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Resumo 

Habilidades do Processamento Auditivo e Conhecimento Fonológico 

em Crianças com Desenvolvimento Típico. 

Suzana do Couto Mendes 

Orientadora: 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 presente dissertação teve como objetivo analisar a emergência da gramática 

fonológica em crianças com desenvolvimento típico e averiguar a existência da relação 

entre o processamento auditivo central (PAC) e conhecimento fonológico.  

Fundamentada nos pressupostos teóricos da Fonologia de Uso e Fonologia 

Probabilística, a hipótese geral é que o conhecimento fonológico relacionado às 

restrições fonotáticas da sílaba emerge a partir das representações das palavras 

armazenadas do léxico. Assim, o esperado é que quanto maior o léxico mais estruturas 

fonológicas farão parte da gramática fonológica abstraída do falante e mais robustez 

será conferida às representações. Outra hipótese investigada se refere à existência da 

relação entre habilidades do PAC e robustez do conhecimento fonológico abstrato. Para 

testar essas hipóteses foi utilizado um teste de repetição de não-palavras com o 

propósito de avaliar o conhecimento fonológico do falante através da acuracidade na 

repetição, o teste de vocabulário receptivo Peabody, a prova de nomeação do ABFW e 

uma triagem do PAC. Os resultados ratificam a hipótese geral de que o conhecimento 

fonológico emerge do léxico. As crianças com léxicos maiores apresentaram grau de 

acuracidade na repetição maior do que as crianças com léxicos menores. Além disso, foi 

encontrado o efeito de frequência, isto é, as não-palavras compostas por sílabas de alta 

frequência foram repetidas de forma mais acurada que as não-palavras composta por 

constituintes de baixa frequência, entretanto, esse efeito tendeu a desaparecer a medida 

que o léxico aumentou de tamanho.   Os resultados demostraram também não haver 

relação entre o desempenho na triagem do PAC e o grau de acuracidade na repetição. 

No entanto, mais estudos precisam ser feitos para esclarecer de forma mais aprofundada 

essas relações. 

Palavras-chave: Fonologia de Uso, conhecimento fonológico, processamento 

auditivo, desenvolvimento típico. 
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Abstract 

Auditory Processing Abilities and Phonological Knowledge in Children 

With Typical Development 

Suzana do Couto Mendes 

Orientadora: 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 aim of this master’s thesis was to analyze the emergence of phonological 

grammar in children with typical development and check the existence of a relationship 

between central auditory processing (CAP) and phonological knowledge. In accordance 

with the Usage-based Phonology and Probabilistic Phonology assumptions, the general 

hypothesis is that the phonological knowledge related to the phonotactics constraints of 

the syllable emerges from the representation of the words stored in the lexicon. Thus, it 

is expected that the larger the lexicon is, more phonological structures will be part of the 

speaker’s abstract phonological grammar and more robust the representation will be. 

Another research hypothesis has to do with the existence of a relationship between CAP 

abilities and abstract phonological knowledge robustness. In order to test these 

hypotheses, a repetition test of nonwords was created. The aim of this test was to 

evaluate the speaker’s phonological knowledge by means of the accuracy presented in 

the nonword repetition test, the Peabody Picture Vocabulary Test, the ABFW naming 

test and the screening of CAP. The results reinforce the general hypothesis according to 

which the phonological knowledge emerges from the lexicon. Children whose lexicon 

was larger showed a higher degree of accuracy in the repetition than children whose 

lexicon was smaller. In addition, a frequency effect was found, that is, the nonwords 

compounded by high frequency syllables were repeated more accurately than the 

nonwords compounded by low frequency ones; however, this effect tended to disappear 

when the lexicon reached an enhanced size. The results also revealed that there is no 

relationship between the performance in the screening of CAP and the degree of 

accuracy in repetition. Nevertheless, more studies need to be done in order to clarify 

more deeply these relationships. 

Key-words: Usage-Based Phonology, phonological knowledge, auditory 

processing, typical development. 
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1. Introdução 

A aquisição da linguagem é um fenômeno genial e intrigante para os estudiosos 

dessa área, e diversas linhas de pesquisa se dedicam a estudar esse fenômeno, a fim de 

entender os processos e mecanismos por trás da aquisição normal, bem como, 

desvendar e compreender os fatores no processo de aquisição atípica da linguagem. 

Para os Modelos baseados no Uso, linha de pesquisa pautada na corrente 

funcionalista, a gramática ou conhecimento linguístico emerge do uso, tendo por base 

aspectos inatos da cognição humana. A postulação básica é que não apresentamos um 

aparato inato específico que nos pemite adquirir a língua, mas sim que apresentamos um 

aparato cognitivo geral que nos permite extrair padrões da informação presente no 

ambiente e organizar sistemas cognitivos, dentre eles a linguagem humana. Assim 

temos a capcidade de aprender tudo, inclusive a língua. Nessa visão, a gramática vai 

sendo estabelecida através do uso da linguagem, através da experiência do falante em 

ouvir e produzir enunciados em contextos interacionais. 

Em relação à organização e estruturação do sistema fonológico, a Fonologia de Uso 

postula uma organização do sistema fonológico, no qual as representações fonológicas 

são múltiplas, pois englobam desde as informações distintivas como também as 

redundantes, e estariam organizadas em diferentes níveis de representações com 

variados graus de abstrações, que emergem das representações das palavras no léxico.  

As informações redundantes, como o detalhe fonético, estão representadas e fazem parte 

do conhecimento fonológico do falante. 

Para Vihman e Kunnari (2006), o desenvolvimento fonológico ocorre de forma 

gradual, depende das habilidades articulatórias, isto é da produção inicial, e também dos 

aspectos perceptivos. De acordo com Vihman (1996, 2009) produção e percepção são 

dois aspectos que influenciam as representações mentais. Em uma etapa inicial do 
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desenvolvimento fonológico, a criança utiliza os padrões encontrados na fala do adulto 

como uma referência para suas primeiras produções, ou seja, nesse momento o padrão 

que chama a atenção da criança é aquele encontrado na fala do adulto, por isso, as 

primeiras palavras são produzidas com mais acuracidade, pois elas selecionam os 

padrões articulatórios que podem ser produzidos tal como o alvo adulto, caracterizando 

palavras selecionadas. Em um segundo momento, com a prática de produzir e perceber, 

a criança começa a estabelecer padrões, moldes para a sua produção, nesse momento, as 

palavras deixam de ser produzidas de forma parecida com o alvo adulto e passam a ser 

mais parecidas entre si, caracterizando palavras adaptadas.   

O desenvolvimento da linguagem é influenciado pelas habilidades perceptivas 

da criança, por isso a percepção precisa ser levada em consideração para o entendimento 

do estabelecimento do sistema fonológico da língua. 

Para que haja uma boa percepção, é preciso ter um sistema auditivo funcionando 

adequadamente. O sistema auditivo é dividido em duas porções, a periférica e a central. 

O sistema auditivo periférico é responsável pela captação, detecção e condução da 

informação auditiva até o sistema auditivo central. Alteração nessa porção do sistema 

auditivo acarreta perda auditiva e consequentemente dificuldades na percepção da 

informação auditiva. O sistema auditivo central é responsável pela discriminação, 

reconhecimento e compreensão do estímulo auditivo, assim alteração nessa porção pode  

gerar inabilidades em analisar e interpretar as informações auditivas, alteração esta 

conhecida como Distúrbio do Processamento Auditivo Central (DPAC).  

 Inúmeros estudos revelam encontrar DPAC em casos de crianças que 

apresentam alguma patologia da linguagem (distúrbio fonológico, distúrbio especifico 

da linguagem, dislexia, etc.). Segundo a American Speech Hearing Language 

Association (ASHA, 2005), existe uma relação de causa e efeito entre alterações de 
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Linguagem e DPAC, isto porque, para que haja o armazenamento e a representação do 

estímulo linguístico, é necessário que ocorra antes a análise e interpretação das 

informações auditivas através do processamento auditivo.  

De acordo com os Modelos baseados no Uso, a experiência do falante em ouvir 

e produzir os sons da língua influencia a forma como os estímulos linguísticos são 

representados e armazenados na memória. Para Bybee (2001) a língua é um fenômeno 

extremamente complexo que só pode ser entendido levando em conta os aspectos de 

uso. De acordo com a autora o uso da língua tem a função de moldar a forma e o 

conteúdo dos seus sistemas sonoros que, por sua vez, está muito relacionado com a 

expansão do léxico. O léxico proposto se organizaria multidimensionalmente, não como 

uma lista, como propõem os modelos clássicos, mas sim em redes de conexões através 

de semelhanças sonoras e semânticas.  

Essa dissertação tem como propósito observar o desenvolvimento fonológico de 

crianças com desenvolvimento típico de diferentes idades, através dos pressupostos 

teóricos da Fonologia de Uso, e também observar se existe uma relação entre o 

processamento auditivo e o conhecimento fonológico abstrato. Estudos dessa natureza 

são importantes porque proveem informação sobre a emergência do conhecimento 

abstrato relativo às relações fonotáticas e sua relação com o tamanho do léxico em 

crianças com desenvolvimento típico, que servem de base para avaliação e terapêutica 

de crianças com desenvolvimento atípico.  

Quando falamos em desenvolvimento típico nessa dissertação, nos referimos ao 

processo de desenvolvimento principalmente da linguagem e aprendizagem. As crianças 

desta pesquisa foram selecionadas por apresentarem o desenvolvimento linguístico 

compatível com o esperado para a sua faixa etária, para isso, foram levantadas 

informações a respeito da idade e aspectos das primeiras produções coletados na 
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entrevista com os responsáveis, das características das produções atuais e também do 

desempenho escolar.  

A maioria dos trabalhos que pesquisam o desenvolvimento fonológico busca 

estudá-lo através da observação de determinadas populações clínicas juntamente com 

um grupo com desenvolvimento típico (grupo controle), a fim de identificar as 

diferenças e semelhanças entre o grupo clínico estudado e o grupo controle, ou 

focalizam a aquisição de fonemas individualmente através de dados de produção 

espontânea.  No caso desse trabalho quer se observar, através do desempenho das 

crianças em teste de repetição de não-palavras, a acuracidade na repetição, se a 

gramática fonológica abstraída a partir das representações das palavras no léxico 

confere robustez suficiente às representações de qualquer tipo, independentemente da 

probabilidade de ocorrência desses tipos (alta ou baixa no léxico), e do tamanho dos 

estímulos.  Em estudos que adotam essa concepção de gramática fonológica, entretanto, 

na maioria das vezes, os grupos controles desse tipo de pesquisa costumam ser 

limitados em termos quantitativos e em relação à faixa etária pesquisada, que tende a ser 

pareada ao grupo clínico.   

Para testar as hipóteses deste trabalho foi utilizado então um teste de repetição 

de não-palavras. O tipo de conhecimento fonológico que um teste de repetição de não-

palavras acessa, na proposta de Pierrehumbert (2003), é o nível da gramática 

fonológica, que engloba a estrutura prosódica e a fonotática, que estabelecem um 

conjunto de palavras possíveis na língua. A hipótese é que o conhecimento fonológico 

surge a partir de generalizações oriundas do léxico. Dessa forma, esperamos encontrar 

relação entre o tamanho do vocabulário e o grau de acuracidade na repetição de não-

palavras. Foi utilizado o Teste Peabody (Dunn & Dunn, 1997) para avaliar o tamanho 

do léxico receptivo das crianças. 
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Em relação ao processamento auditivo central (PAC), espera-se encontrar uma 

correlação entre robustez do conhecimento fonológico e um bom desempenho em testes 

que avaliam as habilidades do PAC, pois o processamento auditivo e de linguagem 

fazem parte de um continuum, e por isso, podem estar relacionados e interligados em 

diversos momentos (Richard, 2007). 

Esta dissertação está organizada da seguinte forma. No segundo capítulo serão 

apresentados os pressupostos teóricos da Fonologia de Uso e Fonologia Probabilística, a 

fim de esclarecer a organização e estruturação do sistema fonológico. O terceiro 

capítulo contem uma revisão da literatura sobre os aspectos da aquisição fonológica 

baseado na proposta de emergência da fonologia de Vihman (1996, 2007).   No quarto 

capítulo estão apresentadas informações sobre a anatomia, funcionamento e 

desenvolvimento do sistema auditivo e as discussões a respeito da correlação entre o 

processamento auditivo e sua influência no desenvolvimento da linguagem.  No quinto 

capítulo encontram-se os objetivos e hipóteses da presente pesquisa, bem como toda a 

metodologia aplicada para seleção dos participantes e os testes utilizados para a coleta 

dos dados. No sexto capítulo estão apresentados os resultados e a discussão a respeito 

dos resultados obtidos e os demais resultados encontrados na literatura. Por fim, no 

sétimo capítulo, as conclusões extraídas a partir dos resultados encontrados nesta 

pesquisa.  
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2. O conhecimento fonológico sob a ótica da Fonologia de Uso 

Este capítulo apresenta a descrição dos pressupostos teóricos da Fonologia de 

Uso e da Fonologia Probabilística, a fim de destacar a colaboração dessas teorias para a 

compreensão da estruturação do conhecimento fonológico.  

A Fonologia de Uso e a Fonologia Probabilística, também conhecidos como 

Modelos Multirrepresentacionais da linguagem (Silva e Gomes, 2007), são um conjunto 

de pressupostos básicos compartilhados a respeito da concepção que rompe com a ideia 

de que o conhecimento linguístico é autônomo e inato. Em oposição à visão tradicional, 

a Fonologia de Uso e a Fonologia Probabilística consideram que a gramática emerge da 

relação entre aspectos cognitivos inatos e a experiência. Assim sendo, não nascemos 

com um aparato inato específico para o aprendizado da linguagem, mas sim com um 

aparato cognitivo geral que nos permite aprender tudo, inclusive a língua, e que a 

experiência do falante em ouvir e produzir os sons da língua afeta a forma como os itens 

lexicais são armazenados na memória. Além disso, a estruturação do léxico, de acordo 

com esse modelo, é organizada através de redes de conexões estabelecidas entre as 

unidades linguísticas (Bybee, 2001). Apesar de haver algumas diferenças relativas a 

determinadas questões da organização interna entre diversas propostas dentro dos 

Modelos Multirrepresentacionais adotarei neste trabalho o termo genérico de Fonologia 

de Uso. 

Considerando essa abordagem teórica focalizamos a discussão em três pontos 

principais: 1- níveis de representações e o léxico; 2- teoria de exemplares; 3- o papel de 

frequência. 
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2.1. Níveis de representações e o léxico 

O modelo da Fonologia de Uso assume que a organização do sistema fonológico 

ocorre por meio de diferentes níveis (ou tipos) de representações que apresentam 

variados graus de abstrações. Munson, Edwards e Beckman (2005) consideram que o 

conhecimento fonológico é formado por quatro tipos, sendo eles: o conhecimento 

acústico e perceptual das características dos sons da fala (percpetual knowledge); o 

conhecimento articulatório (articultory knowledge); o conhecimento de nível superior, 

envolvendo a maneira como as palavras são combinadas e as restrições fonotáticas 

(higher level phonological knowledge); o conhecimento da variabilidade da pronúncia 

indexada socialmente (social-indexical knowledge).  Nesse sentido, existiriam diversos 

tipos de conhecimento fonológico, uns mais abstratos e outros menos abstratos, que se 

relacionariam para se estabelecerem. A organização e estruturação do sistema 

fonológico seria no sentido de baixo para cima (bottom-up), isso quer dizer que as 

representações menos abstratas como as características fonéticas surgiriam primeiro 

para em seguida originarem as características mais abstratas como as restrições 

fonotáticas.  

Existe na literatura divergência quanto à utilização do termo “nível” ou “tipo” de 

representações mentais. O termo “nível” envolve o conceito de hierarquia, isto é, um 

nível seria emergente e, portanto dependente do outro. A expressão “tipo” traz o 

conceito de independência, ou seja, um tipo de conhecimento fonológico, mesmo que 

originalmente dependente de outro, se estabeleceria e poderia ter seu funcionamento 

sem depender de outro já existente. Nesta dissertação não irei diferenciar esses dois 

termos visto que existem níveis que são emergentes de outro, como o nível da gramática 

fonológica (que surge a partir de generalizações que ocorrem no léxico). Assim como 
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também há evidências de que os tipos/níveis podem funcionar de forma independente 

como no caso do desenvolvimento atípico. 

Pierrehumbert (2003) postula vários níveis para organização sonora das línguas, 

sendo eles organizados probabilisticamente. Esses níveis seriam:  

Nível fonético paramétrico – consiste em um “mapa quantitativo do espaço 

acústico e articulatório”. Nele encontramos a representação dos gestos articulatórios 

necessários para a produção e também a representação perceptual do sinal acústico em 

diferentes situações.  

Nível da codificação fonética – representa o inventário fonético da língua que 

emerge a partir do espaço fonético paramétrico.  Para esse modelo, a unidade de 

codificação seria o alofone ao contrário da fonologia tradicional que considera o fonema 

como unidade de codificação. Nesse caso, a codificação fonética envolveria não só os 

segmentos da fala, mas também a distribuição prosódica e entoacionais. 

Nível da forma das palavras no léxico - envolve a representação das estruturas 

fonéticas de cada palavra no léxico, que permite que cada palavra seja reconhecida.  

Este tipo de representação fornece ao falante a capacidade de reconhecer as palavras 

mesmo com a variação fonética decorrente das diferenças entre falantes e contextos.  

Esse nível também emergiria do espaço fonético paramétrico e seria influenciado pela 

frequência de ocorrência da palavra. 

Nível da gramática fonológica – consiste na representação dos padrões 

fonológicos mais abstratos, como sílaba, moldes lexicais, incluindo a estruturação 

prosódica e as restrições fonotáticas da língua, fornecendo assim, o conjunto de palavras 

possíveis da língua e permitindo a aquisição de novas palavras.  Esse nível é 

estabelecido através das abstrações das formas das palavras no léxico. Assim, a 
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gramática fonologia não é abstraída diretamente a partir da fala, mas indiretamente a 

partir da forma das palavras no léxico.  

Correspondências morfofonológicas – refere-se à relação entre as formas 

morfologicamente semelhantes e também surge através das abstrações da forma das 

palavras no léxico.   

Como podemos observar, a autora propõe uma relação de hierarquia entre os 

diferentes níveis, sendo que alguns deles emergem das informações dos níveis menos 

abstratos. Nessa perspectiva, a gramática fonológica emerge das representações e 

generalizações oriundas do léxico, que por sua vez, é influenciado pelas informações 

contidas no espaço fonético paramétrico. Por outro lado, estudos como de Beckman, 

Munson e Edwards (2007) demonstram, através de um estudo em duas populações 

clínicas, que ao menos dois desses níveis podem funcionar de forma independente.  

 Nesse estudo os autores avaliaram dois grupos clínicos, um com Distúrbio 

Específico da Linguagem (DEL) e o outro com Distúrbio Fonológico (DF), e dois 

grupos de crianças com desenvolvimento típico (DT), um com idade inferior aos das 

crianças dos grupos clínicos e o outro pareado em relação à idade. Os pesquisadores 

tinham como objetivo observar o comportamento das crianças para poder identificar de 

que maneira crianças de diferentes grupos clínicos, no caso, desvio fonológico e 

distúrbio específico da linguagem, organizam seu conhecimento abstrato a partir das 

hipóteses da Fonologia de Uso e, assim, poderem identificar como os diferentes níveis 

de representações encontravam-se alterados em cada patologia.  
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Os autores encontraram nas crianças com DEL um léxico reduzido e uma grande 

dificuldade na tarefa de repetição de pseudopalavras
1
 compostas por sequências 

fonotáticas de baixa frequência. Esses achados fornecem evidências de que esse grupo 

apresenta uma dificuldade em estabelecer padrões fonológicos mais abstratos (nível da 

gramática fonológica). Como as generalizações dos padrões fonológicos são oriundos 

dos itens armazenado no léxico, e as crianças com DEL apresentam um léxico 

empobrecido, essa população clínica terá dificuldades de estabelecer mais abstrações 

relativas à relação fonotática, estrutura silábica e moldes lexicais, e, por isso, terão 

dificuldade em produzir com acuracidade alta as pseudopalavras compostas por 

sequências fonotáticas de baixa probabilidade. Além disso, essa alteração dificulta 

também a aquisição de novas palavras, visto que, a falta de robustez nas representações 

fonológicas mais abstratas provoca uma dificuldade no processamento e 

armazenamento de novos itens lexicais, com consequência na abstração da gramática 

fonológica. 

Nas crianças com DF foi observado um desempenho semelhante ao das crianças 

mais novas com DT em um teste de acuidade perceptiva e uma discrepância no 

desempenho quando comparado com as crianças com DT da mesma idade. Em relação 

ao teste de repetição de pseudopalavras, as crianças com DF apresentaram um 

desempenho semelhante às crianças com DT. Esses resultados sugerem que neste grupo 

clínico o nível de representação alterado é o nível de codificação perceptual do sinal 

acústico da fala. O fato de elas não apresentarem efeito de frequência dos componentes 

dos estímulos é indicativo de que as crianças com DF estabelecem 

                                            
1
 De acordo com Frisch, Large e Pisoni (2000), o termo não-palavra se refere tanto a estímulos 

que são compostos por segmentos que são possíveis na língua, porque apresentam sequências 

fonotáticas (ou seja, combinações) que também são possíveis na língua, mas que não tem 

entrada lexical, como também por sequências impossíveis. As não-palavras com fonotática da 

língua  também podem ser chamadas de pseudopalavras. Baseado nesta definição utilizamos 

nesta dissertação esses dois termos (não-palavras e pseudopalavras) como sinônimos.  
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generalizações/abstrações a partir das representações no léxico da mesma maneira que 

as crianças com desenvolvimento típico. 

A comparação dos resultados desses dois grupos clínicos indica que existem 

níveis de representações menos abstratos e mais detalhados, das características 

fonéticas, e níveis mais abstratos dos padrões fonológicos, apoiando assim, a idéia de 

multirrepresentações do conhecimento fonológico sugeridos por Pierrehumbert (2003). 

Entretanto, esses resultados indicam que esses níveis podem se estabelecer de maneiras 

independentes visto que o grupo com DF apresenta uma alteração no conhecimento da 

codificação perceptual do sinal acústico, porém não apresenta déficit no nível da 

gramática fonológica. 

