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Resumo 
 

Aquisição Fonológica em Crianças Falantes Tardios – 

 Um Estudo de Caso 

 
Marcela Branco da Silva 

 

Orientadora: Profª Drª Christina Abreu Gomes 

 

Resumo da dissertação de mestrado submetida ao Programa de Pós-Graduação em 

Linguística da Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ, como parte dos 

requisitos necessários para a obtenção do Título de Mestre em Linguística. 

 

          A atual dissertação procurou analisar, a partir de um estudo de caso, como ocorre 

o desenvolvimento fonológico de uma criança diagnosticada com Atraso na Aquisição 

da Linguagem. Além disso, pretendeu-se observar qual tipo ou nível de abstração 

postulado por Pierrehumbert (2003) estaria afetado e observar como foi a evolução 

fonoaudiológica da criança que participou do estudo de caso. Esse trabalho 

fundamentou-se nos pressupostos teóricos da Fonologia de Uso, a qual postula que o 

conhecimento fonológico é construído a partir da experiência do falante em falar e 

ouvir, havendo correlação do uso da língua com as características inatas da cognição. 

Para a coleta dos dados foram utilizados os testes de vocabulário receptivo Peabody de 

Dunn & Dunn (1997), a prova de fonologia do ABFW e o teste de repetição de não-

palavras de Esteves (2013). Os dados foram coletados em três momentos diferentes e 

comparados aos achados de crianças com desenvolvimento típico na mesma faixa etária, 

além de comparação entre as três coletas da própria criança participante do estudo de 

caso. O esperado era que houvesse um atraso na emergência do conhecimento 

fonológico, devido à defasagem no seu léxico, assim como observado nos chamados 

“falantes tardios” por Vihman (2009) o que foi verificado no presente estudo.   

 

 

 

 

 

 

Palavras-chave: Fonologia de Uso, aquisição fonológica, Atraso de Linguagem, 

falantes tardios. 
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Abstract 
 

Aquisição Fonológica em Crianças Falantes Tardios – 

 Um Estudo de Caso 

 
Marcela Branco da Silva 

 

Orientadora: Profª Drª Christina Abreu Gomes 

 

Abstract da dissertação de mestrado submetida ao Programa de Pós-Graduação em 

Linguística da Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ, como parte dos 

requisitos necessários para a obtenção do Título de Mestre em Linguística. 
 

          The current dissertation sought to examine, through a case study, 

how phonological development occurs in a child diagnosed with Delayed Language 

Acquisition. Furthermore, it is intended to observe what type or level of abstraction 

postulated by Pierrehumbert (2003) would be affected and observe how was the speech 

development of the child who participated in the case study. This work was based on 

the theoretical assumptions of the Usage-based Phonology, which postulates that 

phonological knowledge would be built from the experience of the speaker in producing 

and hearing with correlation between language‟s use and innate characteristics of the 

cognition. For data collection receptive vocabulary Peabody Dunn & Dunn test (1997), 

proof of phonology ABFW and Esteves‟ (2013) repetition of nonwords test were used. 

Data were collected at three different times and compared to the findings of typically 

developing children of same age, and a comparison between the three collections of the 

participating child's own case study. The expected result was that there was a delay in 

the emergence of phonological knowledge, due to the lag in his lexicon, as observed in 

so-called "late talkers" by Vihman (2009) which was verified in the present study.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: Usage-based Phonology, phonological acquisition, Language Delay, late 

talkers. 
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I. Introdução: 

          A aquisição linguística pode se desenvolver diferentemente entre as crianças 

mesmo na ausência de algum indicativo de desvio ou patologia. Diversos trabalhos 

apontam que a aquisição da língua depende da interação da criança com o outro, da 

socialização.  

          Segundo Borges e Salomão (2003) a língua é adquirida a partir da associação dos 

aspectos biológicos com as interações sociais. Ainda segundo os autores, conforme a 

criança cresce e desenvolve seu sistema sensorial, atinge um nível cognitivo e 

linguístico mais elevado. Para Chomsky (1995) a criança provavelmente possui algum 

dispositivo especializado para lidar com a linguagem, ou seja, haveria uma capacidade 

interna e inata, sendo uma herança biológica, que permitiria o comportamento 

linguístico, chamada faculdade de linguagem.  

          De acordo com Castaño (2003) apud Schirmer et al (2004) “a linguagem é um 

exemplo de função cortical superior, e seu desenvolvimento se sustenta, por um lado, 

em uma estrutura anatomofuncional geneticamente determinada e, por outro, em um 

estímulo verbal que depende do ambiente”. Ou seja, já nascemos com uma base 

biológica para a linguagem, porém, para que haja seu desenvolvimento adequado é 

necessária à interação com o outro, como foi dito anteriormente. Vale ressaltar que não 

estamos nos referindo a Gramática Universal (GU) proposta pelo Gerativismo, o qual 

defende que a criança já nasce dotada de todas as regras possíveis em todas as línguas. 

          Para Mousinho et al (2008), fazendo referência a Tomasello (2005 e 2007), a 

aquisição da linguagem pela criança depende da interação entre a capacidade 

neurobiológica e o que recebe do meio. Isso mostra que a aquisição da linguagem bem 

como seu desenvolvimento depende a que a criança está exposta, ou seja, ao input que 

recebe para acionar seus mecanismos biológicos. Nas primeiras tentativas do bebê em 

se comunicar, ele depende do adulto para dar um sentido ao que ele está expressando. 

          No decorrer desse desenvolvimento, porém, podem surgir algumas dificuldades 

que interferem nesse processo, levando a um atraso da fala. O Retardo ou Atraso de 

Linguagem pode aparecer, nesse caso, devido a uma privação de estímulos ou excesso 

de afeto - superproteção, otites por repetição, problemas respiratórios, que, segundo 

Mousinho et al (2008), causariam um efeito negativo durante o período de aquisição da 

linguagem. O padrão de linguagem característico no atraso é de uma criança com idade 
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cronológica inferior, com a progressão da linguagem ocorrendo em uma sequência 

esperada, porém, de forma mais lenta.  

          Durante a elaboração deste projeto, pôde ser observado que quase não há 

pesquisas sobre este tema direcionadas ao sistema fonológico com crianças falantes do 

português brasileiro. A presente dissertação visa observar a aquisição fonológica, em 

diferentes etapas do processo terapêutico fonoaudiológico, de uma criança 

diagnosticada com Atraso de Linguagem, comparando-a com crianças de 

desenvolvimento típico da mesma idade. Para isso, essa dissertação será fundamentada 

nos pressupostos teóricos da Fonologia de Uso. 

          Os Modelos Baseados no Uso procuram explicar como o uso da língua gerencia 

as representações linguísticas. Nesses modelos todo tipo de conhecimento, inclusive o 

conhecimento linguístico, seria construído a partir da experiência do falante (produção e 

percepção), ou seja, a partir do uso da língua e a interação com as características inatas 

da cognição. Visto que o conhecimento linguístico está relacionado à experiência, a 

gramática, então, varia entre os falantes de determinada língua. Outro aspecto 

importante é que níveis de abstração fonológica mais altos emergem das formas 

representadas no léxico. 

         Segundo Beckman et al (2004) o conhecimento fonológico surge através da 

generalização sobre a experiência de aquisição e utilização de palavras. Para Storkel 

(2002) apud Munson et al (2005), o conhecimento da estrutura fonológica está 

relacionada com a estrutura e crescimento do próprio léxico.  

          Para Vihman et al (2009), os “falantes tardios” (late talkers – LT) – ou com 

Atraso de Linguagem - podem ajudar a chegar a descobrir os mecanismos básicos da 

construção do sistema fonológico, oferecendo pistas sobre possíveis causas desse atraso. 

Ainda segundo a autora, o sistema fonológico estaria ligado ao padrão de indução 

implícita, repetições das produções das palavras e com o modelo da palavra. Durante o 

balbucio a criança experimenta a articulação de novos sons. No início do período 

linguístico, durante o processo de aquisição da linguagem, a criança forma as primeiras 

palavras, baseadas nas formas que experimentou no período pré-linguístico, ou seja, no 

balbucio. Com o desenvolvimento da linguagem, a criança faz uma generalização 

selecionando determinadas características fonológicas, tentando se aproximar mais do 

alvo. Conforme continua ocorrendo esse processo de aquisição, a criança tende a 

produzir palavras com características mais distantes das do adulto, porém mais 
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semelhantes umas com as outras. Com isso surgem os padrões fonológicos, ou 

templates, e a criança começa a se organizar fonologicamente, ou seja, pela fonologia 

emergente. Pierrehumbert (2002) afirma que “a fonologia lida com o conhecimento 

implícito da estrutura da linguagem, do som que é usado para transmitir um 

significado”.  

          O presente trabalho irá analisar o desenvolvimento fonológico de uma criança 

com Atraso de Linguagem, comparando-a com crianças de desenvolvimento típico. 

Dessa forma pretendemos observar o quanto o léxico influencia na construção do 

sistema fonológico, contribuindo assim na aquisição da linguagem. 

          A presente dissertação está organizada da seguinte forma: O capítulo II tratará da 

aquisição fonológica sob a ótica dos Modelos Baseados no Uso, que serviram de 

fundamentos para a análise dos dados encontrados, além de dar enfoque à literatura 

fonoaudiológica sobre Atraso na Aquisição da Linguagem e aos trabalhos de Vihman 

envolvendo Late Talkers. O capítulo III apresentará os objetivos e hipóteses para o 

presente estudo, bem como a metodologia de obtenção dos dados, isto é, os testes 

utilizados. No capítulo IV será descrito o caso clínico e a análise dos dados obtidos por 

essa criança, comparando-os com o encontrado na literatura estudada. Ao final, no 

capítulo V, serão expostas as conclusões retiradas desta pesquisa.           
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II. Pressupostos Teóricos 

 

II.1. Aquisição do Conhecimento Fonológico Baseada na Fonologia de Uso 

 

         Nos modelos formalistas clássicos há a separação forte entre léxico e fonologia, 

defendendo uma representação única e abstrata das palavras, havendo uma 

hierarquização da representação fonológica de uma palavra, estando o material 

fonológico (traços e/ou fonemas) organizados em sílabas, que por sua vez estão 

organizados em pé, palavras e sintagmas entonacionais (Colehman e Pierrehumbert, 

1997). Por outro lado, os chamados Modelos Baseados no Uso, defendem que a 

informação fonética detalhada e a representação fonológica, envolvendo padrões 

fonológicos recorrentes no léxico, relações fonotáticas e relações morfossintáticas entre 

os itens lexicais, são armazenadas pelos falantes além de serem emergentes da 

representação da forma das palavras no léxico (Pierrehumbert, 2003). Além disso, o 

papel da frequência e o detalhe fonético também se fazem importantes nesses modelos. 

          Esse capítulo aborda os pressupostos teóricos da Fonologia de Uso (Bybee, 

2001), também conhecida como Fonologia Probabilística (Pierrehumbert, 2002), que 

servem de base para a presente dissertação. Esse trabalho adotará o termo genérico 

Modelos Baseados no Uso.  

           

 

II.1.1. Fonologia de Uso/ Fonologia Probabilística 

          

           Os Modelos Baseados no Uso propõem que as representações mentais de alvos e 

padrões fonológicos sejam gradualmente construídos a partir da experiência do falante 

com a fala (Pierrehumbert, 2001). Nesses modelos a gramática é tida como uma 

organização cognitiva da experiência com a língua e sua criação é nutrida pelo uso; com 

isso a gramática fonológica surge como generalizações sobre o léxico. Durante o curso 

da aquisição da linguagem, alvos fonéticos exatos e padrões de variação são aprendidos. 

Isso é explicado por essa estrutura baseada no uso, que propõe que as representações 

mentais de alvos e padrões fonológicos são construídas de forma gradual a partir da 

experiência com a fala. Sendo assim, a organização fonológica é um nível que emerge 

de formas fonéticas de itens que são armazenados no léxico.  
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           Para Pierrehumbert (2002), a fonologia representa generalizações sobre formas 

de palavras no léxico. A autora mostra que cada palavra no léxico do falante tem uma 

representação da estrutura de seu som que permite que a palavra seja reconhecida 

independente da variação fonética em diferentes contextos, apontando que as formas das 

palavras são abstrações sobre o espaço fonético. Pierrehumbert ressalta que uma 

determinada palavra é aprendida através da exposição repetida durante os discursos. 

         Munson et al (2005) apresenta em seu trabalho um modelo que engloba as 

representações semântica, acústica – perceptual, articulatória, lexical e fonêmica. Esse 

modelo mostra que o acúmulo de conhecimento, ou seja, o tamanho do léxico ajudaria a 

fazer uma associação rápida entre os sons que a criança ouve e os movimentos 

articulatórios necessários para reproduzi-los. Segundo o autor, há uma base lexical para 

o desenvolvimento do conhecimento fonológico de nível mais elevado, facilitando o 

aprendizado de palavras futuramente. Ainda na infância, as representações fonológicas 

sofrem mudanças estruturais significativas a partir do crescimento do vocabulário 

(White et al, 2013). Para White et al (2013) representações lexicais fracas poderiam 

levar à redução aparente na sensibilidade do detalhe fonético.           

