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O presente trabalho objetiva investigar se a manipulação da fre-
quência fundamental interfere na percepção do timbre das vogais médias 
arredondadas no dialeto de Vitória da Conquista – BA, uma vez que é re-
corrente, nessa comunidade linguística, a ocorrência de vogal média a-
berta em posição pretônica. Para isso, foi montado um corpus com pala-
vras contendo as vogais médias em questão. Em seguida, cada palavra foi 
inserida em uma determinada sentença, a fim de criar um ambiente signi-
ficativo e coerente para o ouvinte. As frases foram lidas por um infor-
mante do sexo masculino natural de Vitória da Conquista e gravadas, por 
meio do software Audacity, em uma cabine acusticamente tratada no La-
boratório de Pesquisa em Fonética e Fonologia (LAPEFF) da UESB. Os 
dados foram manipulados por meio do software Praat, onde a F0 foi mo-
dificada de forma a obter valores ascendentes e descendentes de 25%, 
50% e 75% em relação ao valor do sinal original. Foram elaborados, por 
meio do software Transcriber, dois testes de percepção: um de discrimi-
nação e outro de identificação. No primeiro teste, a finalidade foi encon-
trar pistas, ainda que indiretas, para discutir se a manipulação da F0 alte-
ra a percepção da abertura vocálica. O segundo teste foi elaborado com 
vistas a investigar se a ampliação ou redução dos valores da F0 em rela-
ção ao sinal original interfere na identificação do timbre da vogal média 
arredondada. Os testes foram aplicados com três informantes conquisten-
ses e em seguida os resultados foram tabulados e analisados estatistica-
mente. Os dados apontam que, na comunidade de Vitória da Conquista, a 
manipulação da F0 tanto para valores ampliados quanto para valores re-
duzidos não causa prejuízo para a percepção das vogais médias arredon-
dadas. 