Como mencionado acima, de acordo com Pierrehumbert (2003), a gramática 

fonológica emergiria a partir de generalizações das palavras no léxico. Entretanto é 

importante ressaltar que a organização e estruturação do léxico nessa proposta são 

distintas dos modelos formais. Na proposta da Fonologia do Uso, o léxico não apresenta 

uma organização em lista como propõe os modelos clássicos, mas é altamente 

estruturado, organizado multidimensionalemente em esquemas, formados a partir de 

redes de conexões entre as palavras que se conectam em função de semelhanças entre 

forma e significado (Bybee, 2001; Pierrhumbert, 2003). Além disso, por sofrer 

influência do nível fonético paramétrico, as representações das palavras no léxico não 

são estáticas, mas dinâmicas e interativas. Assim sendo, o léxico está em constante 

reorganização sempre influenciado pela experiência do falante com a língua. Deve-se 

ressaltar também que a Fonologia de Uso propõe que a unidade básica de estocagem 

lexical é a palavra, e não o som, assim como a proposta da whole-word phonology que 

será abordada no capítulo sobre aquisição fonológica. Para Bybee (2001), a palavra é a 

unidade de armazenamento devido a sua independência cognitiva.   
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O Modelo de Rede (Network Model) propõe que palavras semelhantes são 

armazenadas próximas uma das outras no léxico, por isso, quando uma palavra é 

acessada automaticamente, esta aciona outras palavras semelhantes. Diversos trabalhos 

mostram que as relações podem ser de semelhança semântica, de semelhança sonora e 

de semelhança sonora e semântica (Bybee, 1995). O trabalho pioneiro que forneceu 

evidências para tal postulação foi o estudo de Pisoni et. al (1985) sobre a influência das 

semelhanças sonoras no acesso lexical. 

O estudo baseou-se em três experimentos envolvendo priming auditivos que 

variavam em relação aos níveis de semelhança entre o prime e o alvo. No primeiro 

experimento, ambos os estímulos continham os mesmos segmentos inicias e eram 

palavras reais; no segundo, o estímulo alvo era uma palavra real que continha os 

mesmos segmentos iniciais e o prime era uma não-palavra que apresentava uma 

sequência fonotática possível para o inglês; no terceiro, prime e alvo eram palavras reais 

que apresentavam os segmentos finais iguais. Os resultados destes experimentos 

provaram que a maior semelhança entre o prime e o estímulo alvo favorecem o 

reconhecimento do alvo pelo ouvinte. A partir desses resultados surge a proposta teórica 

segundo a qual a ativação de uma palavra, também ativa outras formas foneticamente 

semelhantes.  

Os resultados de Pisoni et.al (1985) mostraram também que existe um efeito 

diferente quando observamos a compreensão e a produção. Em relação à compreensão, 

quanto mais densa for a vizinhança de uma palavra no léxico, isto é, a quantidade de 

palavras que compartilham semelhanças sonoras com ela, maior a latência de resposta, 

sugerindo que múltiplas formas de palavras são ativadas e competem durante o 

reconhecimento de palavras. Na produção, o contrário é observado, quanto mais densa 
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for a vizinhança, mais acurada é a repetição, sugerindo que palavras com sons 

semelhantes facilitam a busca lexical ao invés de competir. 

Gathercole (1995) realizou um estudo com crianças com desenvolvimento 

típico, na faixa etária entre 4 e 5 anos. Seu objetivo era observar em uma tarefa de 

repetição de não-palavras, se a repetição seria condicionada pela memória de trabalho 

fonológica ou pelas representações lexicais de longo termo. As crianças foram expostas 

a 40 não-palavras compostas por 2,3,4 e 5 sílabas. A pontuação dada para cada 

repetição foi computada da seguinte forma: 0, caso a criança produzisse um som 

considerado diferente da não-palavra alvo por 1 ou mais fonemas; e com 1 se a criança 

repetisse a não-palavra de maneira  precisa. Foi observado que as não-palavras 

compostas com sequências fonotáticas de alta probabilidade foram repetidas de forma 

mais acurada que as não-palavras de baixa probabilidade. De acordo com a autora esses 

achados sugerem que ao repetir as não-palavras de baixa probabilidade às crianças 

utilizam a memória de trabalho, já que não tinham essa sequência no léxico; e ao repetir 

as não-palavras de alta probabilidade as crianças utilizavam o conhecimento lexical da 

memória de longo prazo. 

Já Munson, Kurtz e Windsor (2005) defendem que, na verdade, o léxico seria o 

mediador de tudo e não apenas da repetição de não-palavras de alta frequência. Esses 

pesquisadores realizaram um estudo em crianças com distúrbio específico da linguagem 

(DEL) a fim de averiguar a relação entre o tamanho do vocabulário e a precisão na 

repetição de não-palavras. Para isso, foram criados 3 grupos com as seguintes 

características: 16 crianças com DEL (GP); 16 crianças com desenvolvimento típico 

pareado em relação a idade (GC1); 16 crianças com desenvolvimento típico pareado em 

relação ao desempenho linguístico, mesmo tamanho de vocabulário que as crianças com 

DEL (GC2). A tarefa solicitada foi de repetição de não-palavras, em que as crianças 
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repetiram 20 não-palavras baseadas nos estímulos utilizados por Frisch, Large e Pisoni 

(2000). Observou-se que, em todos os grupos, a precisão de repetição de não-palavras 

foi afetada pela probabilidade fonotática, isto é, os estímulos com sequências mais 

frequentes foram repetidos com mais precisão do que os estímulos com sequências 

menos frequentes, entretanto as crianças com DEL e GC2 apresentaram um pior 

desempenho na tarefa de repetição de não-palavras do que as crianças do GC1. Assim 

os autores consideraram o tamanho do léxico como o maior marcador da diferença de 

repetição entre estímulos de alta e baixa probabilidade, possivelmente devido à 

influência no contínuo aperfeiçoamento das categorias fonológicas. 

Apesar das diferenças entre as duas visões, os resultados dos estudos descritos 

acima corroboram com a hipótese de uma fonologia emergente em diferentes níveis de 

abstrações através da experiência em ouvir e produzir os sons da língua e do léxico 

armazenado.  

 

2.2. Teoria de Exemplares 

Como podemos observar, há diversos rompimentos da Fonologia de Uso em 

relação à visão formal.  Uma dessas divergências está relacionada à incorporação do 

detalhe fonético nas representações mentais.  Na visão tradicional (estruturalismo e 

gerativismo) somente as informações sonoras com funções distintivas estão 

representadas na forma subjacente, ou seja, as representações fonológicas são únicas e 

categóricas. Já para a Fonologia de Uso a representação fonológica contém não só as 

informações distintivas, mas também as previsíveis e redundantes sugerindo assim que 

as representações são múltiplas (Johnson & Mullenix, 1997). Para capturar o detalhe 

fonético nas representações, a Fonologia de Uso utiliza o construto da Teoria de 

Exemplares. Essa teoria é oriunda da psicologia como um modelo de percepção e 
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categorização, foi posteriormente aplicada aos sons da fala por Johnson (1996) e 

adotada por Pierrehumbert (2001). 

A proposta básica da teoria de exemplar é de que todas as ocorrências são 

estocadas e organizadas na memória em categorias fonéticas. Cada forma de ocorrência 

seria um exemplar, esse exemplar se organizaria na memória próximo a outros 

exemplares que compartilhassem semelhanças sonoras, morfológicas e contextuais. 

Esse conjunto de exemplares semelhantes formaria uma categoria fonética. Segundo 

Pierrehumbert (2001), esses exemplares estariam organizados em um “mapa cognitivo” 

da seguinte maneira: memórias de instâncias semelhantes estariam representadas 

próximas umas das outras e memórias de instâncias diferentes estariam representadas 

umas distantes das outras. A frequência influenciaria também no armazenamento desses 

exemplares, visto que categorias mais frequentes (frequência de tipo) teriam um maior 

número de exemplares e categorias menos frequentes teriam poucos exemplares. Para 

esta teoria as representações mentais seriam múltiplas, pois incluem a gradiência 

fonética (variabilidade) nas representações (Pierrehumbert 2001).  

Uma das críticas que se faz a esta teoria se refere à sobrecarga que essas 

informações detalhadas provocariam na memória. Para os modelos formais as 

representações linguísticas são econômicas, isto é, somente as informações com funções 

distintivas estão representadas, e a complexidade encontra-se no mapeamento. 

Entretanto, essa disposição proposta pelos modelos formais também causa uma 

sobrecarga embora em outro tipo de memória o da memória procedural (Silva e Gomes, 

2007).  O pressuposto abordado pelos defensores da Teoria de Exemplares é que nós, 

seres humanos, temos uma alta capacidade de memória. De acordo com Bybee (2001) 

inúmeros estudos recentes demonstram que a memória humana é muito maior do que se 

imaginava tempos atrás.  
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Além disso, Pierrehumbert (2001) destaca que esse armazenamento é possível 

por conta de dois aspectos. O primeiro aspecto está relacionado ao enfraquecimento da 

memória. Aquelas ocorrências ouvidas recentemente se tornam mais robustas e, por 

isso, são lembradas mais facilmente; aquelas ocorrências ouvidas há muito tempo atrás 

e que não foram reforçadas poderão ser substituídas.  O outro aspecto que a autora 

destaca é que o espaço paramétrico onde os exemplares estão estocados são granulados.  

Assim, aqueles exemplares que apresentam diferenças muito sutis são armazenados 

como se fossem a mesma ocorrência. Assim, nenhum exemplar é construído a partir de 

uma única experiência perceptiva.  Nessa proposta, para um item novo ser categorizado 

seria necessário uma comparação de suas características com as características de cada 

exemplar já existente.   

Diversos estudos fornecem evidências para a hipótese de que o detalhe fonético 

é também representado (Goldinger 1996, 1998; Johnson 2005). Goldinger (1996) 

realizou um estudo com o objetivo de avaliar a memória implícita e explícita das 

palavras faladas em função das vozes dos falantes, dos intervalos entre estudo e teste, e 

níveis de processamento. Para tal investigação foram realizados dois experimentos. O 

primeiro experimento analisou a memória implícita e explicita para palavras faladas, nas 

condições de reconhecimento de memória e identificação perceptual, através da 

diferença de vozes, variabilidade do falante e intervalo entre a fase do estudo e do teste, 

que variavam em 5 minutos, 1 dia ou 1 semana. Na tarefa de memória de 

reconhecimento os participantes ouviam 150 palavras na fase do estudo e deveriam 

digitá-las em até 20 segundos e na fase do teste eles ouviam 300 palavras e deveriam 

digitar se o estimulo era novo ou antigo.  Na condição de identificação perceptual, os 

participantes ouviam, tanto na fase do estudo quanto do teste, 300 palavras apresentadas 

juntamente com um ruído.   Os resultados encontrados demonstraram que na condição 
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de memória de reconhecimento os ouvintes apresentavam sensibilidade para mudanças 

de vozes, mesmo dentro do mesmo gênero, entre as palavras com intervalos de 5 

minutos e 1 dia. Na tarefa de identificação perceptual os efeito das vozes foram 

identificados até em intervalos de 1 semana. 

O segundo experimento tinha como propósito investigar se os efeitos das vozes 

eram determinados simplesmente pelo estímulo ou pelo nível de atenção dos ouvintes. 

Nesse experimento, os intervalos entre a fase do treino e a fase do estudo foram sempre 

os mesmos, com intervalos de 5 minutos, o que variava era o nível de processamento 

dos estímulos.  Na tarefa de reconhecimento da memória na fase do estudo, os 

participantes tiveram que responder em relação à classificação do gênero do falante, aos 

fonemas iniciais (sons iniciais dos estímulos) ou às classes sintáticas (adjetivo, 

substantivo). Na tela do computador apareciam as etiquetas de classificação, em seguida 

surgia a palavra e o participante tinha 5 segundos para classificar. Na fase do teste, os 

participantes foram submetidos a um teste de reconhecimento da memória surpresa com 

150 palavras usadas na fase do estudo e 150 palavras novas. Na tarefa de classificação 

semântica, os participantes ouviam uma palavra e deveriam escolher a melhor 

associação semântica. A fase do estudo continha 150 palavras e a fase do teste, 300 

palavras, sendo 150 palavras utilizadas na fase do estudo e 150 palavras novas.  Os 

resultados encontrados demonstraram que, na tarefa de reconhecimento de memória, os 

efeitos do nível do processamento do estímulo foram significativos tanto para a latência 

quanto para a precisão da resposta, demonstrando assim que a manipulação do nível de 

processamento do estímulo foi eficiente. Na tarefa de classificação semântica, foi 

observado que as palavras antigas foram classificadas com mais precisão e mais 

rapidamente que as palavras novas e que essa diferença estava relacionada ao grau de 

complexidade exigido para o processamento do estímulo.  
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O autor conclui que os resultados destes experimentos evidenciam que as 

representações lexicais contêm um conjunto de traços de memórias detalhadas das 

palavras, e que nós somos capazes de armazenar na memória aspectos não linguísticos 

das palavras. 

Ao contrário dos modelos clássicos, que postulam que o detalhe fonético é 

irrelevante para o componente fonológico, a Fonologia de Uso considera a variabilidade 

não só relevante como parte integrante do conhecimento fonológico do falante.  A 

incorporação da variabilidade para dentro da gramática fonológica produz diversos 

efeitos na estruturação da fonologia. Uma dela se refere às relações entre fonética, 

fonologia e léxico. Na modelagem multirrepresentacional, existe uma relação de 

dependência e retroalimentação entre essas instâncias do conhecimento linguístico.   

Nesta modelagem, a gramática fonológica emerge do léxico, não havendo uma 

separação entre léxico e gramática, e nem entre fonologia e fonética como existe nos 

modelos formais. Assim, a fonética não é só output, mas é também uma representação. 

O quadro a seguir aponta as diferenças entre a visão tradicional e visão dos modelos 

baseados no uso em relação à organização das representações fonológicas. 

 

Quadro 1: Diferenças entre a proposta tradicional e os modelos baseados no uso. 

Fonte: adaptado de Silva e Gomes (2007).  

 

Proposta Tradicional Modelos Baseados no Uso 

As representações linguísticas 

contêm apenas as informações 

distintivas. 

As representações linguísticas contêm 

informações redundantes. 

 

Representação única e categórica. Representações múltiplas. 

Representações simples e 

processamento complexo. 

Representações complexas e 

processamento simples. 
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2.3. O papel da frequência no modelo 

Outra questão importante se refere ao papel da frequência neste modelo. Essa 

proposta considera o falante dotado de conhecimento linguístico probabilístico, isso 

quer dizer que a frequência com que certos padrões ocorrem na língua influencia a 

organização interna do léxico e suas relações.  Como essa organização está relacionada 

ao uso, ela sofre mudança e é influenciada de acordo com a experiência do falante. 

Bybee (2001) sugere duas formas de frequência: a frequência de ocorrência e a de tipo. 

A frequência de ocorrência (token frequency) refere-se a frequência de um item 

específico em um determinado corpus, portanto, é externa, determinada pelo uso. 

Conforme Bybee (2001), a frequência de ocorrência tem dois efeitos importantes e que 

muitas vezes são considerados efeitos contraditórios da frequência. Um destes efeitos é 

que a mudança fonética afeta mais rapidamente itens lexicais que têm frequência de 

ocorrência mais alta. O outro efeito é que a mudança analógica afeta primeiramente os 

itens lexicais que têm baixa frequência de ocorrência, enquanto os de alta frequência são 

mais resistentes às mudanças sonoras. Essas diferenças são explicadas porque elas 

operam em níveis diferentes e por isso geram mudanças diferentes. A mudança fonética 

opera em rotinas articulatórias no instante em que o item lexical está sendo usado, assim 

aquelas palavras mais frequentes estarão mais sujeitas à mudança que as palavras menos 

frequentes. Já a mudança analógica se refere à regularização de um paradigma, por 

exemplo, a regularização de palavras irregulares. Nesse caso, as palavras irregulares 

mais frequentes serão mais resistentes à mudança por apresentarem uma representação 

mais forte no léxico e as palavras menos frequentes, por apresentarem uma 

representação mais fraca, estarão mais sujeitas a mudança desse tipo (Silva e Gomes, 

2007).  A seguir alguns exemplos.  
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(1) às vezes           [ahʹ vezɪ] 

     mesmo             [ʹmehmu]  

     nós                   [ʹnoh] 

 

 (2)  keep (manter)           kept    

      creep (rastejar)          creeped   

No caso dos exemplos em (1) observamos a ocorrência de fricativa glotal (h) em 

palavras de alta frequência. Esses dados foram extraídos da amostra EIJA (composta 

por 14 indivíduos do sexo masculino com idade entre 14 e 20 anos que estavam 

cumprindo pena socioeducativa), do trabalho de Melo (2012), que observou que a 

realização da fricativa glotal acontece com maior frequência nas palavras de alta 

frequência de ocorrência.  Esse tipo de variação é foneticamente motivada, as palavras 

mais frequentes são mais rapidamente afetadas que os itens menos frequentes. Nos 

exemplos em (2) observamos dois verbos do inglês, keep e creep (Bybee, 2007). A 

forma irregular do passado do verbo keep - kept por ser muito frequente na língua 

apresenta uma representação forte no léxico e por isso não sofre a mudança. Já o verbo 

creep por ser pouco frequente na língua e consequentemente apresentar uma 

representação menos robusta no léxico, está sujeito ao nivelamento analógico. Assim, a 

forma irregular crept é modificada para creeped cujo padrão segue o passado dos verbos 

regulares do inglês com a terminação em –ed. 

A frequência de tipo (type frequency) refere-se à frequência de um padrão 

linguístico específico no léxico, é abstraída das informações no léxico. A frequência de 

tipo desempenha um papel importante na produtividade. A produtividade corresponde à 

probabilidade de um determinado padrão se aplicar a novas formas.  De acordo com 

Bybee (1995), padrões mais produtivos são mais deslocados para novas formas por 
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serem mais frequentes e por apresentarem uma representação mais robusta no léxico. 

Segue alguns exemplos.  

(3) animal                animais - animaus 

chapéu               chapéus -  chapéis  

 No exemplo em (3) observamos a alternância do plural de duas palavras, 

detectadas no estudo de Gomes e Gonlçalves (2010) sobre a alternância da marca de 

plural de itens terminados em ditongo oral decrescente, como animal e chapéu. O 

padrão flexional -is é o tipo mais frequente para as palavras que no singular terminam 

em ditongo oral decrescente e por isso há mais casos de alternância chapéus-chapéis do 

que animais-animaus, confirmando a hipótese de Bybee (1995), segundo a qual os 

padrões mais frequentes tendem a ser mais produtivos. 

Muitos trabalhos apontam para os impactos da probabilidade fonotática – 

medida de frequência de tipo (type frequency) que uma determinada sequência de 

segmentos ocorre no léxico de uma língua – no processamento fonológico. Em Coleman 

e Pierrehumbert (1997), foi proposto que, para que ocorra a aceitabilidade nos 

julgamentos de pseudopalavras, é necessário que haja uma avaliação completa dessas 

estruturas, calculada a partir da probabilidade fonotática cumulativa. Os autores 

observaram que, mesmo os estímulos compostos por sequências não existentes no 

inglês, mas que incluíssem sequências fonotáticas de alta frequência de ocorrência, não 

foram rejeitados pelos indivíduos, sendo avaliados como estímulos compostos 

inteiramente por sequências fonotáticas de baixa probabilidade. Os resultados desse 

estudo indicam que, em vez de os falantes perceberem as relações fonotáticas de forma 

categórica, o fazem em termos probabilísticos. Essa probabilidade tem um papel 

importante nos julgamentos de wordlikeness – grau de semelhança das não-palavras 

com palavras reais. Além disso, foi visto que havia um decréscimo da probabilidade em 
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função do tamanho da palavra, a partir de uma média probabilística obtida através da 

multiplicação das probabilidades de cada sílaba da pseudopalavra. 

Outro estudo que sustenta essa evidência foi realizado por Frish, Large e Pisoni 

(2000). Os autores criaram três experimentos, com o objetivo de analisar os julgamentos 

metalinguísticos de indivíduos adultos, e o seu efeito na percepção. Para isso, foram 

utilizadas tarefas comportamentais, como avaliações metalinguísticas subjetivas e 

memória de reconhecimento. Os estímulos utilizados neste estudo foram não-palavras 

de duas, três e quatro sílabas com a estrutura silábica CV nas sílabas iniciais e  CVC nas 

sílabas medial e final, sendo o padrão acentual o mais comum para cada tamanho. As 

não-palavras foram formadas inteiramente por constituintes de baixa ou de alta 

frequência.  

No primeiro experimento os participantes deveriam julgar, de forma escalar, se 

as não-palavras ouvidas poderiam ou não ser uma palavra no inglês, a partir de seu grau 

de wordlikeness. A escala de probabilidade variou de 1 a 7, com 1 sendo pequena – 

impossível – essa palavra nunca poderá ser uma palavra do inglês; 2 ou 3 como 

improvável; 4 como médio – neutro – essa palavra é igualmente boa e ruim como uma 

palavra do inglês; 5 ou 6 sendo prováveis; e 7 como alta – possível – essa palavra 

poderia facilmente ser uma palavra do inglês. No segundo experimento, os participantes 

deveriam aceitar ou rejeitar a não-palavra como uma palavra do inglês. O terceiro 

experimento se utilizou da memória de reconhecimento para estudar a representação e o 

processamento de não-palavras na memória. Esse experimento foi dividido em duas 

fases: na primeira, os estímulos foram organizados dois a dois e apresentados duas 

vezes para cada participante; na segunda fase, os participantes foram novamente 

expostos a uma lista de não-palavras, sendo orientados a responder se o estímulo 

apresentado era velho (já havia sido apresentado) ou novo.  
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Os resultados mostraram que as não-palavras com alta frequência de ocorrência 

foram julgadas como sendo mais semelhantes a itens do léxico do que os com baixa 

frequência nos 3 tamanhos de estímulos, sendo observado um decréscimo na 

probabilidade em função do tamanho, ou seja, não-palavras menores foram mais aceitas 

que as maiores. Além disso, as não-palavras formadas com constituintes de alta 

frequência foram reconhecidas com mais acuracidade do que aquelas formadas com 

constituintes de baixa frequência. 

 Esses achados além de corroborarem a hipótese da influência probabilística nas 

representações mentais são compatíveis também com a proposta de desenvolvimento 

fonológico em que o conhecimento fonológico surge a partir de generalizações feitas no 

léxico. 

 Em suma, são muitos os estudos que confirmam os pressupostos da Fonologia de 

Uso. De acordo com esse modelo, as representações são múltiplas, pois contêm não só 

informações distintivas como também redundantes, e dinâmicas, pois se modificam 

através da experiência do falante com o uso da língua, e são estabelecidas em diferentes 

graus de abstração, que correspondem a diferentes níveis/tipos de representação. Além 

disso, as representações fonológicas são oriundas de generalizações do léxico, não 

havendo uma separação entre léxico e gramática.  A organização do léxico nesta teoria 

envolve as conexões entre os itens através das semelhanças semânticas e sonoras, e 

também é determinada pela frequência de ocorrência desses itens.  
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3. A aquisição fonológica 

 Neste capítulo apresentaremos uma revisão sobre os aspectos gerais da aquisição 

fonológica a partir da perspectiva teórica adotada nesta dissertação e apresentada no 

capítulo 2. Segundo esta proposta, a fonologia é emergente e não se baseia no 

estabelecimento de categorias e restrições providas por uma gramática inata. Os tópicos 

de apresentação da aquisição nesta perspectiva se baseiam na proposta de emergência da 

fonologia de Vihman (1996, 2007).   

 

3.1.  A relação entre balbucio e as primeiras palavras 

Estudos realizados na segunda metade dos anos setenta e durante os anos oitenta 

forneceram evidências para se entender como a criança captura informações do input, 

isto é, como se dá a percepção no primeiro ano de vida e sua relação com a aquisição 

linguística. Esses estudos mostraram, entre outras coisas, que existe uma relação entre 

balbucio e as primeiras palavras produzidas pelas crianças. 