          Segundo Cristófaro-Silva (2006), os modelos probabilísticos postulam que a 

variabilidade existente nas línguas e as formas abstratas da Gramática são gerenciadas 

por um mapeamento linguístico. A Fonologia de Uso lida com diferentes níveis de 

representação com variados graus de abstração. Essa abstração é de forma gradual, nos 

diferentes níveis de representação, tendo como base um léxico organizado em redes de 

conexões. Ou seja, as palavras estão organizadas em uma rede lexical, se conectando 

uma a outra devido a relações fonológicas e semânticas. 

          De acordo com Bybee (1985), há a ideia de uma língua dinâmica, que muda de 

forma lenta e gradual ou se mantém, devido a forma como é usada. A autora fala de 

uma gramática que emerge da experiência, mutável, e que nunca será categórica e fixa. 

O modelo da Fonologia de Uso inclui não só o processamento da língua, mas também 

todos os usos sociais e interacionais nos quais a língua é colocada. Esse modelo concebe 

a gramática como uma representação cognitiva. Mesmo sendo abstrata, essa gramática 

está fortemente ligada à experiência que o falante teve com a língua.  

          Alguns princípios básicos do uso, segundo Bybee (2001), estão relacionados à 

experiência, que afeta a representação na memória, as representações mentais de objetos 

linguísticos e representações mentais de outros objetos, que possuem as mesmas 
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propriedades; à categorização, que organiza o armazenamento de percepções 

fonológicas, é baseada na identidade ou similaridade, e às generalizações sobre as 

formas que emergem diretamente das representações já armazenadas, não havendo 

separação entre as formas e as abstrações que delas emergem. Vale ressaltar que o 

termo emergência refere-se à criação de uma estrutura a partir da repetição de certas 

propriedades simples.  

          Além desses princípios, a autora postula representações em diversos graus de 

abstração e generalização e é a partir de relações de identidade e similaridade que 

organizam as representações que emergem as unidades como morfema, segmento, ou 

sílaba. Para Langacker (2000, apud Bybee, 2001), “uma vez que o armazenamento 

nesse modelo é altamente redundante, esquemas podem descrever o mesmo padrão nos 

diferentes graus de generalização”. Outro principio da Fonologia de Uso é que o 

conhecimento gramatical é um conhecimento processual, enquanto o conhecimento 

linguístico é em parte declarativo (ou seja, pode-se citar os significados das palavras, 

por exemplo). Isso explica o fato de um falante nativo conseguir formar uma sentença 

aceitável automaticamente, e não ser capaz de explicar ou listar quais são as 

propriedades de uma sentença aceitável.     

          Pierrehumbert (2003) mostra estudos, envolvendo a percepção, que corroboram 

os pressupostos teóricos da existência de uma fonologia emergente em vários níveis de 

abstração, tendo como base a experiência da língua em falar e ouvir e do léxico 

armazenado do falante. Essa abstração ocorre gradualmente, a partir de um léxico 

organizado em redes de conexões. Para a autora, um adulto tem o léxico de tamanho 

suficiente para permitir a abstração de todas as estruturas necessárias, tanto para 

percepção quanto produção. O léxico é, segundo Pierrehumbert (2012), o lócus central 

de associação entre forma e significado e oferece um número muito menor de palavras 

do que ocorre no discurso, enquanto a linguagem é estatisticamente robusta. A 

organização sonora pode se dar a partir de níveis organizados hierarquicamente 

(Pierrehumbert, 2003) e de forma probabilística como abaixo:  

 

              - Fonética paramétrica: Esse nível representa um mapa quantitativo do espaço 

acústico e articulatório. É responsável por descrever a codificação perceptual do sinal 

acústico da fala em cada situação específica e representar os gestos articulatórios para a 

produção da fala. 
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            - Codificação fonética: Esse nível se caracteriza por definir o estoque fonético, 

ou seja, o inventário fonético disponível na língua. Nos modelos fonológicos 

tradicionais as categorias de codificação são os fonemas e aqui, no presente modelo, são 

os alofones, incluindo não só os segmentos mas também aspectos da entonação e 

prosódia. Esse sistema de codificação fonética é abstraído a partir do espaço fonético 

paramétrico. 

 

            - Formas de palavras no léxico: esse nível está relacionado à representação 

sonora de cada palavra no léxico do falante, que permite o reconhecimento de 

determinada palavra mesmo que haja variação em sua forma fonética, entre diferentes 

falantes e contextos. As formas de palavras (sequências de categorias fonéticas) também 

são abstrações sobre o espaço fonético. O aprendizado de uma palavra irá depender da 

exposição repetida durante o discurso, tendo a frequência de ocorrência influência na 

representação dessa palavra em longo prazo.  

 

            - A gramática fonológica: Esse nível descreve o conjunto de palavras possíveis 

de um idioma, abrangendo tanto a estrutura prosódica quanto a fonotática (ou seja, 

combinações de unidades fonológicas para formar as palavras). Vale ressaltar que uma 

grande quantidade de dados para a aprendizagem de generalizações sobre a fala (por 

exemplo, detalhes nativos de pronúncias) está à disposição do falante. A gramática 

fonológica é abstraída a partir de formas de palavras no léxico
1
. 

 

            - Correspondências morfofonológicas: Esse nível está ligado às relações entre as 

formas morfológicas semelhantes. Pierrehumbert ressalta que muitas dessas 

correspondências precisam ser aprendidas através das relações específicas entre as 

palavras, já que as alternâncias morfológicas, em alguns casos, não podem ser baseadas 

em padrões fonológicos gerais. As relações morfofonológicas envolvem distribuições 

de probabilidade sobre um universo de pares ou conjuntos de formas de palavras.  

                                                           
1
 “A fonologia representa generalizações sobre as formas de palavras no léxico, que são por sua vez 

generalizações sobre a fala. Assim, a fonologia não abstrai a fala diretamente, mas sim indiretamente, 

através da abstração de formas de palavra” (Pierrehumbert, J. Probabilistic Phonology: Discrimination 

and Robusteness, 2003, p. 179, in press) 
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          A generalização sobre a experiência em adquirir e utilizar palavras permite o 

surgimento do conhecimento fonológico (Munson, 2007). Em Munson et al (2005a e 

2010b), há a descrição dos tipos distintos de conhecimento fonológico, ou seja, da 

estrutura sonora de uma língua, organizados em diferentes níveis de abstração, 

necessários para que ocorra a aquisição fonológica. São eles: 

 

         - Conhecimento fonético paramétrico das características acústico-perceptuais e 

articulatórias dos sons, que está ligado às representações das palavras dos indivíduos 

(perceptual knowledge): incluem informações detalhadas sobre a faixa de variação 

física. Estudos mostraram que esse conhecimento relaciona-se com memórias 

detalhadas de símbolos individuais das palavras ouvidas pelo indivíduo, que terão 

influência em como as palavras serão produzidas e processadas posteriormente. Esse 

tipo de conhecimento possibilita a transmissão de informações sócio-indexicais, já que 

permite o aprendizado de detalhes fonéticos finos.  

 

         - Conhecimento articulatório (articulatory knowledge), que se refere às diferentes 

características articulatórias dos sons de uma língua.  

 

         - Conhecimento mais abstrato das estruturas das categorias fonológicas (higher 

level phonological knowledge), ou seja, é o conhecimento das “formas que muitas 

variantes articulatórias e acústicas dos sons são usadas para transmitir diferenças 

linguisticamente significativas”. Ele será responsável pela sensibilidade a frequência 

token, influenciando também na probabilidade e densidade da vizinhança fonológica no 

processamento de estímulos de palavra-real e não-palavras. Alguns autores defendem a 

ideia de que as generalizações que os indivíduos fazem sobre o conhecimento fonético 

que eles têm codificado é que permitiriam a emersão desse conhecimento fonológico 

mais abstrato.  

          - Conhecimento social-indexical (social-indexical knowledge) que está 

relacionado ao conhecimento da variabilidade da pronúncia em diferentes grupos 

sociais.  

 

          A partir de testes de repetição de não-palavras pode-se acessar a robustez das 
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representações fonológicas abstratas do falante (Munson, Beckman e Edwards, 2005).  

No trabalho realizado pelos autores, a experiência que a criança tem com o vocabulário, 

em ouvir e produzir, é que permite a criação de categorias mais abstratas, sendo o 

fonema formado a partir de representações realizadas. Essa visão de fonema difere dos 

modelos clássicos, os quais o consideram como sendo pré-determinado.    

          Munson, Beckman e Edwards (2005) apontam que os testes de não palavras 

envolvem o grau de probabilidade das sequencias fonotáticas desses estímulos, sendo 

observado sua influência na latência, acuracidade e duração durante a repetição dos 

estímulos, além de serem usados para avaliar o aprendizado de novas palavras, o grau 

de wordlikeness (grau de semelhança que uma não-palavra tem com uma palavra 

existente na língua) e a memória imediata e de longo termo.   

          A repetição de estímulos compostos por não-palavras, segundo Gathercole 

(1995), está intimamente relacionada à capacidade de aprendizagem do vocabulário. 

Sendo assim, para a autora, os escores encontrados nesses testes de repetição mostrarão 

como estará o aprendizado, a longo termo, das formas fonológicas de novas palavras. 

Nesse trabalho, envolvendo crianças entre 4 e 5 anos com desenvolvimento típico, 

procurou investigar como se daria a performance das mesmas no teste de repetição de 

não-palavras, se esta seria condicionada pela memória de trabalho fonológica ou pelas 

representações lexicais de longo termo. A autora defende que, quando as não-palavras 

eram compostas por sequências fonotáticas com baixo grau de semelhança em relação 

àquelas existentes na língua, as crianças utilizavam a memória de trabalho fonológica e, 

quando as sequencias eram de alta frequência, elas acessavam o conhecimento lexical 

da memória de longo termo. 

          Em um estudo para o inglês realizado por Frisch, Large e Pisoni (2000), os 

autores levantam a hipótese de que o processamento de não-palavras é relacionado à 

emergência de uma competência fonológica, que  surge a partir de padrões abstraídos do 

léxico. Esse trabalho baseou-se na similaridade que uma não-palavra teria em relação a 

uma palavra existente na língua, considerando-se o tamanho do estímulo (número de 

sílabas), o padrão acentual e a probabilidade de ocorrência das sequencias fonotáticas. 

Chegou-se a conclusão de que quanto maior a probabilidade de ocorrência de um 

estímulo, mais semelhante seria a algum item do léxico e, quanto maior o tamanho do 

estímulo, menor o grau de semelhança com algum item do léxico.  
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II.1.2. Papel da Frequência 

  

         Bybee (1985) tem argumentado que palavras de alta frequência são acessadas mais 

rápido que aquelas de baixa frequência, e que formações morfológicas irregulares de 

alta frequência tendem a se manter irregulares devido à sua alta frequência.  

          O presente modelo fala do efeito de dois tipos de frequência que são aplicadas na 

linguagem, como mostrado a seguir (Bybee, 2001): 

 

     - Frequência de Token (de ocorrência): É a frequência de ocorrência de uma unidade, 

geralmente uma palavra durante a fala ou em algum corpus. Essa frequência terá 

impacto tanto na fonologia, quanto na morfologia.  

 

           Em alguns casos, a mudança fonética geralmente progride de forma mais rápida 

nos itens de alta frequência de token, sendo mais notada nos elementos gramaticais ou 

frases que sofrem redução repentina conforme ocorre o aumento da frequência de uso. 

Já que as mudanças de som resultam de processos fonéticos que se aplicam no tempo 

real, ou seja, como as palavras são produzidas, então aquelas palavras usadas com mais 

frequência terão mais chance de serem afetadas por processos fonéticos. Se as 

representações mudam gradualmente, com cada token de uso tendo um efeito potencial 

na representação, então palavras de alta frequência mudarão a uma taxa mais rápida que 

palavras de baixa frequência. A racionalização da alta frequência de palavras e frases 

tem o efeito de automatizar a produção, já que qualquer atividade motora que é repetida 

com frequência se torna mais eficiente.  

         O fato de palavras e frases de alta frequência sofrerem redução fonética em um 

ritmo mais rápido do que sequências de baixa e média frequência se explica pelo fato de 

que a representação de articulação e sequências de palavras são compostas de rotinas 

neuromotoras. Quando as sequências de rotinas neuromotoras são repetidas, a sua 

execução torna-se mais fluente. 

