technology entendemos o desenvolvimento de sistemas
de conversão Texto-Fala e de reconhecimento de voz em Português
Europeu e em Português do Brasil. O projecto VoxCorp consiste na
construção de uma base de dados telefónica, destinada a melhorar os
modelos acústicos (projecto Acoustics) que subjazem ao bom desem-
penho do sistema de reconhecimento de voz em Português Europeu.
Para isso concorre também a transcrição fonética de um léxico de
100000 palavras em Português Europeu (projecto Lexicon). As trans-
crições fonéticas alimentam um modelo de língua que é treinado
segundo uma técnica probabilística de HMMs (Hidden Markov
Models), que por sua vez integram um LTS (Letter-to-Sound), usado
para gerar automaticamente as transcrições fonéticas do texto que
serve de input ao sintetizador de fala. O léxico com as transcrições
fonéticas permite também gerar os outputs fonéticos num sintetizador
de fala. O projecto TranSpeech consiste numa ferramenta de anotação
de recursos linguísticos.
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Figura 3: Projectos em curso no MLDC.

4.2. Exchange Server 2007

Este projecto consiste num gestor de agenda pessoal que integra e-
mail, calendário, voice-mail, fax e os contactos da caixa de correio do
utilizador. Uma das possíveis interfaces é o Outlook Voice Access, que
permite aos utilizadores realizar chamadas para o sistema usando o
seu telemóvel e interagindo com ele através de comandos de voz para
abrir o calendário, ouvir mensagens de e-mail, etc. O interesse deste
projecto consiste na integração de funcionalidades de síntese e recon-
hecimento de voz em Português Europeu 3 e do Brasil neste produto,
o qual anteriormente apenas dispunha de um pacote para Inglês. 
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3 Para uma demonstração do protótipo deste produto em Português Europeu,
veja-se:

http://soapbox.msn.com/video.aspx?vid=9b5f238e-ead4-41bf-9b5b-03e3e2357c14.
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4.3. Euro PT Connect – AutoAttendant

Este projecto consiste numa secretária electrónica articulada com
o telemóvel, em funcionamento diário e 24 horas por dia. O serviço
solicita ao utilizador um nome que conste da lista de contactos do tele-
móvel e reencaminha a chamada para o número de telefone desejado,
sem intervenção humana. O sistema integra tecnologias de síntese e de
reconhecimento em Português. O sistema informa ainda se o destina-
tário da chamada está ocupado e permite, neste caso, deixar mensa-
gens de voz que serão em seguida enviadas por e-mail. 

4.4. Voice command em Português Europeu 4

Trata-se de um produto que permite ao utilizador controlar o 
seu PDA ou telemóvel através de voz. O utilizador pode ainda pro-
curar contactos, obter informações do calendário, ouvir música, saber
estado do aparelho (bateria, memória), etc. Uma vez mais, a novidade
deste projecto consiste na integração (também designada por locali-
zação) de tecnologia de síntese e reconhecimento de voz em Português
Europeu, o que antes não estava disponível senão para línguas como o
Inglês ou o Francês.

Figura 4: Voice command em Português Europeu.
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4 Para uma demonstração do protótipo deste produto, veja-se: 
ht tp : / / soapbox.msn.com/video.aspx?vid=945afe25-90de-4b7d-ac07-

116e286a3c06&wa=wsignin1.0
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4.5 Speech Applications (SpeechApps)

Neste projecto desenvolvem-se várias aplicações integrando tecno-
logias de fala em Português Europeu com interfaces multimodais, em
parceria com a indústria e a academia portuguesas. 

O TalkToMe 5 é um demonstrador das tecnologias de síntese e
reconhecimento. O Speech Wiki 6 é uma aplicação que permite ao utili-
zador navegar pelos artigos da Wikipedia usando comandos de fala. O
Text-to-Speech Gadget for Windows Vista é uma aplicação localizada na
barra lateral direita do Vista e que permite ao utilizador experimentar os
vários sintetizadores que tenha instalados no seu computador, apenas
inserindo o texto desejado e ouvindo o seu resultado.

Figura 5: Speech Wiki.

Figura 6: Text-to-Speech Gadget for Windows Vista.
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5 Para uma demonstração desta aplicação, veja-se: 
http://soapbox.msn.com/video.aspx?vid=e646bcf0-3f33-4754-91a9-2137a024a279.
6 Para uma demonstração desta aplicação, veja-se: 
http://soapbox.msn.com/video.aspx?vid=52e5f63d-2cd0-4cc3-9970-05aeaffb8321
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O Media Mania é uma aplicação que permite procurar conteúdos
multimédia (música, jogos, filmes) e verificar a sua disponibilidade 
no site da Amazon através do uso de comandos de fala.

Figura 6: Media Mania.

O ViaTecla Nice Reader é um leitor de notícias ligado a sites portu-
gueses predefinidos pelo utilizador, permitindo-lhe estar sempre
actualizado em relação à informação do seu interesse pessoal ou
profissional. O utilizador pode mudar de artigos ou navegar nas
páginas web através de comandos de fala e pedir ao sistema que lhe
leia uma notícia, o que é realizado por síntese da fala.

5. Desafios para o futuro

As tecnologias da fala começam agora a atingir uma certa maturi-
dade, o que explica o grande número de sintetizadores e reconhece-
dores para várias línguas, comercializados por empresas como a
Nuance, a Loquendo, a Acapela ou a Microsoft. No entanto, existem
aspectos que ainda não estão completamente resolvidos no âmbito 
da síntese da fala, apesar da profusa bibliografia já existente, como é o
caso da conversão grafema-fone, da desambiguação de homógrafos e
da leitura de estrangeirismos e nomes próprios. Também na área do
reconhecimento de voz em Português existe muito para melhorar,
sobretudo no que respeita ao reconhecimento das diferentes variantes
dialectais e sociolectais. 

Como trabalho futuro, temos previsto o desenvolvimento de
recursos linguísticos de fala para o Mirandês e para os Países Afri-
canos de Língua Oficial Portuguesa. A avaliação do desempenho dos
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diferentes sistemas de síntese (na linha do Blizzard Challenge para o
Inglês, Black & Tokuda, 2005) e de reconhecimento de fala existentes
para o Português consta também dos nossos objectivos futuros. 

Como desafios futuros nesta área, destacamos a integração de
emoções, estilo e atitude nos sistemas de síntese da fala, o aperfeiçoa-
mento da naturalidade da voz sintética através da modelação prosó-
dica (já feita por muitos sistemas, mas ainda não totalmente
controlada), a adaptação ao locutor (transformação de uma voz em
outra), a interpolação do locutor 7 (modelação de uma voz a partir de
características de duas ou mais), a síntese audiovisual 8 (síntese inte-
grada numa talking head, com simulação de um rosto ou de um pivot)
e a síntese poliglota (sistema conversão Texto-Fala que permite mudar
de língua, Latorre et al., 2006). 

Portanto, uma política para a Língua Portuguesa não pode deixar
de prever um investimento nas novas tecnologias linguísticas, a par de
uma formação interdisciplinar de linguistas computacionais. Uma
política para a Língua Portuguesa deve ainda entender o conceito de
Lusofonia de forma mais activa e unificadora, uma vez que o futuro da
Língua Portuguesa e dos novos paradigmas da Linguística não se faz
sem a compreensão dos fenómenos linguísticos e sociolinguísticos que
ocorrem nos países de língua oficial Portuguesa.
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