Para Jusczyk (1997), a criança começa a balbuciar antes dos seis meses de idade. 

Nesse período inicial, as vocalizações consistem em sons parecidos com vogais, 

acompanhados de nasalização ou de algumas consoantes fricativas velares/uvulares ou 

consoantes glotais. Em torno de seis meses a qualidade do balbucio se altera e começa a 

apresentar mais proximidade com sons da fala, principalmente do input em que a 

criança está inserida. De acordo com Jusczyk (1997), em torno dos seis meses a criança 

engaja no balbucio reduplicado (reduplicated babbling) que consiste na produção de 

sequências de sílabas reduplicadas, geralmente compostas por uma consoante oclusiva e 

uma vogal central aberta (ex: papapa). Oller (1980) alega que este é o primeiro 

momento em que a criança produz sílabas que podem ser utilizadas como estruturas 

para as futuras palavras. Após esse período surge o balbucio variado (variegated 
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babbling), com produções mais variadas de segmentos consonantais e co-ocorrências do 

balbucio reduplicado. De acordo com Vihman (1996), na grande maioria das vezes, o 

balbucio variado ocorre após o balbucio reduplicado, entretanto pode haver períodos em 

que esses dois tipos de balbucio coexistam.  

Uma das primeiras teorias sobre a aquisição do conhecimento fonológico foi 

desenvolvido por Jakobson (1941). Para o autor existiriam duas fases distintas para o 

desenvolvimento fonológico, a fase do balbucio caracterizado pelo autor como uma 

etapa pré-linguística, e a fase da aquisição dos sons linguísticos.  Para Jackobson (1941, 

apud Jusczyk, 1997), na fase pré-linguística, o bebê emite um conjunto de sons 

aleatórios que são definidos como o balbucio. Após essa fase, os bebês permanecem 

algum tempo sem produzir sons, para em seguida entrar na fase em que os sons da 

língua materna são aprendidos. De acordo com essa visão, o balbucio não tem relação 

com o desenvolvimento fonológico e com a produção das primeiras palavras. Esse 

pensamento gerou a hipótese da descontinuidade, ou seja, há uma descontinuidade entre 

balbucio e período linguístico com a possibilidade de um período de silêncio entre as 

duas fases. 

Por muito tempo e ainda hoje essa proposta é considerada a base para diversos 

estudos focados em pesquisar a organização e desenvolvimento do sistema fonológico, 

entretanto pesquisas realizadas no fim da década de setenta e início dos oitenta 

contestam a hipótese de Jackobson sobre a descontinuidade e argumentam que existe 

uma relação entre o balbucio e as primeiras palavras. Vihman et. al (1985) realizaram 

um estudo a fim de correlacionar os padrões fonéticos, fonológicos e de tamanho da 

palavra na fase do balbucio e das primeiras palavras.  As autoras encontraram que as 

produções dos sons e combinações dos sons entre essas duas fases são fortemente 

relacionadas. Pierce & Hanna (apud Jusczyk,1997) observaram, através de estudos 
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longitudinais, que as 12 consoantes mais encontradas no balbucio estavam presentes em 

cerca de 95% das consoantes produzidas nas primeiras palavras das crianças. Além 

disso, segundo Jusczyk (1997), inúmeros estudos demonstram que o balbucio é 

observado até quando se inicia a produção das primeiras palavras, contrariando, dessa 

forma, a existência do período de silêncio. Dados como esses citados acima contrariam 

a hipótese de Jackobson e propõem uma continuidade entre o balbucio e as primeiras 

palavras. Passa-se agora para uma discussão a respeito da produção das primeiras 

palavras. 

 

3.2. As primeiras palavras e o início da organização do sistema fonológico 

Como vimos na seção anterior, diversos estudos revelam que a transição entre o 

balbucio e as primeiras palavras ocorre gradualmente e que são altamente relacionados. 

Entretanto, outro ponto a ser esclarecido é qual o caminho que a criança percorre desde 

a produção das primeiras palavras até o estabelecimento do sistema fonológico e quais 

os mecanismos por trás desse processo.  

Um ponto importante de ser desenvolvido antes de tudo é o de que as crianças 

estão engajadas em adquirir palavras e não sons ou fonemas. Essa concepção conhecida 

como “whole-word phonology” propõe que o sistema fonológico é organizado 

inicialmente por meio do aprendizado da palavra inteira (Fergunson, Peizer & Weeks, 

1973; Bybee, 2001; Vihman & Croft, 2007).  Uma das evidências para tal postulação se 

refere à variabilidade na produção dos segmentos. A partir de um estudo longitudinal 

com três crianças adquirindo o inglês Fergunson & Farwell (1975) constataram que 

inicialmente a criança produz um som de uma determinada maneira em uma palavra e 

produz esse mesmo som de outra forma em uma palavra diferente. Esses dados sugerem 

que a representação da criança é pautada nas informações sobre os itens lexicais e não 
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nas características abstratas dos sons. Nessa concepção, a unidade primária de 

representação fonológica é a palavra, sendo os segmentos originados por meio das 

relações estabelecidas entre os itens lexicais. 

Nos dados desse estudo longitudinal os autores observaram ainda que existe uma 

grande diferença individual no processo aquisitivo, ou seja, cada criança apresenta a sua 

particularidade no processo de desenvolvimento linguístico com “estratégia e 

preferências individuais e um léxico idiossincrático”. Além disso, observou-se também 

que as produções iniciais das crianças tendem a ser mais acuradas do que suas 

produções em uma fase posterior e que parece haver uma seleção do que produzir em 

um primeiro momento da produção das crianças.  

A fim de obter mais informações a respeito dos processos envolvidos na 

estruturação do sistema fonológico, Vihman realizou um estudo longitudinal com 

crianças falantes de três línguas – inglês, finlandês e francês – e a partir dos resultados 

deste estudo organizou a aquisição fonológica em três etapas. Essas etapas são: 

Fases das primeiras palavras (early words) – de acordo com o estudo, as 

crianças começam a produzir as primeiras palavras em torno dos 10-12 meses. Nesse 

momento, é possível identificar uma média de 4 palavras diferentes produzidas pelas 

crianças nas duas primeiras sessões de coleta. Essas primeiras palavras são 

caracterizadas por não apresentarem “coerência interna”, ou seja, não é possível 

observar um padrão utilizado pela criança para essa produção. Além disso, Vihman e 

Kunnari (2006) relatam que essas primeiras palavras tendem a seguir os padrões 

motores utilizados durante o balbucio, são produzidas contendo alguma característica da 

palavra alvo, e são aquelas palavras que apresentam uma alta frequência de ocorrência 

no fluxo de fala dirigido à criança. A seguir alguns exemplos retirados de Vihman e 

Kunnari (2006).  
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                   forma do adulto       forma da criança 

(1) Baby -         [beibi]                     [papə]   

Boo -             [bu:]                        [pʊ] 

 

 

Fase “selecionada” (selected) – dados obtidos alguns meses depois da fase 

anterior. Essa fase é caracterizada em função de um repertório maior de itens, algo em 

torno de 25 palavras. Nesse momento é observada na produção das crianças uma 

seleção de palavras produzidas com características sonoras muito parecidas com a 

forma do adulto. A autora encontrou uma grande semelhança entre a forma produzida 

pela criança e o alvo, com algumas alterações como redução de encontro consonantal e 

ditongos e a omissão da consoante final da palavra.  A criança parece selecionar 

determinadas palavras com o objetivo inconsciente de produzi-las tal como o adulto, por 

isso, nessa fase, o repertório da criança fica muito restrito. A seguir alguns exemplos 

retirados de Vihman e Kunnari (2006). 

 

                       forma do adulto       forma da criança 

(2)   duck -            [d˄k]                       [t˄k] 

        book -           [bʊk]                       [bik] 

 

Fase “adaptada” (adapted) – nesta fase as palavras produzidas pelas crianças 

começam a apresentar a formas fonéticas mais parecidas entre si. Observou-se uma 

regressão na acuracidade quando comparado à fase anterior, ou seja, aquelas palavras 

que eram produzidas pelas crianças de forma parecida com o alvo adulto regridem para 

se adaptar ao padrão da criança. Nesse momento, de acordo com Vihman, surgem os 

padrões fonológicos (templates) e assim inicia-se a emergência da organização 
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fonológica pela criança.  A seguir alguns exemplos retirados de Vihman e Kunnari 

(2006). 

 

                                forma do adulto      forma da criança 

(3) Down -                 [danʊ]                    [ta:nə] 

         cracker -              [krækəɹ]                 [ʤak] 

 

Esses resultados permitiram a formulação de uma proposta teórica para a 

aquisição e para a fonologia do adulto baseada na emergência de padrões fonológicos 

em função da sílaba e de moldes lexicais conhecida como “Radical Templatic 

Phonology”. Nessa proposta de Vihman e Croft (2007) a organização fonológica se 

baseia em templates, isto é, moldes lexicais definidos em função da organização 

silábica. Esses templates seriam resultado do estabelecimento de generalizações feita 

pelas crianças tendo como base os padrões fonéticos de suas primeiras produções e o 

modelo de estrutura fonológica obtidos no input. Assim, os templates são 

“generalizações sobre as estruturas fonológicas das palavras” e são responsáveis por 

determinar “as categorias fonológicas das línguas, desde os aspectos mais concretos aos 

mais abstratos”. A partir do estabelecimento desses templates as crianças são capazes de 

produzir as palavras com certa coerência e sistematicidade, porém suas produções 

deixam de apresentar uma correspondência com a forma do adulto.   

Os templates (ou padrões fonológicos) são identificáveis quando observamos na 

produção de fala das crianças sistematicidade para um conjunto de palavras que 

compartilham características sonoras e estruturais. Na tabela a seguir, podemos observar 

o estabelecimento desses padrões fonológico a partir da produção de uma criança com 1 

anos e 3 meses de idade. No caso dos exemplos expostos no quadro a seguir, observa-se 

uma tendência a organizar a forma das palavras em função de uma vogal seguida de 

consoante nasal, podendo haver ou não uma consoante em onset. 
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Quadro 2: Exemplo de padrões de produção das primeiras palavras. Fonte: 

Vihman e Croft (2007) adaptado a partir de Vihman (1981). 

 

Forma da criança Alvo adulto 

[in(+)], [næ(+)] (im.); [nɪɳ]            

[nənən], [nən]                          

[næniɳ], [næɳ], [nɪɳ], [nɪn]             

[niɳ], [ninin], [niɳ]                          

Lind ‘bird’ 

Rind ‘breast’ (nursing) 

King ‘shoe’   

Kinni ‘closed’     

 

Vihman e Croft (2007) propõem três critérios para identificação desses 

templates, sendo eles:  

 (i) padrão consolidado em um número expressivo de formas de palavras 

produzidas pela criança, ou seja, sistematicidade na produção de palavras que 

compartilham determinadas características; 

 (ii) utilização de correspondências fonológicas diferentes entre a forma da 

criança e o alvo adulto, isto é “regras, processos ou estratégias de reparo”, sobre o 

domínio de um padrão predominante;  

(iii) rápido aumento na produção de palavras que se enquadram nesse molde. 

Segundo Vihman e Croft (2007) os templates não são inatos, pois não estão 

presentes nas primeiras palavras e também não são universais porque não são os 

mesmos moldes para crianças adquirindo a mesma língua e nem adquirindo línguas 

diferentes. Dessa forma, o conhecimento fonológico não é algo que está pré-

estabelecido, mas é um conhecimento que vai se estabelecendo gradualmente a partir da 

experiência da criança com a língua e os primeiros itens armazenados.   

Para Vihman (2009), a aquisição fonológica é o resultado de dois mecanismos 

de aprendizagem, a aprendizagem distributiva ou estatística e a aprendizagem lexical ou 

simbólica.  A aprendizagem distributiva ou estatística envolve um tipo de conhecimento 
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implícito em que a criança e o adulto percebem e armazenam as características 

probabilísticas dos padrões sonoros da língua sem estarem atentos a esse tipo de 

informação. A aprendizagem lexical ou simbólica se refere à aprendizagem da palavra, 

e por isso, envolve um tipo de conhecimento explícito, pois a aprendizagem da palavra 

(forma e significado) depende da intenção e atenção da criança para o seu aprendizado. 

De acordo com Vihman & Kunnari (2006), não é necessária a existência de um 

conhecimento inato específico para o aprendizado da linguagem, pois os mecanismos de 

aprendizagem podem explicar o processo de aquisição fonológica, desde que a criança 

esteja exposta a um input de fala adequado. Dessa forma, as etapas de aquisição 

fonológicas proposta por Vihman e mencionadas acima, seriam resultados da 

experiência da criança em perceber e produzir os sons da língua. A autora traça um 

esquema demonstrando a relação entre produção e percepção, os tipos de aprendizagem 

envolvidas e seus impactos na construção do conhecimento fonológico. 
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Perception                                                                     producion 

(1) experience patterning 

          (procedural learning) 

                                                                                               (2) practice patterns 

                                                                                          (procedural learning) 

 

                                           perceptuomotor link 

                                                 (articulatory filter) 

 

 

 

(3) experience match to adult words 

(procedural learning) 

 

 

                                                                               (4) produce words in priming                  

                                                                                context (procedural retrieval) 

 

                                             

 

                                                                  (5) attach meaning      (6) induce pattern 

                                                               (declarative learning)   (procedural learning) 

 

Figura 1: Modelo de aprendizagem: processual (implícita) e declarativa (explícita). 

Fonte: Retirado de Vihman (2009). 

 

Para a autora, a integração entre a aprendizagem distribucional (processual) e a 

aprendizagem lexical (declarativa) permite a construção do conhecimento fonológico. 

Inicialmente a criança apresenta avanços na percepção nos primeiros anos de vida 

através da aprendizagem implícita das características distribucionais da fala.  

Juntamente com os avanços na percepção, a criança inicia sua prática motora através do 

balbucio. A prática motora da produção afeta a forma como a criança percebe a fala, 

nesse momento, surge a ligação entre produção e percepção, a produção da criança é 

influenciada pelos padrões encontrados na fala do adulto, resultando assim, em 

produções bastante acuradas em relação ao alvo. Na verdade, a criança começa a 

selecionar inconscientemente as palavras que podem ser produzidas para conferir essa 

semelhança com a forma alvo. Essa seleção é resultado de um reforço entre o que a 

criança percebe, a produção do adulto e a sua própria produção. Vihman (1993), a fim 
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de explicar essa precisão e seletividade na produção inicial das crianças, propôs um 

filtro articulatório que mediaria o input da fala “tornando mais evidente aqueles padrões 

com os quais a criança está acostumada a produzir através da prática motora do 

balbucio”.  

DePaolis (2006) realizou um estudo longitudinal para observar a influência da 

produção e percepção que trouxeram evidências experimentais sobre o filtro 

articulatório. Foram realizadas gravações de 30 minutos em crianças de 9 e 10 meses 

aprendizes do inglês até encontrar a produção de uma consoante cujo domínio do 

esquema vocal motor (“vocal motor scheme” (VMS)) esteja no domínio de crianças 

com esta idade. O VMS é definido como “um plano de ação generalizada que gera 

formas fonéticas consistentes” (McCune & Vihman, 2001), isto é, são só gestos 

articulatórios relacionados à produção de uma determinada forma fonética. No estudo, o 

VMS utilizado foi a consoante encontrada 10 ou mais vezes em pelo menos três das 

quatro sessões longitudinais. Uma vez determinado uma ou mais consoante em termos 

de VMS foram apresentadas às crianças sentenças aleatórias compostas por 

pseudopalavras sobre três condições: (i) com consoantes que faz parte do VMS da 

própria criança (VMS); (ii) com consoantes com VMS de outra criança (outros VMS); 

(iii) consoantes incomuns em produções iniciais (não VMS). O autor observou que as 

crianças com uma única consoante (VMS) apresentavam maior atenção às sentenças 

que continham suas próprias VMS. Já as crianças com mais de uma consoante VMS 

apresentavam maior atenção para as sentenças que continham as consoantes VMS de 

outras crianças.  Esses resultados apontam para dois efeitos: crianças com um único 

VMS estabilizado direcionam sua atenção para o que é familiar e as crianças com mais 

de um VMS direcionam sua atenção para o estímulo que é pouco praticado, mas 
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possível em termos articulatórios (outros VMS). Os dois efeitos apoiam a existência de 

um sistema que mediaria o input da fala para a criança.  

Com o passar do tempo, entretanto, as produções das crianças se modificam e 

deixam de ser semelhantes ao alvo para se tornarem semelhantes entre si. Nessa fase, 

observamos uma coerência interna entre a produção da criança, demonstrando o 

estabelecimento de padrões fonológico.  Vihman e Kunnari (2006) propõem que essa 

regressão de acuracidade está relacionada a outro tipo de aprendizagem implícita, 

“modelos específico das crianças são abstraídos dos padrões de produção de itens 

lexicais conhecidos.” Contudo, o estabelecimento desses padrões só é possível, pois, 

entre essas duas fases, selecionada e adaptada, há uma aprendizagem explícita que 

permite o estabelecimento de um léxico de palavras e frases com forma fonológica e 

conteúdo semântico.  Com essa adição de itens lexicais, a criança é capaz de fazer a 

indução de padrões inconscientemente e produzir as palavras com uma coerência 

interna. Assim, esses padrões são considerados o início da construção do conhecimento 

fonológico abstrato pela criança (Vihman, 2009).  

Sumarizando, o início da aquisição fonológica seria resultado de três tipos de 

aprendizagem (Vihman, 2009), a saber:  

(i) registro implícito (aprendizagem processual) das regularidades retiradas das 

informações do input de qualquer tipo, “como frequência de ocorrência, 

sequenciamento, padrões rítmicos”, entre outros;  

 (ii) registro explícito (aprendizagem declarativa) entre forma e significado das 

palavras de maneira arbitrária;  

(iii) registro implícito secundário das regularidades retiradas dos itens lexicais, 

originando o conhecimento fonológico abstrato. 
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3.3. Aquisição fonológica além das primeiras palavras 

 Como vimos na seção anterior, a criança passa por uma fase inicial em que sua 

produção apresenta certa correspondência com o alvo adulto, porém posteriormente essa 

acuracidade diminui e a criança começa a produzir palavras distantes da forma alvo e 

mais semelhantes entre si. Tal fato ocorre devido aos estabelecimentos de padrões 

fonológicos criados pela criança através de seus itens lexicais armazenado para  

produzir itens com mais sistematicidade. Esse efeito é conhecido na literatura como a 

curva em U (ilustrado na figura 2), isto é, durante o desenvolvimento fonológico a 

criança passa por um período em que suas produções apresentam correspondência com 

a forma alvo, em seguida regridem para uma produção distante do alvo, para por fim 

retomar a acuracidade.  

 

Figura 2: Desenho representativo da curva do desenvolvimento fonológico.  

 

Para que haja esse retorno da acuracidade na produção, Vihman (2009) postula 

que é necessário aumento do léxico, e também avanços nos domínios articulatórios. A 

adição de novos itens no léxico permite que abstrações de novos padrões surjam e 

padrões já existentes se atualizem, à medida que a criança aumenta o vocabulário, 

pratica novas rotinas articulatórias e percebe o input adulto, suas representações tornam-

se mais estáveis e suas produções mais semelhantes ao alvo (Vihman e Kunnari, 2006).  
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Existem muitos estudos que observam as características dos momentos iniciais 

do desenvolvimento fonológico, entretanto, estudos das fases posteriores à fase das 

palavras adaptadas desenvolvidos dentro da perspectiva teórica adotada nesta 

dissertação são raros. Os trabalhos que dialogam com a proposta dos modelos 

multirrepresentacionais e que abordam a aquisição em períodos posteriores ao 

observado com o início da aquisição por Vihman são trabalhos com crianças a partir de 

2 anos e que focalizam a aquisição da variação sociolinguística, um dos tipos de 

conhecimento fonológico proposto por  Munson, Edwards e Beckman (2005) e 

mencionados no capítulo 2. 

Nesses trabalhos observa-se que as informações detalhadas, inclusive as 

informações ligadas à variação sociofonética, e o efeito da frequência de ocorrência são 

fatores que se desenvolvem e atuam no processo aquisitivo. Em relação a variação 

sociofonética na aquisição de sílabas CCV, Miranda (2006) observou que as crianças 

que ainda não tinham adquirido o encontro consonantal apresentavam uma produção 

diferenciada para palavras que continham essas estruturas (alongamento da vogal). 

Nathan, Wells e Donlan (1998) realizou um estudo com crianças londrinas entre 4 e 7 

anos em duas tarefas, uma de definição e outra de repetição, a fim de observar o efeito 

da variação do  sotaque no processamento da fala. Os autores observaram que as 

crianças tinham mais dificuldade em compreender as palavras produzidas com a 

variedade de Glasgow, na tarefa de definição. Na tarefa de repetição, observou-se que as 

crianças mais novas repetiam as palavras influenciada pela forma fonética da variedade 

de Glasgow, já as crianças mais velhas não, elas ouviam as palavras na variedade de 

Glasgow, mas tendiam a repeti-las no seu dialeto nativo.  Esses resultados sugerem que 

as informações redundantes como o sotaque fazem parte do conhecimento fonológico 

do falante e são utilizadas no processamento da fala das crianças. 
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 Em relação ao efeito da frequência de ocorrência no processo aquisitivo das 

fricativas sibilantes, Benayon (2010) constatou que a produção das fricativas na fase 

inicial da organização do sistema fonológico se estabelece por meio das inferências 

probabilísticas. As crianças tenderam a produzir as fricativas na posição de coda de 

forma mais constante e semelhante com o alvo naquelas sequências consideradas 

previsíveis. Observou-se também uma predominância do padrão fricativa surda em 

posição de coda final, padrão este, mais frequente na língua.  

Neste capítulo procuramos descrever o caminho percorrido pela criança durante 

a aquisição do sistema sonoro da língua. Os aspectos ligados ao balbucio e sua relação 

com as primeiras produções, o estabelecimento dos templates, os mecanismos e etapas 

que ocorrem durante este processo inicial de estruturação do sistema fonológico foram 

expostos, no entanto, é preciso abordar ainda outra questão: quando a aquisição 

fonológica está completa?   

Para os modelos tradicionais, os aspectos ligados ao aprendizado da língua são 

adquiridos até os 6 anos de idade, no entanto, estudos recentes tem demonstrados que 

alguns aspectos linguísticos, como por exemplo a categorização fonêmica, apresentam 

diferenças com a dos adultos muito depois dessa idade. 