         Em outros casos (Efeito de Conservação), ocorre o contrário, já que torna os itens 

mais resistentes a mudança, mas é uma mudança diferente. A alta frequência dá a eles 

um alto nível de força lexical; ou seja, esses itens estão tão enraizados como padrões 

individuais que são menos prováveis de mudar mesmo se mudanças gerais estiverem 

ocorrendo na língua.  
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     - Frequência de Tipo na Determinação da Produtividade: “Se refere à frequência no 

dicionário de um padrão particular (ou seja, um padrão de tensão, um afixo, ou um 

encontro consonantal)”. O termo produtividade se refere à extensão que um padrão é 

provável de se aplicar a novas formas (por exemplo, itens emprestados ou novas 

formas). Padrões com alta frequência de tipo são julgados como mais aceitos que 

padrões com baixa frequência de tipo (Pierrehumbert 1994b, Vitevitch et al 1997).  

 

            Segundo Bybee (2001), as crianças não aprendem sequências fonológicas 

independente das palavras, mas sim como parte das mesmas. Os falantes vão se 

tornando mais fluentes, com a prática, em juntar as palavras. Algumas sequências 

repetidas se tornam altamente automáticas e reduzidas na forma. Ao mesmo tempo, os 

falantes devem ser capazes de acessar e recrutar sequências em novas combinações e 

expressar seus pensamentos e intenções. A prática também possibilita o reforço da 

habilidade de produzir novas combinações, provavelmente, segundo Bybee (1998) e 

Pawley e Syder (1983), devido ao armazenamento de diversos esquemas para a 

construção da palavra.   

           A autora aponta para o fato de que as estruturas gramaticais e fonológicas 

emergem de fatos co-ocorrentes no uso da língua, ou seja, palavras que costumam 

ocorrer juntas tornam-se constituintes. A gramática se constrói a partir de casos 

específicos de uso que se juntam com itens lexicais e com construções rotineiras que 

são reforçadas por repetição e esquematizadas pela categorização de exemplares e, a 

forma que emergirá será a mais frequente, ou seja, a mais robusta.  

 

 

II. 1.3. Teoria de Exemplares 

 

 

          Segundo Pierrehumbert (2003), diversos estudos, envolvendo aquisição da língua, 

mostram que a aquisição do conhecimento fonético detalhado dos itens lexicais se dá de 

forma gradual. Essa aquisição gradual das categorias fonéticas detalhadas pode ser 

explicada pela Teoria dos Exemplares, na qual cada token de experiência é classificado 

e colocado em uma grande rede organizacional como parte do processo de 

decodificação. A partir desse processo de correspondência, haverá um efeito sobre as 

próprias representações. A ideia é que os novos tokens de experiências não serão 
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simplesmente decodificados e descartados, mas terão impacto nas representações da 

memória, ou seja, quando um novo exemplar é idêntico a um existente, este já 

armazenado será reforçado. Exemplares semelhantes são armazenados um perto do 

outro. A partir de tais agrupamentos uma construção pode emergir.  

           Essa ideia de organização hierárquica também vale para grupos de exemplares. 

Um conjunto de exemplares que são considerados semelhantes foneticamente e 

representam o mesmo significado são agrupados e representados em um nível superior 

como uma palavra ou frase. Sendo assim, as construções surgem quando as frases que 

têm alguma semelhança formal, bem como alguma coerência semântica são 

armazenadas próximas uma da outra. “Gramatização” (Grammaticization) é o nome 

dado à criação de uma nova estrutura a partir de outra já existente; a partir do momento 

que determinada sequência torna-se muito frequente, passa a ser tratada como uma 

unidade, e não mais pelas suas unidades. Se continuar a ser tratada como unidade com 

frequência, crescerá a partir daquela pré-existente, porém tornando-se autônoma.        

           Introduzida pela primeira vez na psicologia como um modelo de percepção e de 

categorização, a Teoria de Exemplares lida com a associação da memória de 

propriedades fonéticas a itens léxicos individuais (Cristófaro-Silva, 2002). Além disso, 

há uma relação estreita entre o léxico e a Gramática, que expressa graus específicos de 

generalizações de memórias fonéticas. Por exemplo, uma frase que é experienciada 

apenas uma vez por um adulto provavelmente terá um impacto de um curto espaço de 

tempo sobre a representação em relação a todos os exemplares acumulados, ou seja, já 

existentes (Bybee, 2001). Sendo assim, as memórias linguísticas representadas como 

exemplares podem sofrer reorganização considerável, particularmente quando a 

mudança está em curso em uma língua.  

         A frequência de tipo e de token desempenham um papel de extrema importância, 

ao organizar os sistemas linguísticos, tendo grande influência na organização das 

representações fonológicas. Vale ressaltar que a nuvem de exemplares representa, na 

memória no espaço paramétrico fonético, cada categoria fonética. Desse modo, os 

exemplares serão organizados em um mapa cognitivo. Enquanto os exemplares altamente 

experienciados, em maior número e recentes tornam-se mais fortes, os que não são 

frequentes e são marginais, com pouca experiência, dificilmente serão acessados, 

tendendo a se perderem. De acordo com Bybee (2001) apud Cristófaro-Silva, as 

experiências, pelo uso da língua, possibilitam a categorização de nuvens de exemplares 
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(com informações linguísticas e não linguísticas) e as representações fonológicas 

envolvem o detalhe fonético (Johnson & Mullenix, 1997). 

 

 

II.1.4. Aquisição Fonológica 

 

          Estudos de Jackobson (1941a e 1968b em Vihman e Velleman, 2006) apontaram 

que “as crianças balbuciam sons de todas as línguas, há descontinuidade entre balbucio 

e primeiras palavras e os fonemas são adquiridos em uma ordem universal”. Entretanto, 

a partir de novos estudos realizados, essas hipóteses foram rejeitadas e passou-se a ser 

dada a importância das bases pré-linguisticas da fonologia. Para Vihman e Velleman 

(2006) os bebês produzem sons não nativos, aos 6 meses de idade, a partir, 

principalmente, de fatores fisiológicos que terão também um grande efeito sobre o 

sistema sonoro que a criança irá aprender. Esse processo terá impacto em fases 

posteriores.  

          De acordo com Munson, Edwards e Beckman (2005) o balbucio oferece a matéria 

prima para as primeiras palavras a serem produzidas pelas crianças, uma vez que 

constituem uma experiência de prática motora. Além disso, podem servir de base para 

criação de representações, ou seja, as abstrações são formadas a partir das formas 

fonéticas experienciadas (Vihman e Kunnari, 2006). O balbucio, porém, é produzido de 

forma involuntária, sem a intenção de atingir um alvo específico, sendo alguns desses 

sons equivalentes a movimentos usados em sons linguísticos.  

          Vihman e Croft (2007) propõem em seu trabalho um modelo fonológico chamado 

Radical Templatic Phonology. Esse modelo baseia-se no processo de interação entre as 

generalizações das primeiras produções da criança e o input que oferece um modelo de 

estrutura fonológica, propondo assim os chamados templates ou moldes lexicais. Os 

templates seriam então as primeiras formas de palavras produzidas pelas crianças, 

mostrando-se importantes na organização do conhecimento fonológico do adulto. 

Segundo os autores, os templates são identificados a partir de três formas: 1) 

consolidação de padrões em grande parte das palavras produzidas pela criança; 2) a 

ocorrência de formas fonológicas que não sejam correspondentes ao alvo adulto; 3) 

aumento no número de palavras produzidas que se enquadram nesses moldes.  
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          Ressalta-se que os templates não são inatos e nem universais, visto que nem 

sempre estão presentes nas primeiras palavras e diferem de uma criança para a outra 

(Vihman e Croft, 2007 e Vihman, DePaolis e Portney, 2008). Sendo assim, para os 

autores (Vihman et al, 2007), esses moldes lexicais emergem dos seguintes 

conhecimentos fonológicos da criança: 1) familiaridade com os padrões típicos 

segmentais do adulto; 2) desenvolvimento do controle dos movimentos e familiaridade 

com padrões fonológicos do adulto durante o balbucio; 3) aumento da familiaridade 

com estrutura implícita no primeiro léxico da criança. O primeiro repertório de padrões 

fonéticos da criança e sua interação com palavras a que ela está exposta, tentando 

reproduzir, servirão de base para a sua primeira organização fonológica, a partir de 

generalizações indutivas.            

          No trabalho de 2006, Vihman e Kunnari, envolvendo crianças com produções 

iniciais do Inglês, Galês, Finlandês e Francês, caracterizam que as chamadas early word 

forms (traduzidas aqui como “primeiras formas de palavras”, referentes as primeiras 4 

palavras produzidas pela criança) diferem das later word forms (traduzidas como 

“formas de palavras posteriores”) por apresentarem pouca ou nenhuma coerência 

interna. Geralmente representam as tentativas de uma gama de diversas palavras do 

adulto, sem um padrão perceptível. Essas primeiras formas de palavras se parecem com 

os padrões motores encontrados no balbucio. Posteriormente, surgem as fases das 

formas de palavras posteriores, que são: 

 

          - Fase Selecionada (Selected): nessa fase a criança geralmente apresenta uma ou 

mais características fonológicas unificadas produzindo formas com certa acuracidade 

em relação ao alvo-adulto, entre as primeiras palavras (10 a 13 meses de idade) e ao 

final do período de uma única palavra (de 14 a 16 meses de idade). 

 

          - Fase Adaptada (Adapted): nessa fase as crianças tentam produzir palavras com 

padrões fonológicos menos relacionados entre si, mostrando diversos tipos de adaptação 

ao alvo adulto e diminuição da precisão durante a produção. As características dessas 

produções envolvem metátese, harmonia consonantal, truncamento de sílabas ou 

inclusão de segmentos ou sequencias especificas da criança (Vihman et al, 2013).  

         De acordo com Vihman et al (2008) para a criança atribuir um significado 

linguístico ou usar uma palavra em algum contexto, é necessário que antes seja capaz de 
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“representar e acessar formas de palavras e frases, que podem vir associadas a situações, 

objetos ou eventos recorrentes”. Com isso, pode-se perceber que através das atividades 

diárias, da interação da criança com aqueles que estão ao seu redor, ela começa a 

adquirir novos conceitos. Ainda segundo a autora, tanto a aprendizagem lexical quanto 

fonológica dependem do desenvolvimento de representações que integram a percepção 

e produção. Vihman aponta ainda que as crianças que não possuam um estoque de 

padrões de produção ou rotinas para auxiliar na memória da forma da nova palavra, 

apresentam maior dificuldade na aquisição de novas palavras. 

          Em outros trabalhos, Vihman et al (2009a 2013b) afirma que no início da 

produção das palavras há certa acuracidade do que é produzido pela criança em relação 

ao alvo, isto é, as palavras são parcialmente semelhantes as do alvo. No período 

posterior ocorre uma aparente regressão dessa proximidade da forma que a mesma 

produz, devido à aquisição de novas palavras e o estabelecimento de padrões 

fonológicos ou templates. Segundo a autora estes são os primeiros indícios da 

sistematicidade ou organização fonológica. Com o avanço também da parte fonética, há 

o retorno da acuracidade da produção. Um efeito secundário a esse processo seria o 

aumento na taxa de aprendizagem lexical.  

 

 

II.2. Atraso na Aquisição da Linguagem/ Late Talkers 

 

          Como foi visto no Capítulo I referente à Introdução, durante o desenvolvimento 

da criança podem surgir alguns fatores que irão interferir nesse processo de aquisição 

esperado para a idade. A presente seção pretende explicar o que é o Atraso na Aquisição 

da Linguagem com base na literatura fonoaudiológica e caracterizar os chamados “Late 

Talkers” (LT) de Vihman, aqui traduzido como “Falantes Tardios”. O Atraso na 

Aquisição da Linguagem também é chamado de Retardo de Linguagem, porém nessa 

dissertação será adotada a nomenclatura referente a “atraso”.  

          Os atrasos de linguagem, segundo Zorzi (1997), dividem-se em dois grupos: 1) 

atraso de linguagem fazendo parte de atraso global do desenvolvimento e 2) atraso 

simples de linguagem. Ambos referem-se a crianças que não adquiriram a linguagem no 

tempo esperado. A presente dissertação dará enfoque no segundo tipo de atraso, o 

Atraso Simples de Linguagem. 
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         Zorzi (1993) apud Aguiar (1998) caracteriza o Atraso de Linguagem como tendo 

prejuízos no vocabulário, na compreensão, na elaboração de frases, narrativa, realizando 

pouco uso da linguagem e podendo apresentar fala ininteligível. O Atraso Simples de 

Linguagem é caracterizado por uma não evolução da linguagem esperada para idade 

estando, por exemplo, com a compreensão podendo evoluir no tempo certo. Desse 

modo, é a capacidade expressiva dessas crianças que encontra-se alterada (Zorzi, 1997). 