Hanzen & Barrett (2000) realizaram um estudo com crianças entre 6 e 12 anos e 

adultos a fim de avaliar o desenvolvimento da categorização fonêmica e tentar detectar 

em que idade as crianças apresentam essa categorização equiparada a do adulto. Para a 

investigação do desenvolvimento da categorização fonêmica, os quatro contrastes 

fonêmicos utilizados foram: /g/-/k/ (goat- coat), /d/-/g/ ( date-gate),/s/-/z/ ( sue- zoo), /s/ 

- /ʃ/ ( sue- shoes). Esses estímulos foram modificados quanto as suas pistas acústicas 

individualmente ou em combinação. Foi utilizado um teste de identificação de “escolha 

forçada”, as crianças e os adultos ouviam o estímulo e deveriam indicar com o mouse 
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do computador a imagem correspondente ao estímulo ouvido. Os resultados mostraram 

que a consistência na categorização fonêmica aumenta gradativamente entre as idades 

estudadas (6 a 12 anos), porém as crianças de 12 anos ainda apresentam um 

desempenho diferente dos adultos. Além disso, observou-se que os contrastes oclusivos 

foram categorizados de maneira mais consistente mais precocemente que os contrastes 

fricativos. Esses resultados sugerem que a categorização fonêmica surge gradualmente e 

que só solidifica tal como a do adulto depois da primeira infância.   

A partir desses resultados Pierrehumbert (2002) conclui que embora a criança já 

produza o fonema isto não implica em sua categorização, que as representações sofrem 

modificações por meio da experiência do falante em ouvir e produzir os sons da língua e 

que por isso a categorização não pode ser repentina. Para a autora, somente a partir dos 

12 anos de idade começa-se a ter a percepção igual a dos adultos. 
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4. O Desenvolvimento auditivo e o processamento auditivo 

central 

Neste capítulo apresentaremos uma breve revisão sobre o desenvolvimento e 

processamento auditivo. Na primeira seção será abordada de forma breve a anatomia e 

funcionamento do sistema auditivo e seus processos maturacionais, em seguida 

discutiremos a relação entre audição e linguagem e concluiremos com uma breve 

explicação sobre o processamento auditivo e suas implicações e relações com o 

desenvolvimento linguístico. 

 

4.1. Desenvolvimento do sistema auditivo  

O sistema auditivo é formado por “estruturas sensoriais e conexões centrais” que 

juntos participam do processo fisiológico da audição. Esse sistema é constituído por 

duas porções distintas, a periférica e a central. A porção periférica do sistema auditivo é 

responsável pela captação, detecção e transmissão dos estímulos sonoros e envolve as 

estruturas da orelha externa, média e interna até o início do nervo coclear (Bonaldi, 

2011).   

A orelha externa é constituída pelo pavilhão auricular e o meato acústico externo 

(MAE). No final do MAE encontra-se a membrana timpânica que separa a orelha 

externa da orelha média. A orelha média é uma cavidade ocupada por ar, composta por 

músculos e ligamentos, pelo canal que comunica a nasofaringe com a orelha média 

(canal faringotimpânico), e pelos três ossículos (martelo, bigorna e estribo) que estão 

presos à membrana timpânica pelo cabo do martelo e fixados a janela oval da cóclea 

pela platina do estribo.  A orelha externa tem como função captar e direcionar os 

estímulos sonoros para membrana timpânica e a orelha média tem como função 

continuar esse direcionamento, ela funciona como uma “ponte” entre a orelha externa e 
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a interna. A vibração da membrana timpânica em respostas as ondas sonoras promove a 

vibração dos ossículos, ao vibrar, o estribo empurra a sua base para dentro da janela 

oval promovendo o movimento dos líquidos da cóclea. Além disso, a orelha média atua 

como um amplificador do som, através da diferença do tamanho dos ossículos (efeito de 

alavanca) e do tamanho da membrana timpânica e da janela oval (efeito de superfície), 

minimizando a perda de energia que ocorre pela passagem da onda sonora de um meio 

que contem ar para o meio preenchido por líquido (orelha interna). Juntas, orelha 

externa e média compõe o componente condutivo da audição (Bonaldi, Angelis e Smith, 

2003). 

A orelha interna é composta por duas porções, uma posterior que representa o 

sistema vestibular e a outra anterior formada pela cóclea. O sistema vestibular 

responsável pelo equilíbrio é composto pelos canais semicirculares, utrículo e sáculo. A 

cóclea é uma estrutura óssea, em forma de espiral, responsável pela audição, formada 

por três rampas: a rampa vestibular, a rampa timpânica e a rampa média ou canal 

coclear. Na rampa média está situado o Órgão de Corti que é formado pela membrana 

tectória, por uma fileira de células ciliadas internas (CCI) e por várias fileiras de células 

ciliadas externas (CCE).  Essa estrutura é responsável por transformar o estímulo sonoro 

em elétrico para serem enviados para o córtex auditivo através do sistema auditivo 

central.  A vibração dos ossículos da OM promove a movimentação dos líquidos da OI 

e consequentemente as células ciliadas saem da sua posição de repouso e encostam-se à 

memória tectória, esse movimento gera uma descarga elétrica disparando o impulso 

nervoso para o nervo coclear (Bonaldi, Angelis e Smith, 2003). 

 As CCEs possuem seletividade de frequência, isso quer dizer que as ondas 

sonoras em diferentes frequências estimulam células ciliadas de diferentes regiões da 
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colear, assim, sons agudos estimulam a região basal da cóclea e sons grave a região 

apical da cóclea. Este mecanismo é denominado Tonotopia Coclear. 

 

 

Figura 3: Esquema representativo do sistema auditivo periférico. Fonte: Retirado 

do site  http://projetointerdisciplinardelibras.blogspot.com.br/ 

 

Alterações nesses segmentos (orelha externa, média e/ou interna) geram uma 

dificuldade na detecção da informação auditiva, que são classificadas de acordo com o 

grau da alteração e local da lesão (Frota, 2003).  

A porção central da audição é responsável pela discriminação, localização, 

reconhecimento e compreensão dos estímulos sonoros e envolve o trajeto percorrido do 

estímulo sonoro desde o nervo coclear até o córtex auditivo. Nesse caminho até o córtex 

auditivo existem importantes estruturas neurais, que correspondem a aglomerados 

celulares, responsáveis pela integração e processamento das informações da fala, sendo 

eles: Núcleo Coclear, Complexo Olivar Superior, Colículo Inferior e Corpo Geniculado 

Medial (Bonaldi, 2004).  

http://projetointerdisciplinardelibras.blogspot.com.br/
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Os Núcleos Cocleares (NCs) correspondem o primeiro centro integrador das vias 

auditivas centrais e são divididos em três partes principais, sendo elas: Núcleo Ventral 

Anterior (NVA), Núcleo Ventral Posterior (NVP) e Núcleo Coclear Dorsal (NCD). As 

fibras que compõe esse núcleo recebem apenas estímulos ipsilaterais e mantém a 

organização tonotópica da cóclea (Teixeira & Griz, 2011), sendo as regiões dorsal, 

caudal e medial responsável por detectar as frequências agudas e as regiões rostal e 

lateral pelas frequências graves (Aquino e Araujo, 2002; Bonaldi, 2004). Os NCs são 

fundamentais na percepção auditiva, na localização da fonte sonora e no 

reconhecimento dos aspectos de duração, intensidade e frequência dos estímulos 

sonoros (Bonaldi et.al, 2004). 

O Complexo Olivar Superior (COS) é o primeiro centro integrador a receber 

fibras nervosas de maneira ipsi e contralateral (Teixera, Griz,2011; Costa, 2008). Esse 

sistema de duas vias permite detectar o local de origem do som através de uma mudança 

na percepção da intensidade; se a origem do som encontra-se próxima à orelha direita, 

por exemplo, a orelha esquerda receberá esse estímulo sonoro em uma intensidade mais 

fraca, permitindo assim, a localização do som. Assim como os NCs, o COS também 

apresenta uma disposição tonotópica. No COS as frequências graves são representadas 

na região lateral e as frequências agudas na região medial. Dessa forma, esse complexo 

atua na localização sonora das frequências graves e agudas e na identificação de sons 

complexos (Bonaldi et. al, 2004). 

O Colículo Inferior (CI) corresponde à estrutura mais proeminente do tronco 

encefálico onde ocorre “o ponto de junção sináptica” para a maior parte das fibras 

nervosas dos centros auditivos baixos (Teixeira, Griz, 2011; Costa 2008). O CI está 

envolvido na conservação da atenção auditiva e na detecção da duração do estímulo 
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sonoro (Martins, 2008). Além disso, desempenha um papel importante para a obtenção 

da direção da fonte sonora (Costa, 2008). 

O Corpo Geniculado Medial (CGM) como todos os outros centros integradores 

possui uma disposição tonotópica. As fibras que partem do CI para o CGM e deste para 

o córtex auditivo são ipsilaterais, entretanto os neurônios que compõem o CGM e o 

córtex auditivo são sensíveis a estimulação binaural (Aquino e Araujo, 2002). Esta 

estrutura atua na identificação da intensidade e da frequência sonora e na localização da 

fonte sonora (Reis et. al 2002). 

Por fim, as fibras do CGM projetam-se de forma ipsilateral para o córtex 

auditivo onde ocorre a etapa final do processamento da informação auditiva. O córtex 

auditivo é subdividido em duas importantes áreas, a saber: 

(i) Giro de Heschl também conhecido como córtex auditivo primário 

apresenta organização tonotópica, e é responsável por processar as 

informações referentes a discriminação da frequência e intensidade  

do estímulo sonoro, participa  da localização da fonte sonora 

(Teixeira & Griz, 2011), e atua na discriminação das características 

fonêmicas do sinal acústico ( Richard, 2007);  

(ii)  Giro Angular representa o espaço onde está situada a área de 

Wernicke, sendo responsável pelo reconhecimento do estímulo 

linguístico (Aquino e Araujo, 2002; Richard, 2007), pela a atribuição 

do significado ao código linguístico (Richard, 2007) e integração das 

informações do sinal (Richard, 2007; Teixeira, Griz, 2011). 

A Figura 4 a seguir, ilustra o sistema auditivo central, com as estruturas neurais 

descritas acima. 
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Figura 4: Esquema ilustrativo das vias auditivas aferentes. Fonte: Retirado do site 

http://www.otorrinopenido.com.br/unidade-de-proteses-impantaveis/como-ouvimos/ 

 

 

Alterações em alguma dessas estruturas neurais geram inabilidade de usar a 

informação auditiva (Bonaldi, Angelis e Smith, 2003). 

Existe uma diferença de maturação entre essas duas porções do sistema auditivo. 

As vias auditivas periféricas encontram-se madura tal como a do adulto antes do 

http://www.otorrinopenido.com.br/unidade-de-proteses-impantaveis/como-ouvimos/
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nascimento, em torno do sexto mês de gestação. No entanto, as vias auditivas centrais 

da audição começam o seu processo de maturação após o nascimento e permanecem 

neste processo até os 18 meses de vida (Silman e Silverman, 1997; Schochat, 2004). 

Para Boechat (2011), esse amadurecimento não cessa na infância, mas permanece na 

adolescência devido à constatação de alterações nas características dos potencias 

auditivos. Diferentemente da porção periférica, a maturação da porção central depende 

da estimulação e experiência do infante em ouvir os sons. Assim sendo, a experiência 

auditiva é importante no desenvolvimento auditivo, pois através dela ocorre a 

estruturação das conexões cerebrais que atuarão no processamento dos diversos 

estímulos sonoros. 

De acordo com Pereira (2010) os diferentes comportamentos auditivos vão 

progredindo através de maturação e da experiência auditiva. Uma criança de sete anos 

pode apresentar um desempenho igual a de um adulto em uma tarefa de identificação de 

som no ruído, mas pode apresentar um desempenho inferior quando comparado com um 

adulto em uma tarefa com sons verbais em escuta dicótica
2
, por exemplo. Isso quer 

dizer que um determinado nível de maturação pode ser suficiente para permitir um 

comportamento bem sucedido em uma determinada tarefa e em outra não. 

Provavelmente, a segunda tarefa necessita de um nível maior de maturação que uma 

criança de sete anos ainda não alcançou.  A autora propõe que o desempenho auditivo é 

aperfeiçoado em função da idade até em torno de 12 anos e afirma que “o 

desenvolvimento auditivo depende da maturação biológica, da experiência com os sons 

(verbais e não verbais) e da idade e manifesta-se semelhante ao adulto típico ao mesmo 

tempo que os comportamentos de memória e linguagem”.  

                                            
2
 Escuta dicótica – estímulos diferentes apresentados nas duas orelhas ao mesmo tempo. 
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4.2. Audição e linguagem 

 A audição é fundamental para o desenvolvimento da linguagem e os primeiros 

anos de vida são fundamentais para o desenvolvimento auditivo e linguístico devido ao 

fortalecimento das conexões neuronais (Friederici, 2006). A experiência com a língua 

se inicia ainda na vida intrauterina, a partir da vigésima sexta semana de gestação, 

quando o sistema auditivo periférico está formado.  Porém é necessário, após o 

nascimento, a maturação gradativa das vias auditivas centrais e a exposição ao input 

para que haja o reconhecimento de determinadas propriedades sonoras.  

O desenvolvimento auditivo e o desenvolvimento linguístico são processos do 

desenvolvimento altamente dependente um do outro e com diversas particularidades em 

comum. Não existe linguagem oral sem audição e, conforme elucida Machado (1993), 

apesar de ser necessário as particularidades morfológicas e fisiológicas para que haja o 

desenvolvimento da função auditiva, esse desenvolvimento só se torna essencial devido 

a existência da linguagem.  Na verdade, encontramos uma relação de interdependência, 

a linguagem só poderá ser adquirida através da exposição ao input que ocorre por meio 

da audição, e a maturação e desenvolvimento auditivo completo são, em parte, 

dependente da exposição a língua.   

Segundo a American Speech Hearing Language Association (ASHA, 2005), o 

desenvolvimento da linguagem sofre influência da aptidão perceptiva. A representação 

dos estímulos linguísticos bem como seu armazenamento se dá através da análise, 

organização e interpretação da informação auditiva. Se houver privação auditiva, quer 

por isolamento ou por problemas auditivos, nos dois primeiros anos de vida, o exercício 

da linguagem não será alcançado plenamente (Northern e Downs, 1989).  

Na seção a seguir, serão abordadas questões sobre o processamento auditivo 

central e nela veremos a íntima relação entre o processamento auditivo e a linguagem. 
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4.3. Processamento auditivo central 

O Processamento Auditivo Central (PAC) ocorre nas vias auditivas centrais e se 

refere à análise, interpretação e construção do sinal acústico permitindo torná-lo uma 

informação útil. Essa função vai para além da percepção sonora sendo responsável 

também por detectar, localizar, analisar, memorizar e recuperar os eventos auditivos  

(Frota & Pereira, 2006). De acordo com a ASHA (2005), o PAC envolve os 

mecanismos auditivos relacionados às seguintes habilidades auditivas: localização da 

direção da fonte sonora, discriminação de sons não-verbais e verbais, discriminação de 

sons fisicamente distorcidos, discriminação dos padrões de duração e frequência, 

discriminação de sons em sequências simples e complexas e discriminação de sons 

sobrepostos em escuta dicótica. 

Segundo Souza & Souza (2002), o termo Processamento Auditivo (PA) 

corresponde aos mecanismos envolvidos no trajeto que o som percorre desde a sua 

entrada no sistema auditivo periférico até o córtex. Já o termo Processamento Auditivo 

Central (PAC) refere-se aos mecanismos que ocorrem no estímulo auditivo durante as 

sua passagem pelas vias auditivas centrais. Nesta seção estamos tratando do 

Processamento Auditivo Central, conforme foi definido no parágrafo anterior. 

Quando as habilidades auditivas necessárias para análise e interpretação do sinal 

acústico estão bem desenvolvidas o processamento auditivo ocorre de forma eficiente, 

entretanto, em alguns casos, é possível encontrar inabilidades auditivas que dificultam o 

processamento eficaz da informação auditiva. Essas inabilidades auditivas encontradas 

são denominadas distúrbios do processamento auditivo central (DPAC). 

O DPAC consiste em uma limitação no processo de percepção da informação 

auditiva gerando um déficit em uma ou mais das habilidades mencionadas acima 

(ASHA, 2005). Essa desordem é resultante de falhas no processamento da informação 
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auditiva não ligadas à perda auditiva e nem a alterações intelectuais (Pereira, 2011). 

Desse modo, refere-se a um déficit exclusivo no processamento da informação da 

modalidade auditiva (ASHA, 2005). 

O processamento auditivo pode ser avaliado por intermédio de testes 

eletrofisiológicos e comportamentais. Os testes eletrofisiológicos avaliam o sistema 

auditivo de forma objetiva através da captação de sinais elétricos gerados pelo sistema 

auditivo em resposta a uma estimulação prévia. Os testes comportamentais avaliam 

através de tarefas específicas, que variam em relação ao tipo de estimulação utilizada 

(verbal e não verbal) e a forma de apresentação nas orelhas (binaural ou monoaural), as 

diversas habilidades auditivas (Frota, 2011). Assim sendo, os testes eletrofisiológicos 

fornecem informações a respeito do local da alteração e testes comportamentais 

apontam para as habilidades auditivas alteradas.  

A avaliação comportamental do processamento auditivo tem como propósito 

averiguar a competência dos indivíduos em identificar sons verbais e não verbais em 

escuta difícil. Essa avaliação envolve diferentes testes, cada um, responsável por avaliar 

uma habilidade auditiva específica.  O resultado desses testes permite classificar o 

processamento auditivo como normal ou alterado e identificar as habilidades auditivas 

que se encontram deficitárias. Por isso, a avaliação comportamental é importantíssima 

para a elaboração da conduta terapêutica.  

As alterações funcionais detectadas nessa avaliação comportamental são 

classificadas de acordo com o prejuízo gnosíco
3
, em três subtipos segundo o modelo 

proposta por Bellis/Ferre (Bellis, 2006) em:  

 (i) déficit de decodificação, relacionado à alteração no córtex auditivo primário, 

e envolve dificuldades na discriminação do som e na leitura e escrita, inabilidades de 

                                            
3
 Relação entre o déficit auditivo e o prejuízo nas representações das informações 

auditivas (aprendizado da língua). 
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fechamento, figura-fundo e está frequentemente associado a alterações na linguagem 

receptiva;  

(ii) déficit prosódico, relacionados a alterações no hemisfério direito, e envolve 

dificuldade em detectar os aspectos suprassegmentais da fala;  

(iii) déficit de integração, relacionado a alterações no corpo caloso, e envolve 

dificuldades em integrar as informações de diferentes tipos, auditivas ou não, 

linguísticas ou não. 

Segundo Pereira (2011) é possível encontrar DPA em indivíduos com alterações 

neurológicas, comprometimentos congênitos, privações sensoriais, perdas auditivas, e 

outros. Em relação ao domínio da comunicação humana, a autora descreve que podemos 

encontrar DPAC associadas a “problemas de desarranjo do sistema fonológico, 

problemas de voz, problemas de ritmo da fala, problema de leitura e escrita”.  Diversos 

estudos apontam a relação entre DPA e diversas patologias que envolvem alterações 

linguísticas, sendo elas: Distúrbio fonológico, Distúrbio específico da linguagem, 

dislexia, entre outros. (Tavares et.al 2009;  Caumo & Ferreira 2009; Frota & Pereira 

2010; Simões & Schochat 2010; Schochat et.al 2010). Porém, apesar dos diversos 

estudos, de acordo com Pereira (2011), “é difícil saber se as inabilidades auditivas 

encontradas na avaliação do processamento auditivo estão mostrando uma disfunção 

primária ou é comorbidade”, ou seja, se a DPAC é a base do problema ou se ela esta 

associada a outra alteração. 

De acordo com Richard (2007), para entendermos a influência entre aspectos 

linguísticos e auditivos, precisamos pensar no PAC como um continnum por meio da 

hierarquia neurológica do SNC e o cérebro. A autora explica que o continnum do PAC 

envolve diferentes tipos de processamento, sendo eles: o processamento acústico, o 
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processamento fonológico e o processamento linguístico.  Esse continnum descrito pela 

autora pode ser visualizado na figura 5. 

Figura 5: Continnum do Processamento Auditivo. Fonte: Retirado de Richard (2007). 

 

A etapa do processamento acústico envolve a discriminação das características 

do sinal acústico, ligadas ao reconhecimento da frequência, duração e intensidade do 

estímulo. Esse processamento ocorre nas vias auditivas centrais do tronco encefálico até 

o córtex auditivo.  A etapa do processamento fonológico envolve a discriminação das 

características fonêmicas do sinal acústico e ocorre no córtex auditivo primário, mais 

especificamente no giro de Heslcl. A etapa do processamento linguístico envolve a 

atribuição do significado ao sinal acústico após ele ter sido discriminado 

fonologicamente, esse processo ocorre no giro angular do córtex auditivo, mais 

especificamente na área de Wernicke (Richard, 2007). 

O objetivo da avaliação do PAC, realizada por audiologistas, é avaliar a etapa do 

processamento acústico, responsável por discriminar as características acústicas do sinal 
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da fala, e não as demais etapas envolvidas nesse continuum. Entretanto, no processo de 

avaliação do PAC é difícil determinar se as alterações encontradas refletem déficit no 

processamento auditivo ou processamento linguístico. O sinal acústico percorre as vias 

auditivas centrais e é deslocado por meio do tronco encefálico para o córtex auditivo, 

durante essa fase podemos dizer que está ocorrendo o processamento auditivo da 

informação, entretanto quando a informação auditiva chega no córtex auditivo fatores 

linguísticos passam a agir no sinal acústico (Richard, 2001).  

Richard (2007) defende que é possível encontrarmos DPAC puro, porém é muito 

comum detectarmos DPAC coexistindo com alterações ou déficits de cunho linguístico. 

E isso se deve, segundo a autora, devido ao continnum entre o processamento auditivo e 

processamento linguístico. Indivíduos que apresentam dificuldades na análise e 

discriminação do sinal acústico, problema este puramente auditivo, podem apresentar 

futuramente uma alteração linguística por conta dessa dificuldade primária na 

construção do sinal acústico, que podem repercutir nas suas representações mentais, 

nesses casos o déficit linguístico será causado pelo DPAC. Em relação aos déficits 

linguísticos primários, estes não podem causar DPAC, mas podem interferir na 

avaliação do PAC, pois se trata de uma avaliação comportamental que demanda 

respostas que dependem do uso da linguagem. De acordo com Richard (2007), alguns 

tipos de alterações de linguagem podem influenciar consideravelmente os resultados nos 

testes que compõe a avaliação do PAC.  

Richard (2007) sugere que o diagnóstico diferencial deve ser pautado na 

diferenciação entre processamento auditivo, processamento fonológico e processamento 

linguístico, e estabelece 7 diagnóstico possíveis baseado nestes três processamentos, 

conforme descrito abaixo. 
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1- Desordem do Processamento Auditivo Central (DPAC) apenas – déficit na 

recepção do sinal acústico a nível cortical. 

2- Transtorno do Processamento da Linguagem (TPL) apenas – dificuldade 

para anexar significado a informação auditiva. 

3- Transtorno do Processamento Fonológico (TPF) apenas – dificuldade em 

fazer a discriminação fonética do sinal acústico. 

4- DPAC e TPL, simultaneamente – o estímulo auditivo comprometido provoca 

dificuldade na capacidade de atribuir significados às informações auditivas. 

5- DPAC e TPF, simultaneamente – o estímulo auditivo prejudicado provoca 

dificuldade na capacidade de discriminação e representação do som. 

6- TPF e TPL, simultaneamente – dificuldades na capacidade de discriminar os 

sons gera comprometimento no entendimento e compreensão da linguagem. 

7- DPAC, TPF e TPL, simultaneamente – a dificuldade está em todo o 

processo, desde a recepção do sinal acústico até o entendimento e 

interpretação da linguagem. 

Para que esse diagnóstico diferencial seja feito, é necessária a associação dos 

resultados da avaliação do PAC com avaliações de linguagem. Só assim será possível 

delimitar se o problema é apenas no PAC, ou se o processamento fonológico e/ou 

processamento linguístico encontram-se também deficitários. Dessa maneira, podemos 

determinar os déficits encontrados, mas não saberemos em casos em que componentes 

auditivos e linguísticos encontram-se presente, qual o comprometimento representa a 

disfunção primária, e se esses comprometimentos se estabeleceriam independentemente 

da existência do outro. Essas dicotomias, como causa/consequência, disfunção 

primária/comorbidade, entre o processamento auditivo e a linguagem ainda encontram-
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se obscuras e necessitam de mais estudos para um melhor entendimento e 

aperfeiçoamento dessas relações/associações. 
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5. Objetivos, hipóteses e metodologia 

O presente capítulo apresenta primeiramente os objetivos deste estudo e as 

hipóteses de trabalho que foram apresentadas brevemente na introdução. Em seguida, 

são apresentadas as informações a respeito dos critérios utilizados para a seleção dos 

participantes, os grupos de participantes da pesquisa, os testes adotados para a coleta 

dos dados, além da metodologia estatística utilizada para a análise dos testes de 

linguagem e do processamento auditivo.  

 

5.1. Objetivos 

A presente pesquisa tem como objetivo principal observar a emergência da 

gramática fonológica em crianças de diferentes faixas etárias com desenvolvimento 

típico, ou seja, com o desenvolvimento esperado, padrão em relação aos aspectos de 

linguagem e aprendizagem.   

  Estudaremos ainda a existência da relação entre o desempenho em testes que 

avaliam o conhecimento fonológico e os resultados nos testes de triagem do PAC em 

crianças com desenvolvimento típico (DT).  

 

5.2. Hipóteses 

 Fundamentada no modelo da Fonologia de Uso, a hipótese geral dessa 

dissertação é a de que o conhecimento fonológico emerge das representações das formas 

das palavras no léxico. Assim, o esperado é que quanto maior o léxico mais abstrações 

ou estruturas fonológicas farão parte da gramática fonológica abstraída. No caso dessa 

pesquisa, espera-se que as crianças com mais idade e consequentemente com um 

vocabulário maior apresentem um melhor desempenho no teste de repetição de não- 

palavras - responsável por avaliar o conhecimento fonológico abstrato - que as crianças 
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menores, porque elas têm um léxico de tamanho suficiente para conferir robustez às 

diversas relações fonotáticas mapeadas nos estímulos do teste. A hipótese é que quanto 

maior o léxico menor será o efeito da probabilidade de ocorrência dos tipos silábicos, 

isto é, embora o desempenho venha a ser diferente nos dois tipos, ele não deve ser 

significativo. 

Um ponto importante de entendermos aqui é como o teste de repetição de não- 

palavras pode ser uma ferramenta para avaliar o conhecimento fonológico. Como 

mencionado no capítulo 2, de acordo com a Fonologia de Uso, existe uma relação de 

dependência entre léxico e o desenvolvimento fonológico, isso quer dizer que a 

estruturação do componente fonológico se dá através de generalizações sobre a forma 

das palavras no léxico e a crescente estruturação fonológica permite a aquisição de 

novas palavras. Tomando como referência essa hipótese, o teste de repetição de não- 

palavras nos fornece informação a respeito do léxico, pois o indivíduo se utiliza dele 

para repetir as não-palavras e nos dá informação sobre o conhecimento fonológico visto 

que dificuldades neste tipo de repetição podem indicar que determinadas representações 

não são robustas devido a um léxico reduzido para a idade e consequentemente uma 

alteração no conhecimento fonológico devido à relação de dependência e 

retroalimentação entre eles.   

Inúmeras pesquisas, como a de Gathercole (1995), Frisch, Large e Pisoni (2000), 

Munson, Kurtz e Windsor (2005), Beckman, Munson e Edwards (2007), têm 

demonstrado que a acuracidade na repetição de não-palavras está diretamente 

relacionada ao tamanho do vocabulário. Gathercole (1995) argumenta que a repetição 

de não-palavras envolveria habilidades de memória de trabalho devido a sua forma 

fonológica desconhecida, e que essa repetição dependeria também de habilidades 

linguísticas, como o vocabulário. Assim sendo, as crianças, e também os adultos, 
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utilizariam seus conhecimentos lexicais para recuperar itens do léxico que sejam 

parecidos com a estrutura fonológica de determinada não-palavra. Os demais autores, 

não argumentam a favor dessa questão da memória, mas enfatizam que a acuracidade na 

repetição de não-palavras, compostas tanto por sequências de alta como de baixa 

frequência, são fortemente influenciada pelo tamanho do léxico do falante. Embasados 

nesses estudos, os resultados obtidos nesta pesquisa podem trazer evidências a respeito 

da natureza do conhecimento fonológico, sendo possível validar ou rejeitar o 

pressuposto teórico em questão. 

 Outra questão abordada nesta dissertação se refere ao desempenho em testes que 

avaliam o Processamento Auditivo Central (PAC). Como mencionado no capítulo 4, 

muitos estudos demonstram que é comum encontrarmos Distúrbio do Processamento 

Auditivo Central (DPAC) associado a outras patologias da linguagem, como o desvio 

fonológico, o distúrbio específico da linguagem e outros. Esses achados nos fazem 

refletir as seguintes questões: o desempenho no teste de repetição de não-palavras é 

influenciado pelo desempenho na triagem do PAC?  Sabendo que os testes do PAC são 

avaliações comportamentais e, portanto, dependem do uso da linguagem para serem 

realizadas, as crianças que apresentam uma patologia com alterações linguísticas podem 

apresentar alterações nessa avaliação por conta das suas dificuldades linguísticas ou por 

haver uma influência direta no desenvolvimento desses dos dois mecanismos 

(linguístico e do processamento auditivo)? Certamente não conseguiremos responder a 

todas as questões que permeiam esse assunto, mas pretendemos observar se existe ou 

não uma correlação entre o desempenho no teste de repetição de não-palavras, que neste 

estudo, é utilizado para avaliar o conhecimento fonológico abstrato, e o desempenho nos 

testes do PAC. 
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5.3. Método 

5.3.1.  Sujeitos 

Os voluntários desta pesquisa são crianças com desenvolvimento típico, em sua 

maioria alunos da Escola Municipal Desembargador Montenegro, sendo apenas oito 

participantes de escolas particulares variadas, escolhidos de acordo com a faixa etária, o 

nível de escolaridade e com as características de fala, leitura e escrita. Com relação a 

faixa etária e nível de escolaridade as crianças foram alocadas em três grupos. O grupo 

1, denominado G1, composto por crianças com faixa etária de 5 anos e que 

encontravam-se no período pré-escolar, antiga educação infantil. O grupo 2, 

denominado G2, composto por crianças com faixa etária de 7 anos e que encontravam- 

se no início de período escolar, 2° ano do ensino fundamental. O grupo 3, denominado 

G3, composto por crianças com faixa etária entre 9 e 12 anos e que encontravam-se em 

um nível escolar mais avançado, 4° e 5° ano do ensino fundamental. As crianças foram 

alocadas nessas faixas etárias em função de se poder avaliar o desempenho delas em 

diferentes possibilidades de tamanho de léxico, uma vez que se espera que quanto mais 

velhas, maior o léxico, e com o objetivo de possibilitar a identificação, em termos de 

idade e tamanho de léxico, do estabelecimento da robustez necessária para a 

acuracidade na repetição das não-palavras independentemente da frequência dos 

estímulos.  

 

5.3.2. Critérios de inclusão dos sujeitos 

Para a seleção dos participantes foram utilizados os seguintes critérios de inclusão:  

  ter idade dentro da faixa etária prevista no estudo (G1- 5 anos; G2 – 7 anos; G3 

– 9 a 12 anos); 
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 não ter queixas ou histórico de quaisquer desordens significativas de 

aprendizagem, linguagem e/ou audição; 

 não ter repetência escolar. 

Para seleção dessas crianças, primeiramente, conversamos com as professoras, 

explicamos a pesquisa, e solicitamos que elas selecionassem crianças que possuíssem as 

idades descritas acima e que não apresentassem qualquer tipo de alteração no 

desenvolvimento da linguagem oral, dificuldade de aprendizagem e histórico de 

repetência escolar. Posteriormente, os responsáveis das crianças selecionadas pelos 

professores foram convidados a comparecer na escola para uma conversa com a 

pesquisadora. Nesse encontro, realizado individualmente, buscamos informações a 

respeito do desenvolvimento da linguagem (informações sobre a da idade e aspectos das 

primeiras palavras bem como das características das produções atuais), do processo de 

alfabetização e do histórico otológico da criança (vide anexo 1). Das 69 crianças 

selecionadas pelos professores apenas 3 foram excluídas da pesquisa, 2 em função da 

idade e 1 devido ao histórico de otite de repetição. 

Desta maneira foram considerados aptos a serem submetidos aos testes de 

linguagem desta pesquisa apenas as crianças que apresentaram respostas negativas, 

tanto pelos professores quanto pelos pais, de queixas referentes a desordens da 

linguagem, aprendizagem e audição. 

Considerando esses critérios de inclusão, foram selecionados 66 sujeitos, de 

ambos os sexos, sendo 20 (30,4%) do G1, 23 (34,3%) do G2 e 23(34,3%) do G3.  Em 

relação à distribuição por sexo, este não foi utilizado como critério para a seleção da 

amostra, por isso não houve um número pré-determinado de crianças de um sexo ou de 

outro, sendo a distribuição encontrada na amostra aleatória, contendo no G1 9 (45%) 

participantes do sexo feminino e 11 (55%) do sexo masculino, no G2 13 (56,5%) do 
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sexo feminino e 10 (43,5%) do sexo masculino, e no G3 16 (69,6%) do sexo feminino e 

7 (30,4%) do sexo masculino. 

Após a aplicação dos testes de linguagem, que foram realizados na escola, os 

responsáveis das crianças foram convidados a comparecerem ao Ambulatório de 

Exames Complementares do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho (HUCFF), 

para a realização da avaliação do PAC. Entretanto, nem todas as crianças que 

participaram da etapa de avaliação da linguagem compareceram para a realização dos 

testes do PAC.  

As crianças que compareceram ao ambulatório para a realização dessa segunda 

etapa da pesquisa foram submetidas primeiramente à audiometria, uma vez que o 

conhecimento dos limiares tonais é um pré-requisito para a realização dos testes do 

PAC. Na audiometria tonal limiar, foram pesquisados os limiares por via aérea nas 

frequências de 250, 500, 1000, 2000, 3000, 4000, 6000 e 8000 Hz a fim de medir a 

audição periférica dos indivíduos. A pesquisa dos limiares tonais por via óssea só seria 

realizada de 500 a 4000 Hz, apenas quando os limiares tonais aéreos apresentassem 

limiares piores do que 20  dB NA naquela frequência, o que não ocorreu em nenhum 

participante.   

 A audiometria foi realizada em cabina acústica e os limiares obtidos através da 

técnica descendente. Nesta técnica, a pesquisa do limiar inicia-se de um som audível 

para um som inaudível, ou seja, do som para o silêncio. Foi utilizado o audiômetro Itera 

II – Otometrics. Todos os participantes que compareceram ao ambulatório para a 

avaliação da audição apresentaram os limiares de audibilidade dentro do padrão da 

normalidade, isto é, limiares iguais ou inferiores a 20 dB NA (Frota, 2003). 

Dos 66 participantes que realizaram as avaliações da linguagem, apenas 31 (10 do 

G1, 10 do G2 e 11 do G3) compareceram ao ambulatório de exames complementares 
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para a realização dos testes do PAC. A distribuição dos grupos encontra-se ilustrada no 

esquema a seguir. 

 

Figura 6: Distribuição dos grupos em função das avaliações realizadas. 

 

5.3.3. Coleta dos dados 

Foram utilizadas diferentes avaliações para a obtenção dos dados, sendo elas 

divididas em avaliações de linguagem e avaliação do processamento auditivo. Os testes 

que compõem a avaliação da linguagem e do PAC serão descritos na seção 5.3.3.1 e 

5.3.3.2, respectivamente. 

 As avaliações foram realizadas nos participantes após os responsáveis terem 

sido informados dos testes e de assinarem o termo de consentimento livre e esclarecido 

(TCLE– anexo 2), conforme a orientação aprovada pelo comitê de ética e pesquisa do 

Instituto de Neurologia Deolindo Couto da Universidade Federal do Rio de Janeiro sob 

o número de parecer 112.281 (anexo 3).  

 

5.3.3.1. Avaliações da linguagem 

 Na etapa da avaliação da linguagem os participantes dos grupos G1a, G2a e G3a, 

ou seja, a totalidade de crianças avaliadas, foram submetidos a um teste de repetição de 

não-palavras; ao teste do vocabulário receptivo Peabody III (Dunn e Dunn, 1997); à 
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prova de nomeação do ABFW: teste de linguagem infantil (Andrade, Beffi-Lopes, 

Fernandes & Wertzner, 2004), conforme descrito a seguir. 

 

1- Teste de repetição de não-palavras 

O teste de repetição de não-palavras utilizado nesta pesquisa foi elaborado 

experimentalmente para a pesquisa de doutorado de Esteves (2013), baseado no teste 

proposto por Frisch, Large e Pisoni (2000). O teste consistiu de 30 estímulos.  

Os estímulos utilizados diferiram em relação ao tamanho e a frequência de tipo 

(type frequency) das sílabas no português brasileiro. As não-palavras são todas com 

acentuação paroxítona, que constitui o padrão acentual mais frequente na língua para os 

três tamanhos de acordo com o levantamento feito na base ASPA/UFMG (Gomes, 

Mendes e Branco, 2011). 

A lista com as não-palavras encontra-se no quadro 3, a seguir.  

 

Quadro 3: Estímulos utilizados no teste de repetição de não-palavras dividido em 

relação ao tamanho e a frequência. 

Duas sílabas Três sílabas Quatro sílabas 

gɔfʊ 

ʒefə 

ʃeʎʊ 

noʎɪ 

zubɪ 

 

zigefə 

mɔʒepɪ 

gufoʃʊ 

vubohɪ 

gepɔnə 

ketɔniʃʊ 

givɛpofʊ 

vurɛhupə 

zeʃofubɪ 

ʒopɛgefə 

tʃibə 

hadʒɪ 

sɛbə 

masɪ 

mibə 

 

kopizə 

tarekʊ 

mesivə 

vabitʊ 

detukə 

helanitʊ 

kovitunə 

dʒimerɔtə 

mekulivə 

moliratʊ 

 

Foram elaboradas 10 não-palavras de duas sílabas, 10 de três sílabas e 10 de 

quatro sílabas. Metade dos estímulos de cada tamanho foi composto de sílabas alta 

frequência no léxico (frequência de tipo) e a outra metade de sílabas de baixa 

frequência. Para a criação das não-palavras foi realizado um levantamento na base 

 
MENO

S 

FREQ. 

 
MAIS 

FREQ. 
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ASPA/UFMG (www.projetoaspa.org) da frequência de tipo de todas as sílabas com 

estruturas CV em palavras paroxítonas de duas, três e quatro silabas do português 

brasileiro.  Esse levantamento foi realizado por Suzana do Couto Mendes e Marcela 

Branco no âmbito do projeto de iniciação científica intitulado “Efeito de Wordlikeness 

no Processamento de Pseudopalavras”, coordenado pela professora Christina Abreu 

Gomes. Após o levantamento das probabilidades de ocorrências de cada sílaba em cada 

posição prosódica de cada um dos três tamanhos de palavra, as sílabas foram 

classificadas e divididas em constituintes de baixa probabilidade e alta probabilidade e 

em seguida alocadas de forma a constituir as não-palavras. Assim, os itens foram 

compostos inteiramente por sequências de alta ou de baixa probabilidade. 

Os estímulos foram gravados por uma falante do sexo feminino através de um 

aparelho sonoro estéreo, em uma sala tratada acusticamente. As não-palavras foram 

apresentadas por meio de computador e o programa utilizado para a execução do teste 

foi o software DMDX (Forster, 2003). Os participantes utilizaram um fone de ouvido 

com microfone acoplado da marca Philips modelo SHMI 900 – stereo pc headset. Na 

aplicação do teste, as crianças foram instruídas a ouvir a palavra e em seguida repetir. 

Antes de iniciar o teste, os participantes foram informados que as palavras que eles 

ouviriam não existem, mas que deveriam repeti-las da maneira como tinham entendido. 

As respostas obtidas foram gravadas e posteriormente transcritas e analisadas. A 

transcrição dos dados foi realizada pela pesquisadora e por outra pessoa
4
 e houve 97 % 

de concordância.  

A quantificação e análise da acuracidade na repetição de não-palavras seguiram 

a metodologia utilizada na tese de doutorado de Esteves (2013). A acuracidade foi 

                                            
4 Essa outra pessoa que cito no texto é Marcela Branco, colega de pós-graduação que 

também faz pesquisa utilizando a mesma metodologia.  

 

http://www.projetoaspa.org/
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determinada em relação à quantidade de segmentos repetidos corretamente. A 

pontuação de acuracidade seguiu os seguintes critérios: 2 pontos, para os segmentos 

produzidos igual ao alvo; 1 ponto, quando os segmentos foram substituídos; -1 ponto, 

quando foi acrescentado outro segmento; 0 ponto, quando o segmento foi omitido. Após 

determinar a pontuação de cada segmento, somam-se todos os pontos e divide-se o 

resultado pela pontuação total que o item poderia receber se pronunciado integralmente 

igual ao alvo, gerando assim, o escore padrão de cada item que pode variar de 0 (zero) a 

1 (um). A seguir, um exemplo da obtenção desse escore. 

 

 

 

 

 

O teste de repetição de não-palavras tem como objetivo verificar o conhecimento 

fonológico do falante em função da acuracidade na repetição. O tipo de conhecimento 

fonológico que um teste de repetição de não-palavras acessa, na proposta de 

Pierrehumbert (2003), é o nível da gramática fonológica, que engloba a estrutura 

prosódica e a fonotática, que estabelecem o conjunto de palavras possíveis na língua.  A 

hipótese principal baseada na Fonologia de Uso é que as não-palavras são processadas a 

partir de inferências probabilísticas sobre os padrões abstraídos do léxico. 

 

2- Teste de vocabulário receptivo do Peabody 

O teste do vocabulário receptivo Peabody III (Dunn & Dunn, 1997) é um teste 

de compreensão administrado individualmente que tem como finalidade quantificar o 

tamanho do léxico na população infantil (a partir de 2 anos e meio) e adulta. Consiste de 

Alvo – g i v ɛ p o f ʊ       Produção -  g i n ɛ p o f ʊ        

            2 2 2 2 2 2 2 2                           2 2 1 2 2 2 2 2   

Pontuação total = 16                  Pontuação total = 15 

                          Escore = 15/16 = 0.94 
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várias pranchas organizadas em grau crescente de dificuldade, cada uma contendo 4 

figuras distintas, totalizando 204 vocábulos. É solicitado que o avaliado identifique 

apontando entre as 4 figuras aquela que corresponde ao significado da palavra 

enunciada pelo examinador.  Este teste ainda não apresenta uma padronização no Brasil, 

mas existe uma pesquisa em andamento sendo realizada por Capovilla (1997). A 

aplicação do teste seguiu as instruções fornecidas no manual, com as palavras 

traduzidas para o português. O protocolo encontra-se no anexo 4. 

 

 

Figura 7: Exemplo de prancha utilizada no teste de vocabulário receptivo 

 

No final da aplicação do teste, após encontrar a base e o teto de cada avaliado, 

foi obtido o escore bruto subtraindo o item do teto do número total de erros feito pelo 

avaliado da série da base até a série do teto, conforme explica o manual.  A seguir, um 

exemplo da obtenção desse escore bruto. 
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Esse escore bruto será comparado com um escore padrão (anexo 5 – tabela com 

as idades equivalentes a pontuação do Peabdoy) para observar se o desempenho do 

participante está de acordo com o esperado para a sua faixa etária. 

O teste do vocabulário receptivo Peabody foi utilizado para avaliar o tamanho do 

léxico nos três grupos de estudo. Essa quantificação é importante para testar a hipótese 

de uma fonologia emergente e gradual cujas generalizações são oriundas do léxico. 

Estudos como o de Gathercole (1995) têm encontrado que os escores de crianças em 

teste de repetição de não-palavras constituídas de sequências de alta frequência estão 

relacionados com o tamanho de seu vocabulário natural.  

 

3- Teste de nomeação do ABFW 

O teste de linguagem infantil ABFW (Andrade, Beffi-Lopes, Fernandes & 

Wertzner, 2004) envolve avaliações nas áreas de fluência, vocabulário, pragmática e 

fonologia, sendo utilizado para avaliar crianças na faixa etária entre 3 e 12 anos.  O teste 

de fonologia do ABFW é dividido em duas provas, uma de nomeação e a outra de 

repetição. Nessa pesquisa, utilizamos apenas a prova de nomeação para a coleta dos 

dados.  

A prova de nomeação é composta por 34 pranchas com figuras dos vocábulos. É 

solicitado que o avaliado diga o nome das figuras apresentadas enquanto sua fala é 

gravada para posteriormente ser transcrita e analisada. O teste foi aplicado conforme as 

instruções fornecidas no manual. O protocolo encontra-se no anexo 6.  

Último item do teto -    120 

Total de erros -              35 

Escore bruto -               120-35 =  85 
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Figura 8: Exemplo de figura utilizada na prova de nomeação do ABFW 

 

A prova de nomeação do ABFW foi concebida para verificar o inventário 

fonético da criança assim como as regras fonológicas usadas. Além disso, contém os 

segmentos produzidos contrastivamente distribuídos em diversos tipos de estrutura 

silábica. Nessa dissertação, o teste foi utilizado por apresentar uma adequada 

distribuição dos segmentos e uma variedade de estruturas silábicas, fornecendo assim, 

uma visão da produção das crianças em diversos tipos estruturais e segmentais. 

As produções das crianças foram gravadas, transcritas e em seguida analisadas. 

Assim como nas não-palavras, a transcrição dos dados foi realizada pela pesquisadora e 

por mais uma pessoa e, nesse caso, houve 100% de concordância.  A quantificação e 

análise na acuracidade de nomeação das palavras seguiram os mesmos critérios 

utilizados para quantificar os escores nos testes de repetição de não-palavras.   

 

5.3.3.2. Avaliação do processamento auditivo 

Os participantes que compareceram ao Ambulatório de Exames Complementares 

do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho (HUCFF), e, que compõe os grupos 
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G1b, G2b e G3b, foram submetidos a avaliação simplificada do PAC e ao teste dicótico 

de dígitos, conforme descrito a seguir, além dos testes mencionados na seção anterior. 