Para o autor esse atraso aparece devido a ambientes e situações que não são muito 

favoráveis ao desenvolvimento da linguagem, sendo assim, está relacionado a 

experiência da criança, que depende da “qualidade das situações de interações com os 

outros”.        

           Os atrasos de linguagem aparecem em crianças mais novas, podendo ser 

associados a outros comprometimentos.  Ou, por outro lado, podem aparecer como 

sintoma principal de outros tipos de desvios do desenvolvimento que ainda não foram 

compreendidos, sendo caracterizados, inicialmente, como atraso de linguagem (Zorzi, 

(2008). Esses atrasos comprometem o uso da linguagem, podendo interferir também na 

compreensão de enunciados. 

          Mousinho et al (2008) descreve quo Atraso de Linguagem é caracterizado por 

uma déficit no desenvolvimento esperado da linguagem, levando a uma demora no 

aparecimento da fala e a uma aparente imaturidade. A aquisição segue na mesma ordem 

daquelas com desenvolvimento típico, porém o padrão é equivalente a de crianças mais 

novas. A autora cita as seguintes características do atraso de linguagem: "frases simples, 

mas sem alteração da ordem das palavras; podem combinar sílabas de fonemas 

diferentes; vocabulário reduzido por falta de experiência; trocas na fala; boa 

compreensão”.  

          A etiologia dos atrasos simples de linguagem, segundo Befi-Lopes (2003), é 

extrínseca a criança, que apresenta lentidão no surgimento ou desenvolvimento dos 

comportamentos linguísticos, sendo esse atraso encontrado de forma semelhante em 

todos os fatores e aspectos da linguagem. Todos os comportamentos linguísticos, 

porém, são adquiridos na mesma ordem do desenvolvimento esperado para seus pares 

com aquisição típica. O desenvolvimento lexical nessas crianças com atraso, para 

Camarata e Schwartz (1985) apud Befi-Lopes (2003), encontra-se se desenvolvendo 

paralelo ao de seus pares típicos, porém com maior vagarosidade.   
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          A autora, citando trabalhos anteriores (Leonard, 1982a 1983b; Lahey, 1990; 

Reed, 1994), aponta que ainda há pouco conhecimento sobre o desenvolvimento lexical 

e as habilidades semânticas de crianças com atraso de linguagem. Referindo-se ao 

trabalho de Leonard (1983), Befi-Lopes (2003) descreve o desempenho durante teste de 

nomeação de figuras por crianças com alterações de linguagem, as quais apresentaram 

menor índice de nomeações que seus pares de desenvolvimento típico. Foram 

observadas, segundo a autora, dificuldades na recuperação lexical, limitação em 

armazenar a informação na memória e velocidade de nomeação reduzida, apresentando 

melhor velocidade de nomeação daquelas figuras que eram referentes a palavras mais 

frequentes na língua. Em outro trabalho (Lahey e Edwards, 1999), além de ser 

observado um menor número de nomeações, também foram observadas várias 

substituições fonológicas e de palavras em teste de nomeação. As substituições 

fonológicas encontradas em crianças com essas alterações de linguagem podem levar a 

um discurso ininteligível.            

           Os chamados “falantes tardios” caracterizam-se como tendo um léxico produtivo 

pequeno, apesar de sua compreensão adequada para a idade. Vihman et al (2013) aponta 

que, mesmo eles sendo identificados por pais e responsáveis por produzirem poucas 

palavras e falta de combinações, baseando-se assim em um critério lexical, tem sido 

observado que essas crianças podem ter um atraso em diversas medidas fonéticas no 

período de uma palavra e, em idade mais avançada, na morfologia e na sintaxe. Além 

disso, elas se mostram menos fluentes que seus pares de desenvolvimento típico de 

mesma idade. Faz-se necessário pontuar que, ao descrever os falantes tardios, a autora 

não especifica que sejam crianças diagnosticadas com Atraso Simples na Aquisição da 

Linguagem.  

          Vihman et al (2009) ressalta os motivos pelos quais os falantes tardios são de 

grande interesse, sendo eles: 1) importância clinica para identificar crianças com 

distúrbios de linguagem o quanto antes, fazendo-se necessária a distinção entre os tipos 

de atraso (que pode ser devido a “temperamento individual” ou por questões motoras e 

de maturação, além de fatores ambientais ou sócio-familiar); e, 2) fornecer pistas sobre 

possíveis causas de um atraso ou de distúrbios, ao considerar os mecanismos básicos 

para a construção do sistema fonológico. Os autores, levando em consideração a 

sistematicidade fonológica como sendo característica do desenvolvimento típico, 

fornecem a hipótese de que grande parte dos falantes tardios corresponderá a seus pares 
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em um determinado período, devendo mostrar essa sistematicidade em relação ao seu 

desenvolvimento lexical. Porém, de acordo com os autores, há falantes tardios que, 

devido a não induzirem padrões fonológicos em suas palavras iniciais, apresentam uma 

falta de sistematicidade e continuam a apresentar lentidão no crescimento de seu léxico.         

          Os “falantes tardios” são caracterizados, foneticamente, por produções 

equivalentes a de crianças de desenvolvimento típico, porém bem mais novas. Quando 

comparados a seus pares de mesma idade, é possível observar em sua produção: 

inventário fonético menor, vocalizações baseadas exclusivamente em vogais, 

consoantes silábicas, semivogais e glotais, bilabiais, além de produzirem poucas sílabas 

fechadas, menos codas e poucos encontros consonantais (Vihman et al, 2009a e 2013b). 

O atraso na aprendizagem de novas palavras, segundo pesquisadores citados em 

Vihman (2013), estaria relacionado a uma defasagem da estrutura fonética e fonológica 

(limitação da prática vocal ou um balbucio atípico). Seguindo-se essa visão, observa-se 

a importância da prática do balbucio para que os sons-alvo possam ser combinados a 

padrões articulatórios possibilitando assim a emergência do controle sobre a produção 

do som. Segundo os autores, apesar de diversos pesquisadores apontarem que um atraso 

no desenvolvimento fonético e fonológico acompanharia o atraso no desenvolvimento 

lexical, não há um modelo que deixe clara essa relação.   

          De acordo com Vihman et al (2013), a causa do atraso no avanço lexical pode 

estar relacionada à prática vocal limitada no sentido em que a criança deixaria de 

experimentar as novas formas de palavras do input do adulto e sua própria produção, 

interferindo na chamada “auto recompensa” (self-reward). Se as dificuldades fonéticas 

persistirem mesmo que a produção de palavras esteja estabelecida, haverá então 

repercussão tanto na articulação e no planejamento de vocalizações quanto na 

habilidade em atentar-se e representar sequências da fala. Os autores, guiando-se por 

estudos anteriores (Beckman et al, 2007; Dodd e McIntosh, 2010), apontam que, se o 

atraso fonológico for um indicativo de falta de regras fonológicas abstratas, então a 

falha dessas crianças em realizar generalizações ou abstrações de regras a partir de itens 

já adquiridos, pode levar a um atraso em outros domínios da linguagem, posteriormente. 

Nesse sentido Vihman et al (2013) sugerem que a linguagem tardia apresentada pelos 

falantes tardios podem ser oriundas de dificuldades fonológicas (abstração) e fonéticas 

(prática). 
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III. Objetivos, Hipóteses de Trabalho e Metodologia 

 

          Esse capítulo apresenta os objetivos do presente estudo, bem como as hipóteses 

de trabalho. Além disso, é realizada a caracterização da amostra, dos testes utilizados e 

a metodologia adotada para a análise dos dados coletados.  

 

 

III.1. Objetivos 

 

          O presente trabalho visa observar o desenvolvimento fonológico de uma criança 

com diagnóstico de Atraso Simples na Aquisição da Linguagem, e não devido a uma 

alteração neurológica, cognitiva ou devido a algum déficit auditivo. 

          Associado a esse objetivo, pretendeu-se identificar que nível ou tipo de 

conhecimento fonológico está comprometido no Atraso de Linguagem Simples. Além 

disso, procurou-se analisar os efeitos da terapia fonoaudiológica no desenvolvimento 

fonológico dessa criança. 

           

 

III.2. Hipóteses e Questões de Trabalho  

 

          O presente trabalho segue as hipóteses adotadas nos Modelos Baseados no Uso, 

os quais defendem a ideia de que o conhecimento fonológico emerge das representações 

das palavras no léxico, que por sua vez são correspondentes à experiência do falante em 

ouvir e produzir as palavras de sua língua em diferente contextos linguísticos e 

interacionais. 

          Munson, Kurtz e Windsor (2005) dizem que a repetição de uma não-palavra 

contendo sequências de baixa frequência não pode ser realizada a menos que o 

indivíduo tenha representações das palavras onde ocorrem os fonemas, isto é, maior 

conhecimento a nível fonológico; já para repetir uma sequência de alta frequência pode-

se recorrer ao conhecimento já existente no léxico. Os autores mostram que quanto 

maior o vocabulário, mais maduro está o nível de conhecimento fonológico. Em outro 

trabalho Munson, Edwards e Beckman (2005) mostram que não-palavras compostas de 

sequências de alta probabilidade são repetidas com maior precisão do que aquelas de 
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menor probabilidade. A diminuição dessa precisão poderia ocorrer devido a uma 

alteração no léxico. 

          No trabalho de Frisch, Large & Pisoni (2000) chegou-se a conclusão de que as 

não-palavras são processadas a partir de uma inferência probabilística sobre os padrões 

dos sons das palavras armazenadas na memória em longo prazo. Segundo Gathercole 

(1995) estudos recentes têm mostrado que a repetição de não-palavras está estritamente 

ligada a capacidade de aprendizagem do vocabulário; de acordo com a autora a 

repetição de não-palavras é um teste de habilidades de memória fonológica. Gathercole 

aponta que o teste de não-palavras é um indicador do desenvolvimento fonológico da 

criança, que tem influência na aquisição de novas palavras. Para a autora (1995) as 

crianças tendem a recorrer aos seus conhecimentos lexicais para recuperar itens de 

vocabulário que são similares na estrutura fonológica a não-palavras específicas.    

          Os estudos de Beckman, Munson e Edwards (2007) sobre crianças com Desvio 

Fonológico e Distúrbio Específico da Linguagem e de Mendes (2014) envolvendo 

crianças com desenvolvimento típico corroboram que o efeito de frequência varia de 

acordo com o tamanho do léxico. Os trabalhos já realizados sobre Atraso Simples de 

Linguagem evidenciam que crianças com esse tipo de desenvolvimento possuem um 

léxico menor que o léxico das de mesma idade com desenvolvimento típico. 

           A partir das hipóteses apresentadas surgem as seguintes questões que 

pretendemos esclarecer a partir da análise dos dados obtidos: Que consequências 

haveria em relação à emergência do conhecimento fonológico o léxico defasado de uma 

criança com Atraso Simples? Que tipo de conhecimento fonológico estaria afetado ou 

não desenvolvido em comparação com as crianças com desenvolvimento típico da 

mesma idade? Em que medida a terapia fonoaudiológica pode contribuir para diferenças 

de desempenho nos momentos diferentes da coleta de dados no sentido de identificar a 

aquisição fonológica? 

  

 

III.3. Metodologia 

 

          O presente projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa sob o número 

112.272 e os responsáveis pelas crianças que participaram do mesmo assinaram um 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Anexo 1). 
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III.3.1. Descrição dos grupos 

 

         Essa pesquisa foi realizada com dois grupos de crianças de 4 e 5 anos de idade e 

de ambos os sexos. Um grupo alvo, composto por crianças com diagnóstico de Atraso 

de Linguagem e um grupo controle, com desenvolvimento típico. Para tal não puderam 

participar crianças com qualquer déficit auditivo ou que apresentassem o Atraso devido 

a algum comprometimento global.  

O diagnóstico de Atraso de Linguagem no ambulatório de Fonoaudiologia do 

Instituto de Neurologia Deolindo Couto começa a ser estabelecido, primeiramente, a 

partir de triagem realizada na secretaria de Fonoaudiologia pela fonoaudióloga 

responsável que, a partir da queixa principal, irá indicar para qual ambulatório 

específico determinado caso se enquadra (por exemplo, Linguagem Oral, 

Aprendizagem, Afasias, Autismo ou Déficit Auditivo). Quando a criança com queixa de 

atraso na fala é encaminhada para o ambulatório específico, o de Transtornos na 

Aquisição da Linguagem, é realizada anamnese com os pais e/ou responsáveis, para 

colher informações pertinentes sobre o caso. Durante as sessões são realizadas 

avaliações fonoaudiológicas referentes à linguagem oral, bem como sua compreensão e 

seu comportamento lúdico. Além disso, são realizados encaminhamentos para outros 

profissionais com o intuito de se chegar a um diagnóstico com maior precisão.  