Esses testes foram selecionados por serem recomendados como um instrumento de 

triagem para os distúrbios do SNAC (Pereira & Schochat, 2011; Musiek, 1993) e por 

serem possíveis de serem realizados em todas as faixas etárias que compõe os grupos 

desta pesquisa. 

 

1-Avaliação simplificada do PAC 

 - Teste de Localização Sonora (TLS) 

Esse teste tem como objetivo verificar a capacidade da criança em discriminar a 

direção da fonte sonora. Esta avaliação envolve a habilidade de localização (Pereira e 

Schochat, 2011). 

O instrumento utilizado para o teste de localização sonora foi o chocalho. O 

instrumento foi apresentado sem pistas visuais em cinco direções em relação à cabeça 

do participante: à frente, atrás, acima, à direita e à esquerda. Os participantes estavam de 

costas para o examinador e de olhos fechados e foram orientados a apontar para a 

direção que ele acreditava originar o som. A instrução foi dada por orientação. Espera-

se que o participante localize pelo menos 4 das 5 posições, isto é, é aceitável apenas um 

erro, desde que não seja a direita ou a esquerda (Pereira e Schochat, 2011) . O protocolo 

encontra-se no anexo 7. 

 

 - Teste de Memória para Sons Não Verbais (TMSNV) 

Esse teste tem como finalidade verificar a capacidade do participante em 

estabelecer temporalmente os sons não verbais. Esta avaliação envolve as habilidades de 

discriminação dos estímulos auditivos e memória (Pereira e Schochat, 2011). 



 
 

80 

O teste de memória para sons não verbais foi aplicado utilizando três 

instrumentos para o G1(coco, guiso e sino) e quatro instrumentos para o G2 e G3 (coco, 

guiso, sino e agogô) devido às diferenças de idade segundo os modelos propostos por 

Pereira e Schochat (2011). Os instrumentos foram apresentados em três sequências 

diferentes. Durante a apresentação dos estímulos, os participantes permaneceram 

sentados de costa para o examinador e ao fim da apresentação de cada sequência foram 

solicitados a apontar para os instrumentos na ordem em que foram tocados. A instrução 

foi dada através da demonstração. Espera-se que o participante acerte pelo menos duas 

sequências das três apresentadas (Pereira e Schochat, 2011). O protocolo do teste 

encontra-se no anexo 7. 

 

 - Teste de Memória para Sons Verbais (TMSV) 

Esse teste tem como propósito investigar a capacidade do participante de ordenar 

temporalmente os sons verbais. Esta avaliação envolve as habilidades de discriminação 

dos estímulos ouvidos e memória (Pereira e Schochat, 2011). 

O teste de memória para sons verbais foi aplicado utilizando três sílabas para o 

G1 (/pa/, /ta/ e /ka/) e quatro sílabas para o G2 e G3 ( /pa/, /ta/, /ka/ e /fa/) devido às 

diferenças de idade segundo os modelos propostos por Pereira e Schochat (2011). As 

sílabas foram apresentadas em três sequências diferentes. Após cada sequência, as 

crianças foram orientadas a repetir as sílabas ouvidas na ordem em que foram 

apresentadas. Antes de iniciarmos a avaliação foi verificada a produção das sílabas que 

são utilizadas no teste em cada participante.  A instrução foi dada por demonstração. 

Espera-se que o participante acerte pelo menos duas sequências das três apresentadas 

(Pereira e Schochat, 2011). O protocolo encontra-se no anexo 7.  
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2-Teste Dicótico de Dígitos (TDD) 

Esse teste foi proposto por Santos e Pereira (1997). O teste dicótico de dígitos 

permite avaliar a habilidade de figura-fundo para sons verbais. 

O teste foi realizado em cabina acústica e com o participante utilizando fones de 

ouvido. A criança foi apresentada a uma lista com 20 sequências, cada uma contendo 4 

dígitos, que poderiam ser os números quatro, cinco, sete, oito e nove.  Os participantes 

foram orientados a repetir oralmente todos os 4 dígitos apresentados. Os estímulos 

foram apresentados a 50 dB NS, ou seja, 50 dB NA acima da média aritmética dos 

limiares médios de audibilidade das frequências de 500, 1000 e 2000 Hz da orelha 

direita e da orelha esquerda. A normalidade considerada para esse teste foi proposta por 

Santos e Pereira (1997) e pode ser observado no quadro 4, a seguir. O protocolo 

encontra-se no anexo 8. 

 

Quadro 4: Valores de normalidades do teste dicótico de dígito em função da idade. 

 

Idade 

Direita 

competitiva 

(% de acertos) 

Esquerda 

competitiva 

(% de acertos) 

5/6 anos 81% 74% 

7/8 anos 85% 82% 

> 9anos 95% 95% 
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5.3.4 Modelos estatísticos  

 Após os dados serem analisados e quantificados, foi realizada uma observação 

desses dados junto a um profissional de estatística, para que pudéssemos definir o 

melhor teste estatístico a ser utilizado. O teste estatístico selecionado foi o teste 

Kruskal-Wallis. 

 O teste Kruskal-Wallis é um método não paramétrico, que pode ser empregado 

para análise de mais de duas amostras, e é usado para avaliar se esse conjunto de 

amostras origina-se ou não da mesma distribuição. Na análise dessa pesquisa esse teste 

não paramétrico foi escolhido porque temos uma variável dependente contínua – os 

escores obtidos para a acuracidade na repetição – mas que não apresentam distribuição 

normal, isto é, não apresentam uma distribuição simétrica a um valor central, e, 

portanto, não podem ser analisados por meio de testes paramétricos, como por exemplo, 

a ANOVA.  

 O nível de significância adotado foi de 0,05, isto é, quando o p-valor for menor 

que 0,05, há significância estatística, ou seja, há relação entre as variáveis estudadas. 

O pacote estatístico utilizado foi o software R-project versão 8.1, pacote livre e 

gratuito, que pode ser acessado e baixado através do site www.r-project.org. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.r-project.org/


 
 

83 

6. Resultados e discussão 

 Neste capítulo apresentaremos a caracterização dos grupos, a análise dos dados 

obtidos na aplicação dos testes de linguagem e do PAC e a discussão a respeito dos 

resultados encontrados na presente pesquisa, com comentários, interpretações e 

comparação entre os resultados obtidos e outros resultados encontrados na literatura. 

 

6.1. Análise e discussão das avaliações da linguagem  

Nesta seção, apresentaremos o perfil dos sujeitos em função do desempenho nos 

testes ABFW (nomeação de figuras) e Peabody (tamanho do léxico), analisaremos os 

resultados obtidos para a acuracidade de repetição das pseudopalavras (ou não-palavras) 

de todos os 66 participantes que participaram da pesquisa distribuídos nos três grupos 

de idade (G1, G2 e G3), e discutiremos os resultados referentes à correlação entre a 

acuracidade na repetição e as variáveis linguísticas 

  

6.1.1. Caracterização dos subgrupos 

Nas tabelas 1,2 e 3 a seguir, apresento os dados dos participantes separados por 

grupos contendo: idade em meses, sexo, resultados obtidos no teste de vocabulário 

receptivo do Peabody e o esperado para cada idade, e a média dos escores obtidos no 

teste de nomeação do ABFW. O objetivo dessa seção é caracterizar os grupos em 

função dos desempenhos nos testes de vocabulário receptivo Peabody e na prova de 

nomeação do ABFW. 
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Tabela 1: Distribuição das crianças do G1 (5 anos) quanto ao sexo, idade, dados 

obtidos e os esperados no Peabody e escore global no teste de nomeação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legendas: PBDYO- escore obtido no teste de vocabulário 

receptivo; PBDYE= escore esperado no teste de vocabulário 

receptivo; NOMGL= média dos escores de nomeação no teste de 

nomeação do ABFW. 
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Tabela 2: Distribuição das crianças do G2 (7 anos) quanto ao sexo, idade, dados 

obtidos e os esperados no Peabody e escore global no teste de nomeação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legendas: PBDYO= escore obtido no teste de vocabulário 

receptivo; PBDYE= escore esperado no teste de vocabulário 

receptivo; NOMGL= média dos escores de nomeação no teste de 

nomeação do ABFW. 



 
 

86 

 

Tabela 3: Distribuição das crianças do G3 (9 a 12 anos) quanto ao sexo, idade, 

dados obtidos e os esperados no Peabody e escore global no teste de nomeação.  

 

 

 

 

No teste de vocabulário receptivo Peabody III, utilizado para quantificar o 

tamanho do léxico dos participantes, observamos nos dados das tabelas que a maioria 

das crianças apresentaram uma pontuação menor do que o esperado para a sua idade 

(índices nas tabelas em vermelho). Alguns participantes apresentaram pontuações 

bastante discrepante do esperado, como no caso do participante 2 do G1, que obteve 38 

pontos, sendo  que o esperado para a sua idade era de 71 pontos. A distribuição quanto à 

pontuação no teste do vocabulário receptivo das crianças dos três grupos etários pode 

ser melhor visualizada no gráfico abaixo. 

Legendas: PBDYO= escore obtido no teste de vocabulário 

receptivo; PBDYE= escore esperado no teste de vocabulário 

receptivo; NOMGL= média dos escores de nomeação no teste de 

nomeação do ABFW. 
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Gráfico 1: Distribuição da diferença entre o tamanho do vocabulário receptivo 

obtido e o esperado para a faixa etária. 

 

O gráfico de boxplot é representado por uma caixa que contém 50% dos dados. 

A linha mais forte, que neste caso está mais ou menos no centro da caixa, representa a 

mediana, as linhas inferior e superior representam o primeiro quartil (Q1) de 25% e o 

terceiro quartil (Q3) de 75% dos valores obtidos, respectivamente. As linhas pontilhadas 

vertical inferior e superior fora da caixa correspondem aos valores extremos, desde que 

eles estejam dentro de um limite de 1,5 (uma vez e meia) da distância interquartil (Q3-

Q1). Os valores fora desses limites, se houver, são representados por círculos e se 

referem a valores discrepantes. No gráfico acima o eixo vertical representa a diferença 

entre os valores obtidos no teste que quantifica o tamanho do léxico dos participantes e 

os valores esperados para cada faixa etária. O esperado seria que os participantes se 

concentrassem próximos à linha do zero, o que significaria que as pontuações 

corresponderiam ao esperado ou estariam muito próximas do esperado, entretanto, a 

Legendas: dPBDY= Diferença  entre PBDYO E PBDYE; PBDYO= 

escore obtidos no teste de vocabulário receptivo; PBDYE= escore 

esperado no teste de vocabulário receptivo 

d
P

B
D

Y
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concentração maior dos dados se encontra bem abaixo do zero, demonstrando, assim, 

que a grande maioria dos participantes não conseguiu alcançar a pontuação esperada 

para a sua faixa de idade. As crianças que estão na linha do zero obtiveram valores 

iguais ao esperado e as que estão acima do zero obtiveram valores maiores do que o 

esperado para a sua idade. 

Para entender melhor essa discrepância entre valores obtidos e esperados no 

teste de vocabulário receptivo observamos a distribuição em relação aos grupos 

composto por crianças com faixas etárias diferentes. A análise do teste não paramétrico 

Kruskal-Wallis, revelou p-valor 1.419e-10, demostrando tratar de diferença significativa 

entre valores obtidos e esperados no teste de vocabulário receptivo e a idade. Essa 

distribuição pode ser visualizada no gráfico a seguir. 

  

 

 

 

Gráfico 2: Distribuição da diferença entre o tamanho do léxico e o esperado para a 

faixa etária em função dos grupos (idade). 

Legendas: dPBDY= diferença entre PBDYO e PBDYE; PBDYO= 

escore obtidos no teste de vocabulário receptivo; PBDYE= escore 

esperado no teste de vocabulário receptivo. 

kruskal-wallis chi-squared = 45.3515, df = 2, p-value = 1.419e-10 
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Observando o gráfico, verifica-se que, embora em todas as faixas etárias haja 

crianças abaixo do esperado para tamanho de léxico, os léxicos de tamanho maior que o 

esperado são para as crianças maiores. Mesmo havendo esses casos de léxico menor que 

o esperado para as três faixas, há mesmo diferença maior para as crianças mais velhas. 

Conforme descrito na metodologia, os voluntários desta pesquisa são em sua 

maioria, 87,9%, alunos da Escola Municipal Desembargador Montenegro e o restante, 

12,1%, alunos de escolas particulares variadas do Rio de Janeiro. A Escola Municipal 

Desembargador Montenegro está situada na Zona Norte do município Rio de Janeiro, 

no bairro Vila Kosmos. Essa escola é frequentada, em sua maioria, por crianças que 

fazem parte de famílias de classe média baixa e com pouca instrução formal, talvez, 

esses dados obtidos com índices abaixo do esperado para a faixa etária no teste que 

avalia o tamanho do vocabulário, possam ser explicados por fatores sociais. Essa 

suspeita toma força quando analisamos essa relação entre a diferença entre os dados 

obtidos e os esperados no teste de vocabulário receptivo, separando as crianças da 

escola municipal e as crianças de escolas particulares. A seguir os gráficos com a 

distribuição desses dados.   
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Grafico 3: Distribuição da diferença entre o tamanho do vocabulário receptivo 

obtido e o esperado para a faixa etária das crianças da escola municipal (à 

esquerda) e de escolas particulares (à direita). 
 

Observa-se no gráfico acima que a distribuição dos dados das crianças da escola 

municipal concentram-se abaixo da linha do 0, com a linha que representa o Q1, Q3 e a 

mediana abaixo do valor esperado para as faixa etárias. Já os escores das crianças de 

escolas particulares concentram-se bem acima do esperado para a faixa etária, com 

apenas um valor discrepante representado pelo círculo abaixo da linha do 0. É objetivo 

deste trabalho avaliar a relação do tamanho do léxico e o desempenho no teste de 

repetição de não-palavras. 

Conforme já descrito anteriormente a prova de nomeação do ABFW foi utilizada 

para observar as produções das crianças. Nas tabelas 1, 2 e 3 apresentadas 

anteriormente, observamos um alto índice de acuracidade de nomeação, com grande 

parte das médias de produções com a pontuação máxima (um) e as poucas que não 

obtiveram esse escore máximo apresentaram valores muito próximos a estes. Esses 

Legendas: dPBDY= diferença entre PBDYO e PBDYE; PBDYO= 

escore obtidos no teste de vocabulário receptivo; PBDYE= escore 

esperado no teste de vocabulário receptivo. 
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dados nos certificam que os participantes selecionados para esta pesquisa não 

apresentavam trocas na fala característica de alguma patologia da linguagem. 

Agora, iremos descrever as análises dos resultados obtidos no ABFW em função 

da idade e do tamanho do léxico para uma melhor caracterização da amostra. 

Iniciamos as análises observando o desempenho dos participantes na tarefa de 

nomeação em relação aos diferentes grupos composto por crianças com faixas etárias 

diferentes. A análise do teste não paramétrico Kruskal-Wallis, utilizado devido aos 

escores obtidos estarem muito concentrados, descaracterizando uma amostra com 

distribuição normal, revelou p-valor 0.01623, demostrando tratar de diferença 

significativa entre idade e escore de nomeação. Como mencionado acima, a grande 

maioria dos escores obtidos no teste de nomeação do ABFW apresentaram valor 

máximo. A seguir, apresentamos uma tabela com a quantidade de escore diferente de 1 

para cada grupo e os seus respectivos valores. 

 

Tabela 4: Valores dos escores obtidos diferentes de 1(um) em cada grupo 

 

     kruskal-wallis chi-squared = 8.2418, df = 2, p-value = 0.01623 

 

Na tabela 4 observa-se que o Grupo 1, de crianças menores, apresentou uma 

maior quantidade de escores diferentes de 1 que os demais grupos. O Grupo 2 

apresentou todos os escores com pontuação 1 e o grupo 3 apresentou apenas um escore 
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diferente de 1. Essa pequena quantidade de valores diferentes de 1 no Grupo 1 está 

adequada ao perfil etário do grupo (5 anos), entretanto, o único escore diferente no 

grupo 3, composto por crianças com faixa etária entre 9 e 12 anos, não era esperado. A 

fim de entender melhor esse dado voltamos à transcrição e a gravação para fazer uma 

observação mais detalhada. Ao analisar a transcrição observamos que esse escore era 

referente ao alvo trator, que a criança tinha nomeado como [traˈtu]. Ao analisar a 

gravação novamente percebemos que a criança não sabia nomear a figura. Em casos 

como esse, o manual orienta que o examinador deve nomear a figura, mostrar as 5 

figuras posteriores, e em seguida retornar àquela não nomeada. Quando o examinador 

voltou à figura, a criança relatou não lembrar o nome, e em seguida, nomeou dessa 

forma [traˈtu]. Julgamos que esse escore retrata não a ocorrência de um processo 

fonológico e sim uma dificuldade na nomeação por desconhecimento do vocábulo 

apresentado.  

Passamos agora a observar o desempenho no teste de nomeação em relação ao 

tamanho do léxico dos participantes. Ao analisar os escores do teste de nomeação com o 

índice obtido no teste de vocabulário no teste Kruskal-Wallis, constatou-se que o 

tamanho do léxico se comportou como não influente, o p-valor obtido foi de 0.8054. A 

seguir, um gráfico que ilustra esses dados. 
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                 kruskal-wallis chi-squared = 45.8536, df = 55, p-value = 0.8054 

 
 

Gráfico 4: Distribuição dos escores de nomeação em função do tamanho do léxico. 

 

No gráfico observa-se que, independente do tamanho do léxico a grande maioria 

dos escores de nomeação concentraram-se nos valores em 1 (um) ou muito próximos 

dele. O teste do ABFW é composto por itens, na sua maioria, que fazem parte do léxico 

das três faixas etárias, assim, esses dados nos levam a concluir que, conhecimento dos 

itens lexicais e o desempenho na sua produção não é afetado pelo tamanho do léxico 

para esses itens, o que confirma que as crianças não apresentam nenhum indício de 

distúrbio de linguagem. 

 

6.1.2- Análise do teste de repetição de não-palavras segundo as variáveis linguísticas 

Nesta subseção iremos apresentar os resultados referentes à correlação entre os 

escores obtidos no teste de repetição de não-palavras, utilizadas para avaliar o 

Tamanho do léxico 
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conhecimento fonológico abstrato, e as variáveis linguística, frequência e tamanho da 

não-palavra e tamanho do léxico. Vale lembrar que o nível ou tipo de conhecimento 

fonológico da proposta da Pierrehumbert (2003) que a acuracidade de repetição avalia é 

o nível da gramática fonológica.  

 Antes de iniciarmos a análise, realizamos uma plotagem utilizando o normal q-q 

plpt do programa R para observar se os dados estavam em distribuição normal ou não 

para selecionar o programa estatístico mais adequado. Os gráficos referentes aos dados 

escore de repetição versus tamanho do estímulo e escore de repetição versus frequência 

podem ser visualizados abaixo.  

 

 

Gráfico 5: Distribuição do escore de acuracidade na repetição um função do 

tamanho das não-palavras ( 2, 3 2 4 sílabas). 
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Gráfico 6: Distribuição do escore de acuracidade na repetição um função da 

frequência das não-palavras ( frequente e não frequente).  

 

Para interpretarmos os dados expostos no gráfico, precisamos observar se os 

pontos que caracterizam os dados estão dispostos próximos a uma linha reta ou não. 

Para caracterizar uma amostra em distribuição normal esses dados devem apresentar um 

padrão sistemático e estarem organizados próximos a uma linha reta. No gráfico acima, 

observamos que tanto as plotagem do tamanho quanto da frequência apresentam uma 

assimetria e não estão dispostos em uma linha reta, descaracterizando uma amostra em 

distribuição normal. Por isso, utilizamos um teste não paramétrico denominado 

Kruskal-Wallis. 

Iniciamos as análises observando o desempenho de cada grupo no teste de 

repetição de não-palavras a fim de checar a influência do fator idade na acuracidade de 

repetição. Os dados foram submetidos ao teste Kruskal-Wallis para avaliar se as 

diferenças de acuracidade no teste de repetição de não-palavra são significativas. O p-

valor obtido, p-valor=3.197e-10, revelou haver diferença estatisticamente relevante 

entre os três grupos etários G1, G2 e G3.  
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Tabela 5: Medidas descritivas dos escores de repetição de não-palavras em função 

dos grupos. 

    kruskal-wallis chi-squared = 43.7271, df = 2, p-value = 3.197e-10 

 

 

Os valores apresentados na tabela 5 revelam que a porcentagem de escore com 

valor 1 e a média dos escores de repetição aumentam à medida que aumenta a faixa 

etária, enquanto a porcentagem de escores com valores menores que 0,70 diminuem. 

Esses resultados demostram que o desempenho no teste de repetição melhora com o 

aumento da idade.  

Agora, iremos observar os resultados obtidos referentes ao efeito das duas 

variáveis controladas no teste de repetição de não-palavras, tamanho e frequência das 

sílabas constituintes da não-palavra. A análise do teste Kruskal-Wallis revelou valores 

estatisticamente significativos tanto para a frequência como para o tamanho da não-

palavra, com p-valores de 1.606e-09 e 0.001392, respectivamente. 

A distribuição da acuracidade de repetição das não-palavras em função da 

frequência está representada no gráfico 7. 
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Gráfico 7: Distribuição da acuracidade de repetição em função da frequência.   

 

No gráfico acima, observamos que há uma concentração de respostas próximas 

de 1, com a mediana sobrepondo a linha dos valores máximos, caracterizando assim que 

mais de 50% dos índices tanto de não-palavras compostas por sequências fonotáticas de 

alta frequência como as de baixa frequência estão com escores em 1 ou muito próximo 

de 1. No entanto, há valores fora desse intervalo, como demonstram os círculos fora das 

caixas, para as não-palavras com sílabas menos frequentes há escores mais discrepantes, 

de menor  acuracidade do que para as não-palavras com sílabas mais frequentes. 

O gráfico 8 a seguir apresenta a distribuição da acuracidade de repetição em 

relação ao tamanho da não-palavra. 
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Gráfico 8: Distribuição da acuracidade de repetição em função do tamanho da 

não- palavra. 

 

Observamos no gráfico que há uma concentração de respostas próximas de 1, 

com a mediana sobrepondo a linha dos valores máximos, caracterizando assim que mais 

de 50% dos escores para as não-palavras de 2, 3 e 4 sílabas estão com escores em 1 ou 

muito próximo de 1. No entanto, há valores fora desse intervalo, como demonstram os 

círculos fora das caixas. Há mais quantidade de respostas com escores baixo para as 

não-palavras de 4 sílabas. Os escores das não-palavras de 2 e 3 sílabas apresentam 

índices dentro do mesmo intervalo.  

Na análise do grau da acuracidade de repetição de não-palavra em função do 

tamanho do léxico utilizando o teste não paramétrico Kruskal-Wallis, contatou-se uma 

relação estatisticamente relevante. O p-valor obtido foi de 8.121e-12.  Os escores 

2 sílabas 3 sílabas 4 sílabas 

kruskal-wallis chi-squared = 13.1547, df = 2, p-value = 0.001392 
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obtidos no teste de repetição de não-palavras estão representados no gráfico abaixo em 

função do tamanho do léxico. 