As crianças de 4 anos do grupo controle são estudantes de uma escola municipal 

localizada na cidade do Rio de Janeiro. Os critérios adotados para a seleção das mesmas 

foram: que estivessem dentro dessa faixa de idade, não apresentassem alterações 

significativas de aprendizagem, linguagem oral e/ ou de audição. Essas informações 

foram colhidas a partir de relatos dos professores e pais ou responsáveis pela criança.  

Os dados observados para crianças de 5 anos foram retirados da tese de mestrado de 

Mendes (2014), estudantes da mesma escola. Quanto às crianças do grupo pesquisa, 

estas foram recrutadas do ambulatório de Fonoaudiologia Transtornos na Aquisição da 

Linguagem, do Instituto de Neurologia Deolindo Couto. 

          O total de crianças diagnosticadas com Atraso de Linguagem foi de 6 crianças 

que, inicialmente, seriam avaliadas e reavaliadas em um espaço de tempo de 6 meses. 

Porém, devido a abandonos ao tratamento e altas fonoaudiológicas, o presente trabalho 

voltou-se para o estudo de caso de uma das crianças, que foi comparada com as demais.  
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          Conforme observado, na Tabela 1 abaixo, na 1ª coleta foi a aplicado o teste de 

nomeação de figuras ABFW em 4 crianças, não sendo possível a aplicação dos demais 

testes devido à greve na UFRJ. Durante a 2ª coleta uma das crianças havia tido alta 

fonoaudiológica, permanecendo 3 crianças, as quais realizaram o teste ABFW, o 

Peabody e o teste de repetição de não-palavras. Na 3ª coleta houve abandono por parte 

de uma criança e alta fonoaudiológica de outra criança, porém participaram dos três 

testes 2 novas crianças. Devido a somente uma das crianças ter participado de todas as 

coletas, a análise dos resultados obtidos para o estudo longitudinal só foi possível com a 

mesma, destacada em negrito. Os espaços preenchidos por traço indicam que não foi 

possível a aplicação dos testes na coleta. Os dados da criança E.A.S. foram utilizados 

para comparação com os achados de D.N.C.  

 

Tabela 1. Avaliações aplicadas durante as 3 coletas 

Criança 1ª Coleta 2ª Coleta 3ª Coleta 

 

R.O.A 

 

 

 

ABFW 

 

Alta 

 

-- 

 

M.L. 

 

ABFW 
 ABFW 

 Peabody 

 Repetição de 

não-palavras 

 

Alta 

 

E.A.S. 

 

ABFW 
 ABFW 

 Peabody 

 Repetição de 

não-palavras 

 

Abandono 

 

L.M. 

 

-- 

 

-- 
 ABFW 

 Peabody 

 Repetição de 

não-palavras 

 

F.B.S. 

 

-- 

 

-- 
 ABFW 

 Peabody 

 Repetição de 

não-palavras 

 

D.N.C. 

 

ABFW 
 ABFW 

 Peabody 

 Repetição de 

não-palavras 

 ABFW 

 Peabody 

 Repetição de 

não-palavras 
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          A diferença de quantidade de sujeitos do grupo pesquisa e do grupo controle se 

deveu ao fato de a metodologia adotada para observação ser longitudinal, isto é, a 

observação da evolução do conhecimento fonológico das crianças com atraso de 

linguagem em função da terapia fonoaudiológica. Esse número está de acordo com a 

quantidade de sujeitos normalmente observado em estudos longitudinais desta natureza, 

muitas vezes ainda menor que o de 5 sujeitos, em virtude do acompanhamento de longo 

prazo. O número de crianças do grupo controle tem como objetivo prover informação 

sobre o conhecimento fonológico de crianças com desenvolvimento típico, isto é, sem 

problema de aquisição, e constitui o parâmetro para observação do ponto a que as 

crianças do grupo pesquisa precisam chegar, mas que ainda não foi atingido, o que 

justifica o diagnóstico de atraso de linguagem.    

 

           

III.3.2. Testes realizados          

 

         Para a obtenção dos dados foi usado o Peabody de Dunn & Dunn (1997), a prova 

de fonologia do ABFW, e o teste de repetição de não-palavras de Esteves (2013).  

         O teste de vocabulário Peabody de Dunn & Dunn (1997) foi aplicado com o 

intuito de avaliar o tamanho do léxico receptivo das crianças de cada grupo. Apesar de 

ainda não ser padronizado no Brasil, há estudo (Capovilla, 1997) com o intuito de 

padronizá-lo para o português brasileiro. Esse teste consta de 204 vocábulos, com cada 

um contendo 4 figuras diferentes e pode ser aplicado a partir dos 2 anos e 6 meses de 

idade até a fase adulta. A Figura 1 mostra um exemplo de prancha utilizada no teste, na 

qual a criança deveria apontar a figura correspondente à “vaca”.  
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                      FIG 1: Exemplo de prancha utilizada no teste Peabody 

            

 

          Após a criança apontar a figura solicitada pelo examinador, a resposta obtida é 

anotada no protocolo de marcação (Anexo 2). O teste para quando a criança obtém 8 

erros consecutivos em uma faixa etária. Os pontos são calculados a partir da subtração 

do teto (que corresponde ao 8º erro consecutivo) e do número total de erros no teste, 

como observado no exemplo abaixo: 

 

Último item do teto:   60    

Total de erros:            22 

Escore bruto:             60 – 22 =  38 

 

 

          O escore bruto encontrado é então comparado ao escore padrão referente a cada 

faixa etária (Anexo 3). 

          O ABFW (Wertzner, Andrade, Befi-Lopes e Fernandes, 2000) - parte de 

fonologia -, tem como objetivo avaliar o inventário fonético bem como as regras 

fonológicas usadas. Porém, no presente estudo, a atenção não será voltada para as 

regras, visto que pela fonologia de uso não há diferença entre fonética e fonologia, do 



35 

 

mesmo sentido que a teoria formal e o teste em questão. O teste é realizado através de 

duas provas: a imitação (39 vocábulos) e a nomeação (34 figuras), porém, para o 

presente estudo, foi utilizada somente a parte de nomeação. Nesse teste a criança deve 

nomear a figura mostrada pelo examinador. A Figura 2 mostra um exemplo de figura 

utilizada, a qual a criança deveria nomear “palhaço”. 

 

FIG 2: Exemplo de figura utilizada no teste ABFW 

                     

 

          As produções da criança são então gravadas e anotadas no protocolo (Anexo 4), 

com posterior análise das respostas obtidas. 

          O teste de repetição de não-palavras de Esteves (2013) verifica o conhecimento 

fonológico em função da acuracidade na repetição. Esse teste é constituído por 30 não-

palavras diferenciadas em função do tamanho (dissílabas, trissílabas e polissílabas) e 

frequência (estímulos compostos por sequencias de baixa ou de alta frequência), como 

mostradas no anexo 6. Essas não-palavras foram utilizadas na tese de Doutorado de 

Esteves (2013) com o intuito de verificar o conhecimento fonológico de crianças com 

Dislexia, Desvio Fonológico e Distúrbio Específico de Linguagem. Foi usado ainda na 

tese de Doutorado de Senna (2013) envolvendo indivíduos afásicos e também na 

população com desenvolvimento típico de crianças nas faixas etárias de 5, 7 e 9-12 anos 

de idade por Mendes (2014). Para a formação dos estímulos foi realizado um 

levantamento de todas as combinações de consoantes e vogais (estrutura CV) em todas 

as posições prosódicas de dissílabas, trissílabas e de 4 sílabas. Esse levantamento foi 

realizado na Base Aspa/ UFMG (www.projetoaspa.org). As não-palavras apresentam 

http://www.projetoaspa.org/
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acentuação paroxítona, que é o molde lexical mais comum no português brasileiro, 

segundo a Base Aspa. Os itens, gravados por um falante do sexo feminino em um 

aparelho sonoro, em ambiente tratado acusticamente, são apresentados à criança que é 

orientada a repetir essas “palavras” da forma que ouvir. As não-palavras foram 

apresentadas através do programa de computador DMDX para Windows. Todas as 

produções foram gravadas com posterior transcrição e análise. 
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IV. Análise dos dados e discussão 

 

          O presente capítulo se destina a descrever o caso clínico de D.N.C. a partir dos 

pressupostos teóricos e das hipóteses apresentadas nos capítulos III e IV, sendo 

realizada uma comparação do seu comportamento com o que é observado na literatura 

sobre aquisição típica e com atraso simples, através da análise dos resultados obtidos 

nos testes de nomeação de figuras (ABFW), vocabulário receptivo (Peabody) e 

repetição de não-palavras. Os resultados encontrados são discutidos, com o objetivo de 

verificar a evolução do quadro clínico de D.N.C. no período de acompanhamento com a 

aplicação dos testes em três momentos diferentes tendo como parâmetro resultados de 

crianças com desenvolvimento típico e com atraso simples com idades entre 4 e 5 anos, 

conforme mencionado. 

 

 

IV.1. Descrição do Caso Clínico 

 

          D.N.C. é um menino de 6 anos, nascido e residente na cidade do Rio de Janeiro 

(RJ), que foi diagnosticado com atraso simples de linguagem, encontrando-se, no 

momento da coleta dos dados, em atendimento no Ambulatório de Fonoaudiologia do 

Instituto de Neurologia Deolindo Couto. Durante a 1ª coleta D.N.C. encontrava-se no 

terceiro mês de terapia fonoaudiológica, tendo acompanhamento semanal com duração 

de 40 minutos cada sessão.   

          Segundo dados de seu prontuário, procurou atendimento fonoaudiológico sob a 

queixa principal de “desenvolvimento tardio da fala e produção de frases curtas e de 

difícil entendimento” (sic mãe). Começou a falar as primeiras palavras aos 2 anos de 

idade e, aos 3 anos, formava as primeiras frases. Iniciou terapia fonoaudiológica com 4 

anos e 2 meses (fevereiro/2012), passando a ser atendido por outra terapeuta 8 meses 

depois (outubro/2012).  

          Vihman (2006) considera que crianças em torno de 10-12 meses de idade são 

capazes de produzir espontaneamente 4 palavras passando, posteriormente, à produção 

de 25 palavras. Zorzi (2010) mostra que, por volta de 1 a 2 anos de idade, a criança com 

desenvolvimento linguístico dentro do esperado produz cerca de 20 palavras, além de 

começar a produzir enunciados com 2 ou 3 palavras (18 meses). Em torno de 2 a 3 anos 
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já apresenta frases compostas por 3 a 4 elementos, porém omite preposições, artigos e 

pronomes. Nessa fase o vocabulário infantil apresenta cerca de 200 a 450 palavras. 

Segundo Tomasello (2008), em torno de 18 meses de idade, a criança é capaz de 

combinar duas palavras que tenham relação entre si e formar holofrases.  

          Considerando o caso descrito de D.N.C. e o que se encontra na literatura referente 

à aquisição típica, realmente nota-se um atraso em relação à produção das primeiras 

palavras e seu desenvolvimento linguístico quando comparado a crianças com 

desenvolvimento dentro do esperado para a idade, isto é, observa-se que as primeiras 

palavras começaram a ser produzidas aos 24 meses, enquanto a literatura mostra que as 

primeiras produções começam em torno dos 12 meses de idade, assim como a 

combinação de palavras em uma estrutura também é tardia, aos 3 anos para D.N.C. e 

aos 24 meses para as crianças com desenvolvimento típico.  

           

 

IV.2. Análise dos resultados obtidos por D.N.C. 

 

          O caso de D.N.C foi analisado a partir de um estudo longitudinal. A proposta 

inicial era realizar 3 coletas, com intervalos de 6 meses cada. Porém, devido à greve na 

Universidade Federal do Rio de Janeiro, na qual não houve funcionamento do 

Ambulatório de Fonoaudiologia, a 2ª e a 3ª coletas foram realizadas com intervalos de 7 

e 5 meses, além de inviabilizar a realização da bateria completa de avaliações durante a 

1ª coleta. 

        Conforme já mencionado no capítulo IV (Objetivos, Hipóteses e Metodologia) foi 

aplicado o teste de repetição de não-palavras (Esteves, 2013), o ABFW (parte 

fonológica – nomeação de figuras) e o Peabody, para avaliar o vocabulário receptivo. 

Embora tenha havido a coleta de dados da fala espontânea a partir de uma brincadeira 

semi-dirigida, não foi possível incluir a análise dos mesmos nessa dissertação. A seguir 

será apresentada a análise dos resultados obtidos por D.N.C. nas avaliações. 