 

 

 

Gráfico 9: Distribuição dos escores de repetição de não-palavras em função do 

tamanho do léxico. 

 

No gráfico observamos que existem escores de repetições altos com tamanho de 

léxico menor e escores de repetição altos com tamanho de léxico maior, entretanto, 

podemos verificar que a partir de um determinado tamanho do léxico (em torno dos 110 

pontos) começam a escassear os escores baixos e em tamanho de léxico a partir dos 130 

pontos esses escores baixos desaparecem. 

 A fim de obtermos informações mais detalhadas a respeito dessa relação entre 

grau de acuracidade e tamanho do léxico diferenciamos os escores de alta e baixa 

Tamanho do léxico 

kruskal-wallis chi-squared = 157.4671, df = 55, p-value = 8.121e-12 
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frequência e traçamos a curva de tendência desses dois tipos, como pode ser observado 

no gráfico a seguir. 

 

Gráfico 10: Curva de tendência para os escores dos itens menos e mais frequentes 

do teste de repetição de não-palavras em função do tamanho do léxico. 

 

A partir do gráfico 10, pode-se perceber que os círculos pretos, que representam 

os escores das não-palavras de baixa frequência, alcançam os círculos vermelhos, que 

representam os escores das não-palavras de alta frequência, a partir dos índices do 

tamanho do léxico entre 80 e 100. 

As curvas de tendências demonstram que o efeito da frequência está presente 

quando o tamanho de léxico é menor, à medida que o tamanho do vocabulário aumenta 

as duas curvas vão se aproximando cada vez mais até se juntarem completamente em 

torno do índice 150. A partir daí observa-se a ausência de efeito da frequência de sílabas 

do estímulo na acuracidade de repetição. 
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Os resultados descritos até agora revelam que o melhor preditor responsável pela 

melhor acuracidade na repetição de não-palavras é o tamanho do léxico, embora os 

resultados de frequência e tamanho da não-palavra e idade tenham apresentado 

significância estatística, ou seja, p-valor menor que 0,05, o p-valor do tamanho do 

léxico foi mais baixo que os demais. Além disso, o tamanho do léxico também parece 

ser o responsável pelo desaparecimento do efeito da frequência.  Esses resultados serão 

mais bem discutidos e referenciados na próxima subseção.   

 

6.1.3 Discussão da relação entre acuracidade de repetição, tamanho do léxico e 

variáveis controle dos estímulos. 

O objetivo primário desse estudo foi observar a emergência da gramática 

fonológica em crianças com desenvolvimento típico a fim de obter informações a 

respeito dos fatores envolvidos na estruturação do sistema fonológico. 

Para investigar os fatores envolvidos no desenvolvimento fonológico dos 

participantes foram utilizados os pressupostos teóricos da Fonologia de Uso. No que se 

refere à fonologia da língua, de acordo com os pressupostos apresentados em Bybee 

(2001, 2002) e Pierrehumbert (2001, 2003), o conhecimento da estrutura fonológica é 

emergente e gradual e está relacionado com a organização e o crescimento do léxico. 

Assim, a organização do conhecimento fonológico depende do léxico, e a crescente 

estruturação da gramática fonológica se reflete na aquisição de novas palavras. Para 

testar essa hipótese utilizamos como instrumento de avaliação do conhecimento 

fonológico dos falantes um teste de repetição de não-palavras e analisamos a 

acuracidade de repetição em função da idade, tamanho do léxico, frequência e tamanho 

da não-palavra. 
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As análises estatísticas revelaram, conforme descrito na subseção 6.1.2, que a 

distribuição dos grupos (idades), o tamanho do léxico, o tamanho e a frequência das 

sílabas constituintes da não-palavra apresentaram relevância significativa em relação ao 

grau de acuracidade na repetição das não-palavras.  Passamos agora a falar de cada 

variável separadamente. 

Os resultados para os grupos revelaram que a acuracidade na repetição de não-

palavras melhora com o aumento da idade. Esses achados estão dentro do esperado, 

visto que, o desenvolvimento fonológico se estabelece de maneira gradual, e, portanto, 

as crianças menores estão em uma etapa desse desenvolvimento anterior ao das crianças 

maiores. 

Agora, trataremos da relação entre tamanho do léxico e grau de acuracidade na 

repetição das não-palavras. Como podemos observar no gráfico 9, a melhor acuracidade 

no teste de repetição está intimamente relacionada com o aumento do vocabulário dos 

participantes. Apesar de haver escores altos de acuracidade com índices de vocabulários 

menores, os escores baixos tendem a desaparecer à medida que o vocabulário aumenta. 

Esses dados são compatíveis com os achados de Munson, Kurtz & Windson (2005) e 

Munson, Edward & Beckman (2005) que foram revisados, interpretados e comparados 

no estudo posterior de Beckman, Munson & Edward (2007), que observaram o 

desempenho em testes de repetição de não-palavras em grupos clínicos, a saber, DEL e 

distúrbio fonológico. A comparação do desempenho no teste de repetição dessas duas 

populações clinicas revelaram que o tamanho do léxico é um forte preditor para a 

precisão na repetição de não-palavras. Esses estudos mostraram que as crianças com 

distúrbio fonológico, que não tem prejuízos nas representações lexicais, apresentaram 

um desempenho semelhante ao das crianças com desenvolvimento típico no teste de 

repetição de não-palavras. Já as crianças com DEL, que têm tamanho de léxico menor 
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que o esperado para sua faixa etária, apresentaram desempenho piores no teste de 

repetição de não-palavra que o grupo controle da sua faixa etária. O desempenho das 

crianças com DEL equiparou-se ao grupo controle de crianças menores. 

Os dados expostos na literatura somados aos dados encontrados nesta pesquisa 

referentes à relação entre tamanho do léxico e grau de acuracidade na repetição de não-

palavras indicam que o léxico confere robustez às abstrações da gramática fonológica 

necessárias para o processamento das não-palavras. Esses resultados fornecem 

evidências para a nossa hipótese inicial de que o conhecimento fonológico emerge das 

representações das formas das palavras no léxico. Assim, quanto maior o léxico mais 

abstrações farão parte da gramática abstraída do falante, e consequentemente melhor a 

acuracidade na repetição das não-palavras.  

Passemos agora a abordar a relação entre o tamanho da não-palavra e grau de 

acuracidade na repetição. O efeito do tamanho do estímulo demonstrou que as não-

palavras de 2 e 3 sílabas apresentaram uma melhor acuracidade do que as não-palavras 

de 4 sílabas. A explicação para a presença desse efeito pode estar ligada a questões de 

memória, visto que itens mais longos demandam mais esforços para serem retidos e 

lembrados, e consequentemente, podem gerar impactos na acuracidade da repetição.  

A relação entre a variável frequência e o grau de acuracidade na repetição 

revelou que os estímulos formados de constituintes frequentes foram repetidos de forma 

mais acurada que os estímulos com constituintes menos frequentes. Esses resultados 

estão de acordo com outros estudos, como o de Gathercole (1995), que constatou esse 

efeito na acuracidade da repetição em crianças com desenvolvimento típico de 4 e 5 

anos de idade, e o de Munson, Kurtz e Windsor (2005), que observou o efeito de 

frequência na população clínica estudada (crianças diagnosticadas com distúrbio 

específico da linguagem - DEL) e nos dois grupos controles da pesquisa que diferiam 
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em relação a idade (GC1- mais novos; GC2- mais velhos),  e fornecem evidências a 

respeito do gerenciamento probabilístico no nível da gramática fonológica. Entretanto a 

literatura aponta que o efeito de frequência não é algo constante, e que tende a 

desaparecer ao longo do desenvolvimento fonológico. Pierrehumbert (2003) postula que 

o efeito de frequência está intimamente relacionado com o tamanho do léxico, e que 

esse efeito tende a desaparecer à medida que o léxico alcança um determinado tamanho. 

De acordo com a autora, em tarefas de repetição de não-palavras em adultos, não é 

esperado encontrar o efeito de frequência, visto que o léxico adulto apresenta um 

tamanho suficiente para conferir robustez a todos os tipos de padrões, inclusive 

daqueles estímulos constituídos por sequências fonotáticas de baixa probabilidade de 

ocorrência.  

 A fim de investigar a hipótese entre a relação do efeito de frequência e tamanho 

do léxico, refinamos o gráfico 9 que correlacionava a acuracidade dos itens e o tamanho 

do vocabulário, separando os itens frequentes dos não frequentes e traçando a curva de 

tendência desses dois tipos como pode ser observado no gráfico 10.  Os dados expostos 

neste gráfico revelaram que o efeito de frequência estava presente nas crianças que 

apresentavam um léxico menor, mas não estava presente em crianças com índices de 

tamanho de léxico maiores. Esses dados confirmam a hipótese inicial que o efeito de 

frequência tende a desaparecer conforme o vocabulário atinge um determinado tamanho 

que confere robustez a determinadas representações, no caso, moldes lexicais formados 

por sílabas CV de 2,3 e 4 sílabas.  

 As curvas de tendências das não-palavras frequentes e não frequentes revelaram, 

através de suas inclinações, que tanto a repetição de não-palavras compostas por sílabas 

de alta frequência como as não-palavras compostas por sílabas de baixa frequência são 
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influenciadas pelo tamanho do léxico, visto que, à medida que o léxico aumenta, 

aumentam também os escores de repetição de não-palavras.  

 Existe uma discussão na literatura, conforme referido no capítulo 2, a respeito de 

se o processamento das não-palavras é mediado pelo conhecimento lexical ou pela 

capacidade da memória de curto prazo. Gathercole (1995, 2006) defende que o 

processamento desses estímulos é baseado nas informações fonológicas retidas na 

memória de curto prazo. Em seu estudo com crianças com desenvolvimento típico, a 

autora concluiu que a repetição de não-palavras com sequências fonotáticas de baixa 

frequência é mediada pela memória de trabalho, já que o indivíduo não possui essa 

informação na sua memória de longo prazo, e as não-palavras com sequências 

fonotáticas de alta frequência são mediadas pelo conhecimento lexical de longo termo. 

Outros autores, como Frisch, Large e Pisoni (2000) e Munson, Kurtz e Windsor (2005), 

defendem que as não-palavras compostas por sequências de alta e de baixa frequência 

são processadas a partir de inferências probabilísticas sobre os padrões abstraídos do 

léxico. Esses trabalhos revelam que indivíduos com um léxico empobrecido apresentam 

dificuldades em tarefas de repetição de não-palavras, com desempenho inferior quando 

comparado aos indivíduos que apresentam um léxico maior e adequado para sua faixa 

etária. 

 Os resultados encontrados nesta pesquisa associado aos resultados encontrados 

nos estudos de Munson, Kurtz e Beckman (2005), Beckman, Munson e Edward (2007) 

e Esteves (2013), corroboram a hipótese de que o léxico apresenta um papel importante 

no processamento das não-palavras tanto para os estímulos compostos por constituintes 

de alta frequência quanto de baixa frequência. Entretanto, os resultados desta pesquisa 

não nos permitem opinar a respeito do papel de memória de curto prazo na repetição de 

não-palavras com constituintes de baixa frequência, sabemos com esses resultados que o 
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léxico exerce um papel nesse tipo de tarefa, mas não sabemos se esse papel é central ou 

não.  Esteves (2013), pautada nos resultados do mesmo teste de repetição de não-

palavras utilizado nesta pesquisa, aplicados nas populações clínicas DEL, distúrbio 

fonológico e dislexia, e no grupo controle, conclui que o tamanho do léxico exerce uma 

função maior no processamento das não-palavras que a memória de curto prazo. 

 Além disso, esses resultados também nos permitiram mensurar o tamanho do 

léxico que seria suficiente para conferir robustez a abstrações presentes na estrutura dos 

estímulos do teste (itens formados de 2, 3 ou 4 sílabas exclusivamente por sílaba CV), 

independente da frequência dos seus constituintes. Baseado no gráfico 10 pode-se 

concluir que as crianças com um tamanho de léxico em torno de 150, que corresponde 

ao tamanho de léxico esperado para crianças com 13 anos de idade, não são sensíveis ao 

efeito de frequência. Ou seja, esse tamanho de léxico parece ser suficiente para dar 

robustez a sílabas CV do português independentemente da sua frequência de tipo. 

Os resultados obtidos nesta pesquisa são importantes porque fornecem 

informações sobre a aquisição do conhecimento fonológico abstrato referente às 

relações fonotáticas e sua relação com o tamanho do léxico em crianças com 

desenvolvimento típico, que servem de base para a avaliação e terapêutica de crianças 

com desenvolvimento atípico. Para que possamos tratar e compreender as diversas 

patologias que acometem o sistema fonológico é necessário, acima de tudo, 

compreender os processos aquisitivos normais, e os fatores que estão por trás desse 

desenvolvimento. Os achados aqui apresentados reforçam a importância do léxico para 

a estruturação e organização do sistema fonológico e nos apontam a importância dessa 

estimulação no processo terapêutico das patologias que acometem o sistema fonológico.   

Além disso, essa etapa de testagem utilizando o teste de repetição de não-palavras 

servirá de subsídio para a ampliação das estruturas envolvidas e aperfeiçoamento do 
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teste para que esse instrumento possa ser utilizado como ferramenta avaliativa na prática 

clínica fonoaudiológica.  

 

6.2 Análise e discussão das avaliações da audição 

Nesta seção, apresentaremos o perfil das crianças na avaliação do PAC, 

analisaremos a acuracidade de repetição em função dos testes utilizados na avaliação do 

PAC e discutiremos os resultados referentes à correlação entre a acuracidade na 

repetição e o desempenho na avaliação do PAC. Conforme mencionado no capítulo 5, 

na metodologia, somente um subgrupo de 31 das 66 crianças se submeteu à avaliação 

do PAC. 

 

6.2.1. Caracterização das crianças segundo as avaliações do PAC 

Nesta subseção apresento os resultados das avaliações do PAC por subgrupo 

etário. Começamos observando os resultados obtidos na avaliação simplificada do PAC, 

que engloba os testes de memória para sons não verbais, memória para sons verbais e 

localização sonora. A análise no teste Kruskal-Wallis revelou haver diferença 

estatisticamente significativa entre os subgrupos no teste de memória para sons não 

verbais e localização sonora, com o p-valor de 3.244-12 em ambas as análises. A seguir, 

a tabela expressa a porcentagem de resultados normais em cada teste, nos subgrupos 

G1b, G2b e G3b, conforme referido no capítulo 5 na parte referente à metodologia, 

também denominados, respectivamente, como Grupo 1, Grupo 2 e Grupo 3.  
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Tabela 6: Porcentagem de resultados dentro do padrão esperado nos testes da 

avaliação simplificada do PAC. 

 

 

 

Como podemos observar na tabela 6, somente uma pequena porcentagem (10%) 

do Grupo 1, apresentaram padrões alterados no teste de memória para sons não verbais 

e localização sonora. Essa porcentagem corresponde a apenas uma criança em cada teste 

classificada como alterado. Os resultados dessas avaliações são mensurados pela 

quantidade de acertos que podem variar nos testes de memória para sons não verbais e 

verbais entre 0 e 3, e no teste de localização sonora entre 0 e 5.  

Agora, analisaremos os resultados do teste dicótico de dígitos do PAC. Esse 

teste é mensurado inicialmente em porcentagem de acertos e em seguida classificados 

como normal ou alterados de acordo com a padronização proposta.  Cada orelha 

apresenta uma porcentagem de acerto, que pode ser classificada como normal ou 

alterada, entretanto a classificação final do teste é baseada no resultado da pior orelha. 

Assim se apenas uma orelha estiver com valores abaixo do esperado a avaliação como 

um todo é classificada como alterada. 

Os dados foram submetidos ao teste Kruskal-Wallis para avaliar se as diferenças 

nos resultados do teste dicótico de dígitos são significativas. O p-valor obtido 2.2e-16 

revelou haver diferença estatisticamente relevante entre o G1b, G2b e G3b. A seguir, 

apresento um gráfico com a porcentagem de resultados alterados e normais no teste 

Legendas: MSNV= memória para sons não verbais; 

MSV= memória para sons verbais; LS= localização 

sonora. 
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dicótico de dígitos em cada subgrupo, a fim de observar estes resultados em função da 

idade. 

 

 

Gráfico 11: Distribuição da ocorrência dos resultados no teste dicótico de dígitos 

por grupo. 

 

 Observa-se que o Grupo 1, composto por crianças mais novas, com 5 anos de 

idade, apresenta uma maior porcentagem de resultados alterados (70% - 7 

participantes), que os demais grupos. O Grupo 2 apresenta uma porcentagem pequena 

de resultados alterados (10% - 1 participante) e o Grupo 3 não apresenta valores 

alterados (0%).  

Um dos fatores que devem ser considerados na avaliação do PAC é a idade. 

Pesquisas sobre a maturação neurológica do sistema auditivo sugerem que o SNAC 

continua seu processo de maturação nas fases pré-escolares até a pré-adolescência, 

consequentemente, o desempenho nos testes que avaliam o PAC melhora com o avanço 

da idade em decorrência da maturação neurológica (Richard, 2007). Existe, ainda hoje, 

discussão na literatura a respeito da idade mínima recomendada para a avaliação do 

PAC. Embora alguns testes, como é o caso do teste dicótico de dígitos, apresentem 

padronização e sejam recomendados para crianças com 5 anos de idade, a ASHA (2005) 
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relata que a avaliação do PAC em crianças com idade abaixo dos 7 anos de idade torna 

os resultado encontrados questionáveis.  

Ao observar o gráfico 11 percebemos que o grande índice de alteração está no 

G1b, composto por crianças com 5 anos de idade, esses resultados podem ter sido 

encontrado por conta de uma dificuldade na realização da tarefa decorrentes de questões 

maturacionais normais do desenvolvimento e não por uma alteração do PAC 

propriamente dito, já que as crianças do G2b (7anos) e G3b ( 9 a 12 anos) não 

apresentaram esse tipo de alteração.   

 

6.2.2. Análise do teste de repetição de não-palavras em função das avaliações da 

PAC. 

Passemos agora, a analisar os escores de repetição de não-palavras em função 

das avaliações do PAC. Como mencionado na metodologia, a avaliação da audição foi 

composta pela avaliação simplificada do PAC, que engloba os testes de memória 

sequencial para sons verbais e não verbais e localização sonora, e pelo teste dicótico de 

dígitos.  

Como podemos observar na tabela 6, somente o Grupo 1 apresentou resultados 

alterados na avaliação simplificada do PAC, sendo apenas 1 participante com resultado 

alterado no teste de memória pra sons não verbais e 1 para  o teste de localização 

sonora, os demais grupos (G2b e o G3b) apresentaram todos os resultados classificados 

como normais. Em relação aos resultados do teste dicótico de dígitos observa-se que 7 

participantes do Grupo 1 (70%) e 1  participante do Grupo 2 (10%) apresentaram 

respostas alteradas. No Grupo 3 todos os participantes apresentaram resultados 

classificados como normais de acordo com a padronização proposta. 
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Baseados nesses índices, e sabendo que o comportamento de uma única criança 

não pode servir para caracterizar o comportamento de um grupo, optamos por observar 

a relação entre acuracidade de repetição e desempenho no PAC utilizando somente os 

resultados do teste dicótico de dígitos do Grupo 1. 

A análise dos resultados do teste dicótico de dígitos do Grupo 1, utilizando o 

teste não paramétrico Kruskal-Wallis, demonstrou que essas variável se comporta como 

não influente na acuracidade da repetição de não-palavras, o p-valor obtidos foi 0.1697. 

A seguir apresento os resultados do teste dicótico de dígitos e os achados no teste de 

repetição de não-palavras em cada indivíduo do Grupo 1. 

 

Tabela 7: Comparativo dos resultados – teste dicótico de dígitos e teste de 

repetição de não-palavras – para o subgrupo G1. 

 

Comparando os resultados obtidos no teste dicótico de dígitos e no teste de 

repetição de não-palavras, expressos na tabela acima, observamos que não existe uma 
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correlação direta entre grau de acuracidade de repetição e desempenho na avaliação do 

PAC, encontramos indivíduos com o teste dicótico de dígitos alterado, mas com 

porcentagem de respostas corretas e médias dos escores altos no teste de repetição, e 

indivíduos com o teste dicótico de dígitos alterados e com porcentagem de respostas 

corretas e média dos escores mais baixos no teste de repetição.  

Apesar de a análise estatística ter sido focada apenas nos resultados do teste 

dicótico de dígitos do Grupo 1, não deixamos de analisar de forma qualitativa os demais 

resultados da avaliação do PAC (avaliação simplificada do G1b, G2b e G3b e teste 

dicótico de dígito do G2b e G3b) e a relação com os resultados no teste de repetição de 

não palavras (vide anexo 9). A análise qualitativa desses resultados revela que apesar de 

não haver variação no desempenho da avaliação do PAC, houve variação nos tipos de 

respostas encontradas no teste de repetição de não-palavras entre os indivíduos. Através 

dessa análise qualitativa, podemos concluir que o desempenho nesses testes que avaliam 

o PAC nesses grupos não influencia o grau de acuracidade na repetição das não-

palavras.  

A análise desses resultados revelou não haver correlação entre o desempenho no 

teste de repetição de não-palavras e os resultados nos testes de triagem do PAC em 

crianças com desenvolvimento típico (DT). Ou seja, os resultados abaixo do esperado 

encontrados no teste dicótico de dígitos no Grupo 1 não interferiu na acuracidade de 

repetição das não-palavras.   

 

6.2.3 Discussão da relação entre acuracidade de repetição e desempenho na triagem 

do PAC. 

Outro objetivo desta pesquisa era observar se existia uma correlação entre 

robustez do conhecimento fonológico e desempenho em testes que avaliam o PAC. 
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Averiguar essa relação é importante visto que existem alguns estudos na literatura que 

demostram a associação entre patologias da linguagem e DPAC. 

Esses estudos indicam que déficits fonológicos ou de linguagem podem ser, em 

parte, causados ou acompanhados de DPAC. Isso ocorre, conforme sugere Richard 

(2007), devido ao continuum do processamento neurológico, que inicia-se pelo 

processamento auditivo, perpassa o processamento fonológico, e finaliza-se no 

processamento linguístico da informação auditiva. Assim, para que um estímulo 

auditivo seja transformado ou categorizado como um estímulo linguístico, ele precisa 

ser analisado, discriminado, interpretado para que possa ser organizado e representado 

linguisticamente. Quando o processamento auditivo encontra-se alterado, essa análise e 

interpretação do estímulo acústico fica prejudicada e isso pode gerar um déficit 

linguístico por conta desse déficit auditivo primário. Essa relação entre DPAC e déficit 

da linguagem é comprovada em alguns estudos, mas ainda não se sabe de forma precisa 

o quanto o déficit auditivo influencia e/ou prejudica o desenvolvimento de linguagem, 

quais são os fatores, ou melhor, quais as habilidades auditivas que mais interferem nesse 

desenvolvimento.  Como o processamento fonológico faz parte desse contínuo do 

processamento da informação auditiva, resolvemos observar se existe relação entre 

desempenho em um testes de repetição de não-palavras que avalia o conhecimento 

fonológico e desempenho em uma triagem do PAC em crianças com desenvolvimento 

típico, a fim de contribuir para essa discussão. 