          No Teste de Vocabulário por Imagens Peabody (TVIP), que fornece dados quanto 

ao tamanho do léxico do participante, o resultado obtido indica que D.N.C. encontra-se 

abaixo do esperado para sua idade, tanto na segunda quanto na terceira coletas, 

conforme pode ser observado na Tabela 2 a seguir: 
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                       Tabela 2 Comparação entre os escores esperado e atingido por D.N.C. no teste Peabody 

Coleta Idade (meses)  Escore esperado – 

PBDY 

Escore atingido - 

PBDY 

1ª 53 meses -- -- 

2ª 59 meses 64 pontos 27 pontos 

3ª 64 meses 70 pontos 38 pontos 

          Legendas: PBDY = Teste de Vocabulário Receptivo Peabody; os espaços preenchidos por traços 

indicam que não houve aplicação do teste Peabody durante a 1ª coleta 

 

          Esses resultados evidenciam um atraso no vocabulário receptivo que, aos 4 anos e 

11 meses (59 meses), encontrava-se equivalente à idade de 2 anos e 1 mês (25 meses). 

Durante a 3ª coleta, quando completou 5 anos e 4 meses (64 meses), D.N.C. atingiu 

escore referente a 3 anos (36 meses). Observa-se que, em 5 meses de intervalo entre as 

coletas, obteve aumento no tamanho do léxico equivalente a um intervalo de 11 meses. 

Ressalta-se que, apesar desse aumento no tamanho do léxico, o vocabulário receptivo de 

D.N.C. continuou defasado em relação ao esperado para sua idade, conforme visto na 

tabela 2. Comparando-se com o trabalho de Mendes (2014) que avaliou crianças com 

desenvolvimento típico de 5 anos, estudantes de uma escola municipal localizada na 

cidade do Rio de Janeiro (RJ), D.N.C. teve seu escore equivalente a uma criança dentro 

da faixa etária de 5 anos (65 meses), que também atingiu pontuação igual a 38, estando 

também abaixo de sua idade. Nesse trabalho grande parte das crianças apresentou 

pontuação menor que o esperado, embora não tenham sido diagnosticadas com Atraso 

Simples de Linguagem e tenham apresentado escore próximo ou igual a 1 nos teste de 

nomeação de figuras e repetição de não-palavras. Quando comparado a duas crianças de 

5 anos que foram avaliadas para o presente trabalho, com o mesmo diagnóstico de 

Atraso de Linguagem, porém em processo de alta fonoaudiológica, encontra-se abaixo 

do observado para essas crianças, como pode ser visto na tabela 3, tanto no teste de 

vocabulário receptivo quanto para os testes de nomeação e de repetição de não palavras.  
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 Tabela 3 Escores globais obtidos pelas crianças de 5 anos com Atraso de Linguagem, em processo de alta 

fonoaudiológica, nos 3 testes 

Indivíduo Idade (meses) Escore esperado 

– PBDY 

Escore obtido 

– PBDY 

REPETGL NOMGL 

1 70 77 pontos 69 pontos 0,86 0,98 

2 69 76 pontos 113 pontos 0,89 0,99 

D.N.C. 64 70 pontos 38 pontos 0,5 0,78 

         Legendas: PBDY = Teste de Vocabulário Receptivo Peabody; REPETGL = escore global no teste 

de repetição de não-palavras; NOMGL = escore global no teste de nomeação de figuras ABFW  

 

          Agora, analisando o desempenho de D.N.C. no teste de linguagem infantil 

nomeação do ABFW, observa-se que, durante a 1ª coleta, obteve escore global igual a 

0,73, tendo um aumento na 2ª coleta, que se aproxima mais de 1 e, novamente, uma 

diminuição na 3ª coleta, como observado na tabela 4. 

 

                 Tabela 4 Escores globais de D.N.C. referentes ao teste de nomeação de figuras (ABFW)  

                            

 

 

 

       

 

 

                                      Legendas: NOMGL = Nomeação Global 

 

          O escore global da nomeação (NOMGL) foi calculado segundo modelo de Esteves 

(2013), no qual cada segmento diferente do alvo receberia pontuação 1, igual ao alvo 

receberia 2, cada acréscimo de segmento receberia -1 e cada omissão receberia 0. Para o 

cálculo foram somados todos os pontos atingidos em cada palavra e dividiu-se pelo total 

possível, como no exemplo abaixo: 

Alvo s e b o l ə Pontuação total possível: 12 pts 

Produção   b o i ə  

Escore 0 0 2 2 1 2 Pontuação recebida: 7 pts 

Total 7 / 12 = 0,58 

 

Coleta Idade (meses) NOMGL 

1ª 53 0,73 

2ª 59 0,87 

3ª 64 0,78 
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           A Tabela 5 mostra o escore global da nomeação de D.N.C. comparado com a 

média dos escores globais das crianças de desenvolvimento típico (DT), divididas por 

faixa etária. A pontuação encontrada no grupo DT de 5 anos foi retirada da dissertação 

de mestrado de Mendes (2014), que analisou 20 crianças com desenvolvimento típico 

com 5 anos de idade. Já o escore global das crianças na faixa etária de 4 anos foi obtido 

para o presente estudo a partir da coleta de dados de 4 crianças, também com 

desenvolvimento típico, estudantes da escola municipal Desembargador Montenegro. 

Vale ressaltar que, como nas duas primeiras coletas D.N.C. estava na faixa etária 

de 4 anos, foi realizada a média dos dois escores globais atingidos nesse período. 

Observa-se que D.N.C. encontra-se abaixo do esperado quando comparado às crianças 

do grupo DT da mesma faixa etária, tanto para 4 quanto para 5 anos, que se encontram 

bem próximas de 1. Isso mostra que, apesar da terapia e do léxico ter aumentado, as 

produções continuam distantes do esperado para crianças da mesma idade. 

 

                    Tabela 5 Escores globais referentes ao teste de nomeação de figuras (ABFW) – D.N.C. x DT 

Faixa etária NOMGL D.N.C NOMGL DT 

4 anos 0,8 0,98 

5 anos 0,78 0,99 

                     Legendas: NOMGL = nomeação global; DT = Desenvolvimento Típico 

 

 

          O escore global do teste de repetição de não-palavras foi calculado da mesma 

forma que a nomeação de figuras, como no exemplo a seguir: 

                     

Alvo z i g e f ə Pontuação total possível: 12 pts 

Produção z i k e t ə  

Escore 2 2 1 2 1 2 Pontuação recebida: 10 pts 

Total 10 / 12 = 0,83 

 

          Na Tabela 6 podem ser observados os escores globais comparativos de D.N.C. 

com o grupo DT, separados pela faixa etária. Ressalta-se que, no caso de D.N.C., o teste 

de repetição de não-palavras foi realizado em 2 coletas. O escore global das crianças na 

faixa etária de 4 anos com desenvolvimento típico também foi obtido para o presente 

estudo a partir da coleta de dados de 4 crianças estudantes da escola municipal 

Desembargador Montenegro, assim como no teste de nomeação de figuras. A pontuação 
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encontrada no grupo DT de 5 anos também foi retirada da dissertação de mestrado de 

Mendes (2014). Nota-se que, em ambos os grupos, não há diferença significativa entre 

as faixas etárias.  

 

                     Tabela 6 Escores globais referentes ao teste de repetição de não-palavras nos dois grupos 

Faixa etária REPNONW DNC REPNONW DT 

4 anos 0,56 0,93 

5 anos 0,5 0,93 

             Legendas: REPNONW = repetição de não-palavras; DT = Desenvolvimento típico  

 

          Observa-se que D.N.C. está abaixo do encontrado por Mendes (2014), durante 

análise que considerou 20 crianças na faixa etária de 5 anos com desenvolvimento 

típico, e também para as crianças de 4 anos, cujos escores de acuracidade estão 

próximos de 1. Levando-se em consideração a frequência das sílabas que compõem a 

não-palavra, D.N.C. obteve resposta semelhante à das crianças de 5 anos de DT, na qual 

não-palavras mais frequentes eram repetidas com maior acuracidade que aquelas com 

menor frequência. A tabela mostra que D.N.C. atingiu pontuação bem abaixo do 

esperado em crianças com desenvolvimento típico, estando bem afastado de 1 (que 

corresponde à acuracidade total). Há também um pequeno decréscimo dos escores 

conforme o aumento da idade. 

A Tabela 7 a seguir apresenta os resultados relativos à acuracidade de repetição 

em função da frequência dos componentes das não-palavras: + frequentes e – frequentes 

para D.N.C.. Na faixa etária de 4 anos, D.N.C. demonstrou resposta diferente do grupo 

de DT, obtendo maior escore, ou seja, maior acuracidade, durante a repetição daquelas 

que não eram frequentes enquanto que, crianças com desenvolvimento típico tiveram 

maior acuracidade durante repetição de não-palavras que eram mais frequentes (também 

observado na Tabela 7). Porém nota-se que a diferença entre os escores das repetições 

de não-palavras não-frequentes e frequentes, aos 4 anos, foi relativamente baixa, sendo 

de 0,12. Já os resultados obtidos para a coleta realizada aos 5 anos de idade estão na 

direção do esperado, desempenho melhor na repetição de estímulos com sílabas mais 

frequentes, como observado no trabalho de Mendes (2014). Para Pierrehumbert (2003) 

esse efeito de frequência está diretamente relacionado com o tamanho do léxico, sendo 
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as não-palavras compostas por sequências fonotáticas mais frequentes na língua 

repetidas com maior acuracidade que aquelas compostas por sequências menos 

frequentes.  

 

        Tabela 7. Resultados referentes a influencia da frequência durante a repetição de não-palavras para 

D.N.C.  

Faixa etária REPNONW + freq 

DNC 

REPNONW – freq. 

DNC 

4 anos 0,56 0,68 

5 anos 0,61 0,39 

Legendas: REPNONW + freq = repetição de não-palavras mais frequentes; REPNONW – freq = 

repetição de não-palavras menos frequentes  

 

 

O trabalho de Mendes (2014) mostra que a partir de um determinado tamanho de 

léxico o efeito de frequência desaparece, mesmo que o desempenho na repetição de 

não–palavras com constituintes mais frequentes seja melhor do que o de repetição de 

não-palavras com constituintes de baixa frequência. De acordo com a hipótese de 

Pierrehumbert (2003), o esperado é que a diferença de desempenho nos dois tipos de 

estímulos não seja significativa, isto significa que se espera que, a partir de algum 

momento, o léxico tenha quantidade de itens lexicais suficientes para conferir robustez a 

qualquer estrutura independentemente de sua frequência de tipo. Pode-se observar no 

trabalho de Mendes que as crianças de 5 anos de idade e aquelas avaliadas para o 

presente estudo, de 4 anos, ambos os grupos de desenvolvimento típico, encontram-se 

com escore de repetição próximo a 1, tanto para as não-palavras compostas por itens de 

baixa frequência quanto aqueles de alta frequência, apresentando pouca ou nenhuma 

influência do efeito de frequência durante a repetição das não-palavras. Por outro lado, 

nota-se grande influência da frequência (itens + ou - frequentes) na repetição de não-

palavras por D.N.C., em ambas as faixas de idade, aumentando ainda mais sua 

defasagem. Mendes mostra que uma criança de 13 anos de idade já não sofre mais 

influencia de frequência durante repetição de não-palavras.  

 Gathercole (1995), em seu estudo envolvendo crianças de 4 e 5 anos, levanta a 

hipótese segundo a qual estímulos (não-palavras) classificados como tendo baixo grau 

de semelhança com palavras existentes na língua (com constituintes de baixa 

frequência), dependem da memória de trabalho para a repetição e aqueles classificados 
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como tendo alto grau de semelhança (com constituintes de alta frequência), utilizam o 

conhecimento lexical da memória de longo prazo. Essa hipótese é refutada por diversos 

autores, como Beckman, Munson e Edwards (2007) e Esteves (2013), para os quais é o 

tamanho do léxico que determina o desempenho em relação aos dois tipos de estímulos.  

Outro aspecto avaliado foi o efeito do tamanho da não-palavra no grau de 

acuracidade de repetição. A Tabela 8 abaixo apresenta os escores de acuracidade de 

DNC em função do número de sílabas dos estímulos. Não-palavras compostas por duas  

sílabas foram repetidas por D.N.C. com maior acuracidade que aquelas compostas por 

três sílabas, que por sua vez tiveram acuracidade melhor que as de quatro sílabas, 

evidenciando influência do tamanho do estímulo na acuracidade de repetição, tanto na 

faixa etária de 4 quanto de 5 anos, porém também se distanciando da acuracidade 

máxima, que seria o escore próximo ou igual a 1, como mostra a Tabela 8.   

 

         Tabela 8 Resultados referentes a influência do tamanho durante a repetição de não-palavras para 

D.N.C 

Faixa etária REPNONW DNC 

2 sílabas 3 sílabas 4 sílabas 

4 anos 0,81 0,54 0,46 

5 anos 0,73 0,66 0,16 

                                     Legendas: REPNONW = repetição de não-palavras  

 

          Conforme aumenta o número de sílabas, decai a acuracidade durante a repetição 

de não-palavras, associando-se, talvez, à questão da memória de trabalho, associado ao 

problema de um léxico defasado que não provê sustentação robusta para determinadas 

abstrações.  

          Os resultados obtidos para a frequência das sílabas constituintes dos estímulos e 

para o tamanho das não-palavras evidenciam que D.N.C. apresenta desenvolvimento 

fonológico abaixo do esperado. De acordo com a hipótese defendida neste trabalho 

baseada na proposta de Pierrehumbert (2003), o efeito de frequência dos constituintes 

das não-palavras está diretamente relacionado com o tamanho do léxico. Bybee (2001) e 

Pierrehumbert (2003) postulam que a gramática fonológica é emergente, sendo assim a 

estrutura fonológica emerge da relação entre uso e representação. Segundo 

Pierrehumbert, a fonologia representa generalizações sobre formas de palavras 

representadas no léxico. A autora mostra que cada palavra no léxico do falante tem uma 

representação da estrutura de seu som que permite que a palavra seja reconhecida 
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independente da variação fonética em diferentes contextos, apontando que as formas das 

palavras são abstrações sobre o espaço fonético. A autora ressalta que uma determinada 

palavra é aprendida através da exposição repetida durante os discursos. Assim, à medida 

que o léxico aumenta, vão sendo estabelecidas novas representações ao passo que vai se 

conferindo robustez às representações. Ainda de acordo com Pierrehumbert, conforme 

há o aumento do léxico o efeito de frequência durante a repetição de não-palavras 

diminui. A autora aponta que esse efeito não é observado em adultos, visto que eles 

apresentam um léxico de tamanho suficiente que provê robustez para qualquer tipo de 

padrão, tanto para aqueles compostos por sequências fonotáticas de alta frequência, 

quanto os de baixa frequência. Beckman, Munson e Edwards (2007) também apontam a 

influencia do tamanho do léxico do falante durante a repetição de não-palavras, tanto 

naquelas compostas por sequências de alta quanto nas de baixa frequência. 

          A Tabela 9 a seguir resume os resultados globais obtidos por D.N.C. nos três 

testes em cada coleta. 

 

                                           Tabela 9. Escores globais obtidos por D.N.C. nos 3 testes  

Coleta Idade 

(meses) 

PBDYO -

PBDYE 

REPETGL NOMGL 

1ª 53 -- -- 0,73 

2ª 59 -37 0,56 0,87 

3ª 64 -32 0,5 0,78 

          Legendas: PBDYO = escore obtido no teste Peabody; PBDYE = escore esperado no teste 

Peabody; REPETGL = escore global no teste de repetição de não-palavras; NOMGL = escore global no 

teste de nomeação de figuras ABFW; de não-palavras durante a 1ª coleta os espaços preenchidos por 

traços referem-se ao fato de não ter havido a aplicação dos testes Peabody e repetição 

 

          Observa-se na tabela 9 que o desempenho no teste de nomeação de figuras 

(ABFW) foi melhor que no teste de repetição de não-palavras. Essa diferença no 

desempenho entre ambos os testes pode estar associado ao fato de que o primeiro 

mostra o conhecimento lexical e o segundo avalia o conhecimento fonológico. Quando 

comparado a crianças com DT de 4 anos, avaliadas para o presente trabalho, o resultado 

de D.N.C. encontra-se abaixo do esperado, visto que as mesmas apresentaram média de 

acuracidade na nomeação de figuras (ABFW) igual a 0,98. Comparando-se com o 



46 

 

trabalho de Mendes (2014), com crianças de desenvolvimento típico de 5 anos, D.N.C. 

teve seu escore global da repetição de não-palavras abaixo do esperado, não estando 

equivalente a nenhuma criança de sua faixa etária, pois todas as crianças encontram-se 

com escore global igual a 0,99 ou 1. Se comparar a crianças diagnosticadas com Atraso 

Simples de Linguagem, também na faixa etária de 5 anos avaliadas para o presente 

estudo, ainda se mantém abaixo do encontrado, uma vez que essas atingiram escores 

próximos de 1 conforme mencionado anteriormente. Nota-se na tabela que não houve 

avanço significativo no desenvolvimento de D.N.C. Considerando-se seu desempenho 

no ABFW, nota-se que o avanço é pequeno e, tendo em vista, o teste de repetição de 

não-palavra, que checa o conhecimento fonológico, não houve diferença significativa. 

 

 

IV.3. Análise das produções de D.N.C. nos testes de nomeação (ABFW) e de repetição 

de não-palavras 

 

Com o objetivo de melhor avaliar a questão do desenvolvimento fonológico de 

DNC, passamos para uma análise mais específica das produções durante a nomeação no 

Teste ABFW e do teste de repetição de não-palavras.  

Observou-se que, durante a 1ª coleta, as substituições realizadas por D.N.C são 

caracterizadas por omissões de segmentos, tendo sido observado que houve omissão de 

laterais ([ʎ] e [l]), fricativas ([v], [z], [s], [ʃ] e [ʒ]), tepe – como segunda consoante do 

onset complexo -, oclusivas ([k] e [t]) e da semivogal [w], conforme pode ser observado 

nos exemplos a seguir, [bawdʒɪ]  [ba:dʒɪ], [paʎasʊ]  [paa:sʊ], [kruʃ]  [k:uʃ]) e 

substituições de segmentos ([miʎʊ]  [milʊ], [mezə]  [meʃə]), assim como omissões 

de sílabas inteiras ([sapatʊ]  [patʊ], [ɼelɔʒyʊ]  [ɔʒyʊ]. Também são observadas 

substituições e omissões de segmentos na mesma palavra como aparece em [sapʊ]  

[batʃʊ] e [livrʊ]  [itʃʊ]. Essas substituições de segmentos envolvem mudança de 

modo e lugar de articulação, além de grau de vozeamento.  

          As omissões de segmentos fizeram com que D.N.C produzisse mais o tipo 

silábico CV, uma vez que o onset complexo e a coda foram omitidas. No caso de sílaba 

CV, os segmentos omitidos levaram à produção de sílaba V. Quanto às omissões 

silábicas, nota-se que estas ocorreram em palavras contendo 3 sílabas, adotando o 

padrão de produção x-1. Esse fato mostra que D.N.C. encontra-se no template de 2 
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sílabas, assim como observado no teste de repetição de não-palavras (tabelas 8 e 9). 

Baseando-se nas fases de aquisição de Vihman (2006), observa-se que D.N.C. pode 

estar na fase selecionada, na qual a criança produz palavras com a forma sonora 

parecida com a do adulto, porém com algumas diferenças, como visto no capítulo II, de 

Aquisição Fonológica.  

          Durante a 2ª coleta observa-se aumento do escore global (como visto 

anteriormente na tabela 4) durante a nomeação das figuras, evidenciando diminuição 

das ocorrências de substituições de segmentos e omissões de sílabas e segmentos, além 

de passar a produzir mais segmentos iguais ao alvo adulto. Isso nos permite pensar que 

sua produção está ainda mais próxima do alvo adulto ([sebolə]  [ebolə] na 2ª coleta e 

[boiə] na 1ª, [brasʊ]  [basʊ] na 2ª e [baʃʊ] na 1ª]). Além dessa aproximação, 

conseguiu nomear mais figuras iguais ao alvo adulto: [sapatʊ]  [sapatʊ], [paʎasʊ]  

[paʎasʊ], [sapʊ]  [sapʊ], [mezə]  [mezə], [bawdʒɪ]  [bawdʒɪ].  

          Na 3ª coleta ocorre diminuição do escore (Tabela 4), havendo distanciamento do 

alvo adulto, porém demonstrando maior proximidade que durante a 1ª coleta, como 

observado em [mezə]  [mesə], [sapatʊ]  [papatʊ], [sapʊ]  [fapʊ]. Observa-se que 

D.N.C. se aproxima do alvo na 2ª coleta e, novamente, se afasta um pouco durante a 3ª 

coleta. Essa diminuição da acuracidade durante a nomeação, segundo Vihman (2009), 

estaria relacionada à aquisição de novas palavras e o estabelecimento de padrões 

fonológicos ou templates, definidos como moldes lexicais. Como foi visto 

anteriormente no capítulo II de Aquisição Fonológica, os templates servem de base para 

a organização do sistema fonológico da criança.  

          Observando a produção de D.N.C. na 1ª e 3ª coletas, nota-se que ele tende a 

adaptar seus padrões, constituídos por estruturas CCV e a semivogal [w], passando a 

produzir o tipo silábico CV para ambos os casos. Apesar de D.N.C. não diferir seu tipo 

silábico (CV) nas duas coletas, há uma diferença quanto à produção em nível de 

tamanho das palavras. Na 3ª coleta, ainda que haja trocas de segmentos durante a 

produção, já consegue produzir palavras que contenham 3 sílabas, apresentando 

comportamento diferente da 1ª coleta, na qual só produzia palavras compostas por 2 

sílabas.    

As etapas aquisitivas propostas por Vihman (2009) se baseiam em dados 

coletados em torno dos 2 anos de idade. Por se tratar de um caso de aquisição tardia, 

D.N.C. se afasta dos períodos linguísticos propostos pela autora, embora seu 
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comportamento evidencie as etapas observadas em crianças mais novas com 

desenvolvimento típico. 

Quanto ao escore global do teste de nomeação de figuras, como foi visto, 

observa-se uma diminuição da 2ª para a 3ª coleta, porém nota-se uma diferença em 

relação à forma das palavras quanto ao número e estrutura das sílabas. Essas diferenças 

observadas nas 3 coletas mostram que D.N.C. apresenta dificuldade em realizar 

determinados padrões fonológicos mais abstratos, como moldes silábicos de mais de 

duas sílabas, ao mesmo tempo em que apresenta ainda substituições em função do modo 

de articulação e grau de vozeamento, além de ter sua produção influenciada pelos sons 

vizinhos produzindo harmonia consonantal, como em [sapatʊ]  [papatʊ]. Por 

hipótese, atribuímos a ausência de expansão de padrões fonológicos ao léxico de 

tamanho defasado de D.N.C. em relação à idade. Conforme já mencionado, segundo 

Pierrehumbert (2003), o léxico fornece a base para a emergência de padrões fonológicos 

de diversos níveis e um léxico de tamanho adequado para a idade seria necessário para a 

emergência desses padrões.  

          Vale ressaltar que pode ser observado que as palavras trissílabas são mais 

frequentes de sofrerem omissões silábicas que as dissílabas, assim como os segmentos 

caracterizados pela semivogal [w] (como por exemplo [bowsə]  [bosə]) e o tepe, 

segunda consoante do onset complexo em estrutura CCV, enquanto que estruturas 

compostas por CVCV são mais fáceis de serem produzidas. Esse comportamento é 

observado nas 3 coletas, porém houve uma diminuição no número de omissões silábicas 

durante as coletas, que foi igual a 6 na 1ª, 2 na 2ª e passando a somente 1 ocorrência na 

3ª coleta. Quanto ao número de omissões da semivogal [w], foi equivalente a 2 durante 

a 1ª coleta, passando a 1 na 2ª coleta e, novamente a 2 durante a 3ª coleta, sendo que 

essas omissões ocorreram nas mesmas palavras.  

          Os achados de Mendes (2014), com crianças de desenvolvimento típico, 

corroboram a influência do tamanho do léxico durante o teste de repetição de não-

palavras, que serão repetidas com maior acuracidade conforme ocorre o aumento do 

vocabulário, se somando às evidências encontradas em outros trabalhos realizados com 

crianças falantes de outras línguas como apontados no capítulo II de Aquisição 

Fonológica. Tanto nos dados obtidos no teste de repetição de não-palavras, assim como 

naqueles encontrados no teste de nomeação foram observadas mudanças do grau de 

vozeamento, modo e lugar de articulação (os processos podem ser vistos nas Tabelas 10 
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e 11 a seguir). Observou-se também que a produção na 3ª coleta é marcada por 

repetições ininteligíveis das não-palavras compostas por 4 sílabas, obtendo escore 0 

para tais respostas, além de diversas omissões de segmentos nas não-palavras de 3 

sílabas. Isso mostra que, assim como no teste de nomeação, D.N.C. estabilizou somente 

o template de 2 sílabas.  

          Os dados obtidos nos testes de nomeação e de repetição de não-palavras nos 

mostram que D.N.C. apresenta maior robustez no tipo silábico CV e molde lexical de 

até 2 sílabas. Vale notar que no teste de repetição de não-palavras não há estímulos que 

contenham a semivogal [w] e o tepe na estrutura CCV, porém observa-se algumas 

semelhanças quando a produção de D.N.C. nesse teste é comparada ao teste de 

nomeação de figuras. Seus padrões em ambos os testes incluem, por exemplo, omissão 

de [r] e anteriorização do segmento [ʃ], como em [ʃeʎʊ]  [seʎʊ]; [kaʃoɼʊ]  [kasolʊ]. 