Alguns trabalhos, apesar de poucos, descrevem a relação entre PAC e fonologia. 

Esses estudos são baseados em grupos clínicos com distúrbio fonológico e demostram 

que existe uma predominância de alteração do PAC em crianças com distúrbio 

fonológico quando comparado com o grupo controle (Finger, 2000; Camuno e Ferreira, 

2009).  
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As análises quantitativas e qualitativas desta pesquisa revelaram, conforme 

descrito na subseção anterior, que o desempenho na triagem do PAC, mais 

especificamente no teste dicótico de dígitos do PAC, não afeta o desempenho nos testes 

de repetição de não-palavras.  Observa-se nesses resultados que mesmo quando o 

desempenho nos testes do PAC não é satisfatória, pode haver o desenvolvimento e 

estruturação do conhecimento fonológico. 

Contudo, conforme descrito anteriormente, apenas o subgrupo G1 apresentou 

uma quantidade significativa de crianças com resultados alterados no teste dicótico de 

dígitos. Uma questão que precisar ser discutida é: será que esses resultados abaixo do 

esperado para essa faixa etária, retrata uma dificuldade que caracteriza um DPAC, ou 

retrata apenas uma incapacidade de realizar a tarefa satisfatoriamente, por conta de 

fatores maturacionais comuns ao desenvolvimento neurológico? 

Embora os resultados esperados no teste dicótico de dígitos sejam diferentes 

para as faixas etárias, talvez esses resultados normatizados para a população de 5 anos 

de idade, exigiam um grau de maturação que essas crianças ainda não conseguiram 

alcançar para se sair bem no teste, mas que não prejudicam o processamento e a 

estocagem do material linguístico. De acordo com Pereira (2010), tarefas dicóticas 

utilizando estímulos verbais exigem maior maturação neurológica que tarefas dicóticas 

com estímulos não verbais. Em tarefas dicóticas com sons verbais, o desempenho das 

crianças só se aproxima ao desempenho de adultos em torno dos 11 ou 12 anos, 

enquanto que em tarefas de escuta dicótica com estímulos não verbal, esse desempenho 

se assemelha ao do adulto por volta dos 7 anos de idade.  

Se esses resultados insatisfatórios encontrados no teste dicótico de dígitos são 

decorrentes apenas da falta de preparo dessas crianças para a realização da tarefa e não 

são decorrentes de inabilidades auditivas, os resultados encontrados nesta pesquisa  
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demostram que quando o processo aquisitivo transcorre de forma típica, ou esperada, 

tanto o desenvolvimento fonológico como o auditivo vão se estabelecendo de forma 

gradual e não influenciam negativamente um no outro, por que o sistema está em 

equilíbrio. Essas crianças que tiveram os resultados do teste dicótico de dígitos alterados 

apresentaram grau de acuracidade na repetição de não palavras altos, demostrando que 

estão no caminho aquisitivo normal e não apresentam indícios de déficit no 

conhecimento fonológico abstrato.  

Os resultados encontrados nesta pesquisa, apesar de não ter fornecido evidência 

a favor da relação entre PAC e conhecimento fonológico, não exclui a existência dessa 

correlação. Nesta pesquisa foi realizada apenas uma triagem do PAC, portanto é 

necessário um estudo mais amplo, envolvendo uma bateria completa da avaliação do 

PAC em uma população maior, para que possamos delimitar melhor essas correlações, 

talvez a habilidade auditiva avaliada no teste dicótico de dígito (figura-fundo) não 

influencia tanto a organização e estruturação do sistema fonológico, mas outras 

habilidades auditivas podem interferir mais nessa estruturação. É preciso ressaltar que 

não existem estudos que observam a relação estabelecida por esta pesquisa, tanto em 

crianças com aquisição típica quanto atípica, logo é necessário mais estudos sobre o 

conhecimento fonológico e o PAC. 

Muitos estudos ainda precisam ser realizados para esclarecer o quanto um déficit 

do processamento auditivo pode interferir no estabelecimento e desenvolvimento da 

linguagem, no entanto, muitos fatores precisam ser levados em considerações nesses 

estudos para que possamos obter dados precisos e confiáveis.  

Uma das questões que permeia essa discussão entre a relação entre PAC e a 

linguagem se refere à alta demanda linguística exigida na avaliação do PAC. Os testes 

do PAC são avaliações comportamentais e, portanto dependem do uso da linguagem 
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para serem realizadas, então, uma criança que apresenta uma dificuldade no uso da 

linguagem, pode ter a avaliação do PAC alterada não por conta de uma falha no 

processamento auditivo, mas por dificuldade em expressar linguisticamente  as 

respostas exigidas nos testes. Ao realizar pesquisas desse tipo, é preciso tomar cuidado 

com os fatores que podem interferir na avaliação do PAC, para que não façamos 

correlações equivocadas. Uma dos cuidados que se deve ter é na escolha dos testes para 

a avaliação do PAC, nessa população. Crianças com distúrbio fonológico, por exemplo, 

podem apresentar dificuldades em reproduzir ou discriminar estímulos acústicos durante 

a avaliação do PAC, por conta de suas dificuldades fonológicas e não por alteração no 

PAC. Nesses casos, a avaliação do PAC deverá evitar tarefas que envolvam estímulos 

fonêmicos e linguísticos (Richard, 2007). 

 Outro fator que precisa ser discutido, estudado e revisado mais profundamente é 

a idade mínima sugerida para a aplicação de alguns testes do PAC, pois a aplicação 

precoce pode gerar diagnósticos de DPAC, quando na verdade não existe. Como 

demostrado nos dados dessa pesquisa, talvez o teste dicótico de dígitos não seja muito 

adequado para ser aplicado em crianças na faixa etária dos 5 anos de idade. 

Os achados obtidos nesta etapa da pesquisa contribuiram para a prática 

fonoaudiológica, uma vez que nos fizeram refletir sobre os diversos fatores que podem 

influenciar a avaliação do PAC e os diversos cuidados que precisam ser tomados e 

levados em considerações durante a avaliação do PAC tanto para fins diagnósticos 

quanto para fins científicos e contribuem para os trabalhos que buscam estudar as 

relações entre fatores linguísticos e o PAC. Contudo, muitos estudos ainda precisam ser 

realizados para que possamos delimitar melhor as influências entre os fatores 

linguísticos e o processamento da informação auditiva. Esses estudos precisam envolver 
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pesquisadores de diferentes áreas de atuação da fonoaudiologia para que as correlações 

e achados desses estudos possam ser bem mais sistematizados e replicados. 
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7. Conclusão 

 Neste trabalho, foram abordadas a organização e estruturação do conhecimento 

fonológico e sua relação com o PAC em crianças com desenvolvimento típico, usando a 

metodologia da acuracidade de repetição de não-palavras para crianças falantes do 

português brasileiro, com o objetivo de avaliar o conhecimento fonológico abstrato. 

Para tanto, foram coletados dados de crianças de diferentes faixas etárias.  A perspectiva 

teórica adotada foi a Fonologia de Uso (Bybee, 2001) e a Fonologia Probabilística 

(Pierrehumbert, 2001, 2003). 

 Primeiramente, no intuito de encontrar os fatores envolvidos na emergência do 

conhecimento fonológico abstrato (gramática fonológica), observou-se o grau de 

acuracidade na repetição de não-palavras em função da distribuição dos grupos de 

fatores tamanho do léxico, tamanho e frequência das sílabas das não-palavras e idade 

das crianças.  

 Os resultados mostraram que há relação entre o grau de acuracidade no teste de 

repetição de não-palavras e as variáveis estudadas, idade, tamanho do léxico, tamanho e 

frequência dos constituintes da não-palavras. Esses achados revelaram que as não-

palavras menores e com sílabas mais frequentes são repetidas de forma mais acurada 

que as não-palavras maiores e com sílabas menos frequentes, e que o grau de 

acuracidade aumenta à medida que a idade e o tamanho do léxico aumentam, 

principalmente este último. Apesar de todas as variáveis estudadas terem apresentado 

significância estatística, a variável tamanho do léxico foi a que apresentou uma maior 

correlação com o grau de acuracidade, revelada através do seu p-valor extremamente 

baixo. Os resultados mostraram ainda que apesar de ter sido encontrado o efeito de 

frequência, esse efeito vai diminuindo à medida que o léxico é maior e desaparece 

quando o léxico alcança um determinado tamanho. 
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 Os resultados encontrados nesta pesquisa ratificam as hipóteses levantadas 

inicialmente baseadas no modelo teórico da Fonologia de Uso, que postula que: o 

conhecimento fonológico abstrato relativo às relações fonotáticas da língua surgem a 

partir das generalizações das palavras no léxico, isto é, a emergência de abstrações 

fonológicas está relacionada ao tamanho do léxico da criança; o falante é sensível às 

informações probabilísticas do input, e essas informações fazem parte do conhecimento 

linguístico do falante, ou seja, sílabas ou relações fonotáticas mais frequentes tendem a 

ser mais robustamente representadas na gramática fonológica, e isso influencia a 

acuracidade na repetição; no entanto, o efeito de frequência tende a desaparecer à 

medida que o léxico aumenta e alcança um determinado tamanho, ou seja, é grande o 

suficiente para garantir robustez a qualquer estrutura fonológica da língua, 

independentemente de sua frequência. 

Na tentativa de averiguar a relação entre conhecimento fonológico abstrato e 

PAC, observou-se o grau de acuracidade na repetição de não-palavras em função do 

desempenho em testes que avaliam o PAC. 

Os resultados dessa etapa da pesquisa revelaram que somente o Grupo 1, 

composto por crianças com 5 anos de idade, apresentou um número expressivo de 

alterações no teste dícótico de dígitos, enquanto os demais grupos de crianças e os 

demais testes apresentaram todos os resultados classificados como normais, ou apenas 

uma classificação alterada, por isso, analisamos a relação entre o grau de acuracidade na 

repetição de não-palavras e o desempenho no PAC apenas para o Grupo 1 no teste 

dicótico de dígitos. A análise estatística demostrou não haver relação estatística entre 

essas duas variáveis, isto é, o desempenho nos testes do PAC não influenciou o grau de 

acuracidade na repetição de não-palavras. 
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Os resultados encontrados nesta etapa da pesquisa não podem ser interpretados 

de forma categórica pelo fato de não termos encontrados relação entre o PAC e o 

conhecimento fonológico. Como mencionado na subseção 6.2.2 realizamos apenas uma 

triagem do PAC em uma população de 31 crianças, por isso, é necessário um estudo 

mais amplo com uma população maior e a aplicação da bateria completa do PAC para 

que possamos compreender de forma mais aprofundada essas relações.  

. 
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Anexos 1: Entrevista com os responsáveis dos participantes 

 

Nome: _________________________________________rio de janeiro: ___/___/___ 

Idade: ________                     série: _______________ 

Responsável: ____________________________________________ 

Data de nascimento: ___ /___/ ___          telefone: ________________________ 

 

 

1- Passado otológico: -

______________________________________________________________________ 

 

2- Demorou para aprender a falar? Sim (   )      não (   ) (iniciou com: _____) 

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

3- Demorou para aprender a andar? Sim (   )      não (   )  (iniciou com: _____ ) 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

4- Com que idade foi alfabetizado? ____________________ 

 

5- Teve dificuldade para aprender a ler? Sim (   )      não (   ) 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

6- Teve dificuldade para aprender a escrever?  Sim (   )      não (   ) 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

7- Repetência?  (  ) s série __________  (  ) n 

 

8-  apresenta alguma dificuldade em: 

Fala?  Sim (   ) não (  )  qual?_________________________________ 

Escrita? Sim (   ) não (  )  qual? _________________________________ 

Leitura? Sim (   ) não (   ) qual?__________________________________ 

Outras? Sim (   ) não (   )  qual? _________________________________ 

 

Obs: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

9- faz ou fez parte de algum grupo de reforço escolar: (  ) s   (  ) n 

 

10- Dificuldade em escutar: 

- em ambiente silencioso?   (  ) s    (  ) n 

- em ambiente ruidoso?       (  )s      (  ) n 

 

11 – Dificuldade de concentração para realizar atividades na escola ou em casa? 

(  ) s          (  ) n 

 



 
 

131 

12- Faz ou já fez tratamento fonauadiológico? Porque?  (  )   ( )n 

_______________________________________________________________ 
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Anexo 2:  Termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE) 

 

 

Senhor responsável, 

Convido seu(sua) filho(a) a participar da pesquisa de mestrado da pós-graduação da faculdade letras, ufrj 

com o título de “relação entre habilidades do processamento auditivo e conhecimento fonológico abstrato 

em crianças com desenvolvimento típico” de suzana mendes. 

O objetivo deste estudo é tentar compreender a existência da relação entre os resultados nos testes de 

processamento auditivo (avaliações que obtém informações a respeito de como analisamos e 

compreendemos as informações dos sons que escutamos) e o desempenho em testes que avaliam o 

conhecimento fonológico abstrato (é o conhecimento que os falantes têm dos sons das línguas e que 

permite que ele possa combinar esses sons para formar palavras e frases, assim como, entende-las.). Além 

disso, pretendemos obter informações sobre o conhecimento fonológico em crianças que não apresentam 

nenhuma dificuldade para entendermos como isso é aprendido. Este documento está sendo entregue pela 

própria pesquisadora que fará a leitura para o participante e seu responsável. 

Seu filho inicialmente irá fazer exames de audição (audiometria, imitanciometria e  avaliação do 

processamento auditivo central).  Estes exames serão feitos em uma cabina acústica (espaço cercado por 

paredes que não deixam o som passar). Na audiometria, a criança ficará sozinha dentro da cabina sentada 

em uma cadeira com fone de ouvido e será instruída a levantar a mão cada vez que ouvir um som. A 

pesquisadora ficará do lado de fora observando a criança por um vidro. A qualquer momento a criança 

poderá sair da cabina, caso queira.  

A imitanciometria será feita em sala acústica (sala com paredes protegidas contra a passagem do som) e a 

criança receberá uma sonda (algo parecido um fone de ouvido pequeno) em cada orelha e permanecerá 

quieta por alguns minutos enquanto o exame é feito pela pesquisadora. Caso nenhum dos 2 exames acuse 

perda auditiva, a criança poderá continuar na pesquisa e irá para o exame de  processamento auditivo. 

No exame de processamento auditivo, a criança ficará sozinha dentro da cabina acústica, sentada em uma 

cadeira, e fará os seguintes testes: avaliação simplificada que consiste em três etapas – 1. Localização: a 

criança tem que descobrir de onde o som vem enquanto esta com os olhos fechados; 2. Memória para 

sons verbais: a criança tem que repetir uma sequência de 4 sílabas; 3. Memória para sons não verbais: a 

criança tem que repetir os sons dos instrumentos musicais na mesma ordem que o examinador - e teste 

dicótico de dígitos (teste em que a criança escuta uma sequência de 4 números e tem que repetir). 

Ao final dos exames de audição, seu filho fará mais 3 testes: 

1- Teste de acuracidade  na repetição de pseudopalavras (mede o grau de semelhança entre o 

estímulo ouvido e a produção correspondente) – a criança irá escutar uma gravação com palavras 

estranhas (que não existem) e terá que repetir. 

 

2- Teste do peabody – a criança verá quatro figuras e terá que apontar a figura relacionada a fala do 

examinador. 

3- Abfw - a criança terá que nomear algumas figuras. 

As avaliações serão realizadas no ambulatório de fonoaudiologia do hospital clementino fraga filho da 

universidade federal do rio de janeiro á rua prof. Rodolfo paulo rocco, 255 - cidade universitária/ ilha do 

fundão, 3º andar. A pesquisadora suzana mendes, através do contato por telefone, agendará com os pais o 

melhor dia e horário para que seu(sua) filho(a) compareça ao endereço acima. Todas as despesas relativas 

ao deslocamento (ônibus, metrô ou trem) serão reembolsadas pela pesquisadora. 

As informações a serem obtidas durante o estudo ficarão restritas a fins científicos, podendo ser 

apresentadas ou publicadas em reuniões e ou revistas científicas, tendo garantida a privacidade do seu 

filho e não havendo sobre hipótese alguma a divulgação de seus dados pessoais. Fica assegurado também 

o direito de desistir da pesquisa a qualquer momento, sem prejuízo a seu filho(a). 

UFRJ – UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO 

FACULDADE DE LETRAS 

DEPARTAMENTO DE PÓS GRADUAÇÃO EM 

LINGUÍSTICA 
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Sendo assim, a participação de seu filho será de fundamental importância, pois irá auxiliar na busca do 

conhecimento mais detalhado a respeito do conhecimento fonológico e do processamento auditivo, 

contribuindo para o esclarecimento e melhor intervenção fonoaudiológica em indivíduo que apresentam 

alguma alteração envolvendo esses mecanismos. O benefício para o participante será a avaliação auditiva 

e o encaminhamento para fonoterapia em ambulatórios de referência, caso seja necessário. 

Se o (a) senhor (a) pai/mãe tiver alguma dúvida relacionada a algum procedimento, á aplicação de 

qualquer um dos testes, ao resultado dos testes, ou á pesquisa em geral, antes ou durante a pesquisa, 

estarei á disposição para responder. Caso surja dúvidas entre em contato com suzana mendes pelos 

telefones: 33592291/81185785, e-mail: suzanamendes.fono@gmail.com. 

Caso tenha alguma dúvida ética, entre em contato com o cep (comitê de ética e pesquisa) do hospital 

clementino fraga filho da universidade federal do rio de janeiro á rua prof. Rodolfo paulo rocco no.255 - 

cidade universitária/ ilha do fundão – sala 01d-46/1º andar telefone: 2562-2480 de 2ª á 6ª das 8 ás 15 

horas ou através do e-mail: cep@hucff.ufrj.br. 

Gostaria muito de contar com a participação e colaboração do seu(sua) filho(a) nesta pesquisa. 

Desde já agradeço a sua atenção. 

_______________________________________________________ 

                   nome do sujeito da pesquisa 

 _______________________________________________________ 

                   nome  do representante legal 

________________________________________________________ 

                   assinatura do representante legal 

_________________________________________________________ 

                   nome do pesquisador responsável 

 _________________________________________________________ 

                                      Suzana Mendes 

                           Mestranda em Linguística UFRJ 

                                        Mat.: 11201094                                     data: _____/_______/______ 
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Anexo 3 – Aprovação do comitê de ética e pesquisa 
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Anexo 4: Protocolo do teste de vocabulário recptivo Peabody 
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Anexo 5: Tabela do Peabody – tabela da idade equivalente a pontuação. 
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Anexo 6: Protocolo de registro nomeação do ABFW 
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Anexo7: Protocolo da avaliação simplificada do PAC 
 

Avaliação simplificada do pac (Pereira & Schochat, 1998) 

 

1) teste de sequencialização sonora 

 

A- sons instrumentais: 

Sino  agogô              coco  guizo demonstração 

Guizo  coco  sino  agogô sim(  ) não(  )  

Coco  guizo  sino  agogô sim(  ) não(  )  

Sino  guizo  agogô coco  sim(  ) não(  )  

 

Número de acertos: 0/3 (  )  1/3 (  )  2/3 (  )  3/3 (  ) 

    

Observação: para crianças pequenas, menores de 7 anos, realizar a prova com 3 instrumentos. 

Retirar o agogô e seguir a mesma ordem. 

 

B – sons verbais: 

Produção fonoarticulatória da sílaba isolada está adequada? 

Pa   (  )sim   (  )não ta   (  )sim   (  )não ca   (  )sim   (  )não fa   (  )sim   (  )não 

 

Pa ta ca fa  sim (  )  não (  ) 

Ta pa fa ca  sim (  )  não (  ) 

Fa ca ta pa  sim (  )  não (  ) 

 

Número de acertos: 0/3 (  )  1/3 (  )  2/3 (  )  3/3 (  ) 

 

 

2) teste de localização sonora 

 

A- realizar a partir de solicitação – utilizar o guizo 

 

À direita  sim (  ) não (  ) qual apresentou?__________________ 

À esquerda  sim (  ) não (  ) qual apresentou?__________________ 

Atrás   sim (  ) não (  ) qual apresentou?__________________ 

À frente  sim (  ) não (  ) qual apresentou?__________________ 

Acima da cabeça sim (  ) não (  ) qual apresentou?__________________ 

 

Número de acertos: 1/5 (  )  2/5 (  )  3/5 (  )  4/5 (  )  5/5 (  ) 

 

3) pesquisa do reflexo cócleo palpebral: presente (  )  ausente (  ) 
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Anexo 8: Protocolo do teste dicótico de dígitos 

 
TESTE DICÓTICO DE DÍGITOS (PEREIRA & SCHOCHAT, 1998) 

NOME: 
_______________________________________________________________
____ 
Idade: _________________   Data: ___________________ 

 
 

Integração Binaural 

 
D   E 

 
5_4_8_7_ 
4_8_9_7_ 
5_9_8_4_ 
7_4_5_9_ 
9_8_7_5_ 
5_7_9_5_ 
5_8_9_4_ 
4_5_8_9_ 
4_9_7_8_ 
9_5_4_8_ 
4_7_8_5_ 
8_5_4_7_ 
8_9_7_4_ 
7_9_5_8_ 
9_7_4_5_ 
7_8_5_4_ 
7_5_9_8_ 
8_7_4_9_ 
9_4_5_7_ 
8_4_7_9_ 

 

Integração Binaural 

 
E   D 

 
5_4_8_7_ 
4_8_9_7_ 
5_9_8_4_ 
7_4_5_9_ 
9_8_7_5_ 
5_7_9_5_ 
5_8_9_4_ 
4_5_8_9_ 
4_9_7_8_ 
9_5_4_8_ 
4_7_8_5_ 
8_5_4_7_ 
8_9_7_4_ 
7_9_5_8_ 
9_7_4_5_ 
7_8_5_4_ 
7_5_9_8_ 
8_7_4_9_ 
9_4_5_7_ 
8_4_7_9_ 

 

 
 
 
INTEGRAÇÃO BINAURAL:  OD: _______  OE: _______
 ERROS: _______ 
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Anexo 9: Análise qualitativa – avaliação do  PAC e teste de repetição de não-

palavras ( G1b, G2b e G3b) 

 

 

Tabela: Comparativo dos resultados – avaliação simplificada do PAC e teste de 

repetição de não-palavras – para o subgrupo G1b. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legendas: MSNV= memória para sons não verbais; MSV= 

memória para sons verbais; LS= localização sonora. 
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Tabela: Comparativo dos resultados – avaliação do PAC e teste de repetição de não-

palavras – para o subgrupo g2b. 

 

 
 
Tabela: Comparativo de resultados – avaliação do PAC e teste de repetição de não-

palavras – para o subgrupo g3b. 

 

 

Legendas: MSNV= memória para sons não verbais; MSV= 

memória para sons verbais; LS= localização sonora. 
 