    

 

       Tabela 10 Repetição de não-palavras de D.N.C (2ª coleta) 

 

 

 

 

Dissílabas 

não 

frequentes 

g ɔ f ʊ  

 

 

 

Trissílabas 

não 

frequentes 

z i g e f ə  

 

 

 

Polissílabas 

não 

frequentes 

k e t ɔ n i s ʊ 

g ɔ f ʊ z i k e t ə   t a n i tʃ ɪ 

ʒ e f ə m ɔ ʒ e p ɪ g i v ɛ p o f ʊ 

 e t ə   t e t ə         

ʃ e ʎ ʊ g u f o ʃ ʊ v u r ɛ h u p ə 

       a t ʊ         

n o ʎ ɪ v u b o h ɪ z e ʃ o f u b ɪ 

n o ʎ ɪ   b o  ɪ         

z u b ɪ g e p ɔ n ə ʒ o p ɛ g e f ə 

    g e p ɔ n ə   p ɛ tʃ i t ə 

 

 

 

 

Dissílabas 

frequentes 

tʃ i b ə  

 

 

 

Trissílabas 

frequentes 

k o p i z ə  

 

 

 

Polissílabas 

frequentes 

h e l a n i t ʊ 

s i b ə t e   t ə     n i t ʊ 

h a dʒ ɪ t a r e k ʊ k o v i t u n ə 

  tʃ ɪ t   e t ə  o v i     

s ɛ b ə m e s i v ə dʒ i m e r ɔ t ə 

s ɛ t ə m e   t ə  i    ɔ t ə 

m a s ɪ v a b i t ʊ m e k u l i v ə 

m a s ɪ p a   t ʊ      i t ə 

m i b ə d e t u k ə m o l i r a t ʊ 

p i t ə  i t ʊ           

 

Legenda: os espaços em branco referem-se às não-palavras que D.N.C não repetiu 
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        Tabela 11 Repetição de não-palavras de D.N.C. (3ª coleta) 

 

 

 

 

 

Dissílabas 

não 

frequentes 

g ɔ f ʊ  

 

 

 

Trissílabas 

não 

frequentes 

z i g e f ə  

 

 

 

Polissílabas 

não 

frequentes 

k e t ɔ n i s ʊ 

                  

ʒ e f ə m ɔ ʒ e p ɪ g i v ɛ p o f ʊ 

xx xx xx xx       xx xx xx xx xx xx xx xx 

ʃ e ʎ ʊ g u f o ʃ ʊ v u r ɛ h u p ə 

s e ʎ ʊ    o s ʊ         

n o ʎ ɪ v u b o h ɪ z e ʃ o f u b ɪ 

n o ʎ ɪ       xx xx xx xx xx xx xx xx 

z u b ɪ g e p ɔ n ə ʒ o p ɛ g e f ə 

    g e t ɔ n ə xx xx xx xx xx xx xx xx 

 

 

 

 

Dissílabas 

frequentes 

tʃ i b ə  

 

 

 

Trissílabas 

frequentes 

k o p i z ə  

 

 

 

Polissílabas 

frequentes 

h e l a n i t ʊ 

                  

h a dʒ ɪ t a r e k ʊ k o v i t u n ə 

 a dʒ ɪ  a r e t ə         

s ɛ b ə m e s i v ə dʒ i m e r ɔ t ə 

 ɛ b ə        i m   ɔ t ə 

m a s ɪ v a b i t ʊ m e k u l i v ə 

m a s ɪ       xx xx xx xx xx xx xx xx 

m i b ə d e t u k ə m o l i r a t ʊ 

m i  ə            a t ʊ 

 

Legenda: os espaços em branco referem-se as não-palavras que D.N.C não repetiu; os espaços 

preenchidos por XX referem-se a repetição ininteligível  

 

          Vihman et al (2009) mostraram, em um estudo envolvendo 11 crianças entre 3 e 4 

anos com atraso na aquisição da linguagem, no qual defendem a hipótese de que a 

sistematicidade durante a produção de palavras é uma característica presente no 

desenvolvimento típico, que as crianças chamadas de “falantes tardios” (late talkers) 

deverão, após certo tempo, apresentar uma sistematicidade próxima daquela apresentada 

por crianças com desenvolvimento dentro do esperado. Porém, de acordo com Vihman, 

pode haver algumas crianças com atraso que irão apresentar falta de sistematicidade 

devido à dificuldade em induzir padrões fonológicos nas primeiras palavras. Além 

disso, elas continuariam apresentando lentidão no crescimento do léxico. A Tabela 12 

abaixo mostra a comparação das características das produções observadas para D.N.C. 

durante a 3ª coleta, aos 64 meses de idade, e outra criança (E.A.S.), também com Atraso 

Simples na Aquisição da Linguagem, com 74 meses de idade. Ambas se encontravam 

com o léxico abaixo do esperado para a idade no momento da coleta: D.N.C. recebeu 
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escore igual a 38 (escore esperado = 70 pontos) no teste de vocabulário receptivo 

Peabody e E.A.S. atingiu escore igual a 57 (escore esperado = 82 pontos).       

      

                    Tabela 12. Comparação das características fonéticas observadas para D.N.C. e E.A.S.  

D.N.C. (64 meses)  E.A.S (74 meses) 

Menor repertório de palavras e inventário 

consonantal 

Maior repertório de palavras e inventário 

consonantal 

Maior parte da produção composta de dissílabas Produção variada entre dissílabas e trissílabas 

Omissão da semivogal [w] medial e do onset 

complexo [r] e [l] em estrutura CCV 

Produção da semivogal [w] medial e do onset 

complexo [r] e [l] em estrutura CCV   

Harmonia consonantal e/ou reduplicação Sem harmonia consonantal e/ou reduplicação 

 

          A comparação das características fonéticas observadas em D.N.C e E.A.S., na 

Tabela 11 acima, mostra que, embora a segunda criança tenha apresentado léxico 

defasado, seu desenvolvimento fonológico apresentou-se mais adiantado que o de 

D.N.C. no que se refere à estabilização de rotinas articulatórias de segmentos e 

características mais abstratas como molde silábico e molde lexical. 

          Como visto anteriormente, o léxico de D.N.C. encontra-se defasado, mantendo-se 

equivalente a uma criança de idade inferior. Mesmo exposto a estímulos e a 

experiências necessárias a ampliação do vocabulário, ele não consegue ampliar suas 

representações mais abstratas, aparentando ter robustez para palavras de 2 sílabas no 

teste de repetição de não-palavras, e tendo conseguido produzir palavras reais de 3 

sílabas na 2ª e 3ª coletas do ABFW. Essa baixa acuracidade durante a repetição das não-

palavras evidencia limites em relação ao conhecimento fonológico abstrato, ou seja, há 

dificuldade na produção de determinadas estruturas (D.N.C. lida com abstrações mas 

elas são bastante limitadas) visto que D.N.C. não possui abstrações que sejam robustas, 

já que não tem um léxico de tamanho suficiente para realizar tais abstrações ainda, 

como visto na 3ª coleta. 

Sendo assim o esperado é que essas crianças com Atraso Simples na Aquisição 

da Linguagem que possuem o léxico defasado, quando comparadas com seus pares de 

desenvolvimento típico, tenham atraso na emergência do conhecimento fonológico. 

Retomando aos tipos de conhecimento fonológico de Pierrehumbert (2003) vistos no 

capítulo II, o nível que parece não ter desenvolvido no tempo esperado nessas crianças é 
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o referente à gramática fonológica, que abrange combinações de unidades fonológicas 

para formar as palavras. Como foi visto, crianças com Atraso Simples na Aquisição da 

Linguagem, apresentam características de crianças mais novas, mas, com o tempo, 

tendem a alcançar seus pares de desenvolvimento típico, conforme foi observado para 

E.A.S., mas não para D.N.C. . Vihman (2009), porém, ressalta que algumas crianças 

com atraso na aquisição da fala teriam mais dificuldade de alcançar seus pares de 

desenvolvimento típico devido ao fato de deixarem de induzir padrões fonológicos 

durante as primeiras palavras, apresentando ainda um crescimento lento do léxico. O 

caso de D.N.C. pode estar relacionado ao descrito por Vihman, apresentando defasagem 

do léxico e estagnando no template de 2 sílabas no momento da 3ª coleta. Isso evidencia 

o papel fundamental da terapia fonoaudiológica para que D.N.C. consiga, em associação 

com o aumento do léxico, formar novos templates.  
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V. Conclusões 

 

           Essa dissertação baseou-se em um estudo de caso, do tipo longitudinal, de uma 

criança diagnosticada com Atraso Simples de Linguagem. Para tal estudo foram 

considerados os pressupostos teóricos da Fonologia de Uso, a qual propõe que a 

organização sonora se dá em níveis de representação, sendo eles: fonético paramétrico, 

codificação fonética, formas de palavras no léxico, gramática fonológica e 

correspondências morfofonológicas (Pierrehumbert, 2003). Além disso, foi visto que as 

crianças caracterizadas como “falantes tardios” apresentam léxico reduzido e atraso em 

medidas fonéticas.  

          A partir dos resultados obtidos nos testes de nomeação ABFW, de vocabulário 

receptivo Peabody e no teste de repetição de não-palavras de Esteves (2013), pode-se 

observar que D.N.C. apresentou defasagem no léxico durante as coletas realizadas, 

equivalendo a uma criança de idade inferior, além de diversas substituições e omissões 

de segmentos e de sílabas durante sua produção, também características de crianças com 

idade inferior. Fica claro que, mesmo exposto a estímulos e experiências necessários 

para o aumento de seu vocabulário, ele apresentou dificuldades em ampliar suas 

representações fonológicas mais abstratas. A baixa acuracidade durante a repetição de 

não-palavras evidenciou limites em relação ao conhecimento fonológico abstrato, nos 

levando a pensar que D.N.C. apresenta  robustez apenas para palavras de 2 sílabas, 

mesmo tendo conseguido produzir palavras reais de 3 sílabas na 2ª e 3ª coletas do 

ABFW.  

          Espera-se, então, que crianças com Atraso de Linguagem tenham um atraso na 

emergência do conhecimento fonológico, devido à defasagem no seu léxico. Pode ser 

que o nível da gramática fonológica (Pierrehumbert, 2003), referente a combinações de 

unidades fonológicas para formar as palavras, esteja defasado nessas crianças. Como 

aponta Vihman (2009), pode haver crianças com Atraso de Linguagem que terão mais 

dificuldade em alcançar seus pares de desenvolvimento típico, visto que deixam de 

induzir padrões fonológicos no período de aquisição de novas palavras, lentidão no 

crescimento lexical. É provável que D.N.C. se enquadre nesse quadro, visto que, além 

da defasem lexical, esteve estagnado no template (moldes lexicais) de 2 sílabas durante 

a última coleta.  
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          Atualmente, aos 6 anos de idade, D.N.C. ainda permanece em atendimento 

fonoaudiológico devido a seu comprometimento no nível fonológico e nos demais 

níveis linguísticos (sintático, semântico e pragmático), além da defasagem em seu 

vocabulário. Correlacionando o estudo longitudinal com o estágio desenvolvimental de 

aquisição fonológica, nota-se que, mesmo com a terapia fonoaudiológica, D.N.C. 

encontra-se ainda com comportamento linguístico compatível ao de crianças mais 

novas. Vale ressaltar que D.N.C. recebeu o diagnóstico de Atraso Simples na Aquisição 

da Linguagem no Instituto de Neurologia Deolindo Couto porém, no decorrer da 

pesquisa, esse diagnóstico foi questionado pelas próprias profissionais envolvidas no 

caso. Esse questionamento também foi levantado durante a realização da própria 

pesquisa, pois D.N.C. passou a apresentar características diferentes de uma criança com 

Atraso Simples na Aquisição da Linguagem mas, até a conclusão desse trabalho, não foi 

fechado outro diagnóstico. 

          O presente trabalho visou analisar a aquisição fonológica em criança com Atraso 

de Linguagem, comparando-a com as de desenvolvimento típico. O objetivo principal 

desse estudo é contribuir para o melhor entendimento de como está o desenvolvimento 

fonológico dessa criança para então poder intervir de forma mais precisa.  

         Como foi ressaltado anteriormente, durante a elaboração deste projeto, pôde ser 

observado que quase não há pesquisas sobre este tema em crianças falantes do 

português.  Devido a isso, fica clara a necessidade de mais estudos direcionados ao 

sistema fonológico com crianças falantes do português brasileiro. 
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Anexo 1: Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 
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Anexo 2: Protocolo do Teste de Vocabulário Receptivo Peabody 
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Anexo 3: Tabela Referente a Pontuação, por idade, no Teste de Vocabulário 

Receptivo Peabody 
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Anexo 4: Protocolo do Teste de Nomeação ABFW 
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Anexo 5: Lista de Não-Palavras Utilizadas no Teste de Repetição, separadas em 

tamanho e frequência  

                        

       


