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RESUMO 
 

Percepção e produção de sons de fala em uma criança com deficiência auditiva 
em terapia fonoaudiológica 

 
 
Introdução: Poucos estudos discutem a fase inicial do desenvolvimento de fala em sujeitos 
deficientes auditivos devido às dificuldades metodológicas e ao número de variáveis 
envolvidas. A inspeção acústica diante dos ajustes realizados na produção de fala em 
diferentes contextos propiciados pelo enquadre terapêutico pode ser uma possibilidade para 
compreendermos as primeiras hipóteses acerca das habilidades motoras de fala, a partir das 
condições sensoriais auditivas. A compreensão deste processo traz conhecimento acerca do 
desenvolvimento de linguagem de deficientes auditivos, repercutindo nas formulações de 
estratégias de intervenção/tratamento nessas crianças. Objetivo: Descrever amostras de 
produção de fala em uma criança com deficiência auditiva; caracterizar e refletir sobre a 
produção de fala em situações do enquadre terapêutico visando discutir os ajustes 
fonoarticulatórios na produção de fala dos sons do português brasileiro (PB), através da 
interpretação dos dados acústicos em relação à audição residual. Material e método: Trata-se 
de um estudo de caso, sendo o sujeito do sexo feminino, no início da pesquisa com 2a11m, e 
no término, com 3a6m de idade, portador de deficiência auditiva neurossensorial progressiva 
de grau profundo bilateral. A criança usava aparelhos de amplificação sonora individual (AASIs) 
desde 6 meses de idade e Sistema de Freqüência Modulada (Sistema FM) desde 3a1m de 
idade. Gravações de áudio da produção de fala em sessão terapêutica de abordagem verbal-
oral e os recortes transversais e longitudinais de sons de fala em diferentes contextos 
permitiram a inspeção acústica (através do software Praat v 4.0). Resultados e Discussão: Os 
dados trouxeram discussões acerca das hipóteses e dos ajustes de fonte e filtro realizados 
pela criança a partir da sua condição de utilização da audição residual. Aspectos segmentais, 
supra-segmentais e de qualidade vocal puderam ser estudados, tais como modulação, gama 
tonal, freqüência fundamental e formantes. Processos de ajustes, caracterizados também por 
substituições, omissões e distorções, e recursos, como o de golpe de glote e nasalização, 
dentre mudanças sistemáticas no modo de produção de consoantes (plosão no lugar de 
fricção) caracterizaram algumas das produções de fala da criança nos primeiros momentos da 
análise; as instabilidades e imprecisões articulatórias foram mais acentuadas nos momentos de 
emissão espontânea do que nos momentos por repetição imediata. A partir das estratégias 
terapêuticas, compostas por multiplicação de possibilidades de feedback auditivo, notou-se que 
os articuladores e fonte começaram a se ajustar mais precisamente em direção ao alvo, e 
assim, o gesto articulatório se mostrava menos frágil. O Sistema FM acoplado aos AASIs 
também ofereceu melhores condições de multiplicação de evidências sensoriais para a 
percepção auditiva; no decorrer dos meses, percebemos que as hipóteses e ajustes para 
formar engramas dos fones fricativos, laterais flapes, dentre outros começaram a se constituir 
no repertório lingüístico, definindo uma nova condição de a criança perceber a forma e o 
significado da língua de maneira lúdica, estável e acessível. Considerações Finais: O manejo 
clínico do fonoaudiólogo traz especificidades nas estratégias terapêuticas e oferece maiores e 
melhores oportunidades de a criança com deficiência auditiva construir suas hipóteses acerca 
da construção na/da linguagem no processo de aquisição dos sons do PB. Isso se dá, 
principalmente, a partir de múltiplas oportunidades de feedback auditivo e, portanto, acesso e 
oportunidades de experiências para a formação de engramas motores de fala. Por isso, 
consideramos que lançarmos mão da inspeção acústica, relacionando esses dados com a 
percepção auditiva, nos dá subsídio para um possível entendimento das características 
fonéticas/fonológicas (além das discursivas e simbólicas) da fala de um sujeito e das 
possibilidades de percepção e produção de fala, sendo que esses processos implicam em 
manejos no enquadre terapêutico. 
 
Palavras-chaves: reabilitação auditiva; inspeção acústica; produção e percepção de fala; 
aquisição de linguagem. 
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SUMMARY 
 

Perception and production of speech in a hearing impaired child during therapy 
 

Introduction: Very few studies discuss speech development in hearing impaired children 
in the first years of life due to methodological difficulties and the number of variables 
involved. Acoustic inspection of articulatory adjustments and attempts to imitate a model 
made by the infant in different contexts can be a method to comprehend the manner in 
which first oral motor skills occur. The understanding of this process can provide strategies 
concerning intervention programs for infants in stages when motor gestures of speech are 
being acquired. The objective of this longitudinal study was to describe samples of speech 
production from a hearing impaired child, extracted from interactive situations in auditory 
rehabilitation, seeking to discuss phonetic development in different therapeutic contexts. 
The study also sets out to characterize and reflect upon the effects of therapist mediation in 
situations of longitudinal and transversal samples, particularly situations of spontaneous 
production and in immediate repetition facilitated by auditory feedback. Method: A case 
study design was used. The subject was 2y 11mo in the beginning of the study, and 3y 
6mo at the last recording. I is a girl, with severe progressive bilateral sensory neural 
hearing loss with descending audiometric configuration. She had been using hearing aids 
since six months of age, and FM system since 3y 1mo of age. The effect of the use of FM 
system was also analyzed. Audio recordings of the child’s therapy session were obtained 
and samples were selected based on auditory perception. These fragments were analyzed 
using a qualitative acoustic inspection. The PRAAT 4.0 software used for speech synthesis 
and analysis was utilized for acoustic inspection. Results and discussion: The data 
allows for discussion of the child’s possibilities regarding adjustments of vocal source and 
filters in relation to her auditory feed back possibilities. Segmental and supra-segmental 
aspects were studied, as was modulation, tonal spectrum, fundamental frequency, and 
formants. The processes of substitution, omission, distortion, and odd solutions for 
articulatory adjustments, such as sudden vocal attack and nasalization, or systematic 
substitution of fricative for plosive phonemes were evident, especially spontaneous speech. 
Therapeutic strategies aimed at the multiplication of the possibilities of auditory feedback – 
moments in which the child had greater possibility for adjustment in the form of its 
vocabulary – we noticed that the articulators and source began to adjust in the direction of 
the target, and the articulatory gesture became more consistent. Also, after using the FM 
system in addition to hearing aids for five months, fricative phonemes, flaps, and other 
consonants that were previously less audible in the child’s daily life became more frequent 
since she was able to perceive the form and meaning of speech in a more stable and 
accessible manner. Conclusions: Clinical strategies based on the need to more audibility 
aiming at speech development occur in the context of dialogues with the therapist. Multiple 
opportunities for auditory feedback are directed towards oral motor abilities in the 
acquisition of different phonemes. Therefore, acoustic inspection allowed for the 
establishment of relationship with auditory perception, enhancing the understanding of 
phonetic and phonological features, as well as symbolic and discursive aspects of oral 
language.   Implications of the findings for clinical management are discussed. Acoustic 
inspection and its relation to auditory feed back seems to be a powerful method for 
understanding on the phonetic development in young children contributing to the 
development of therapeutic strategies. 
 
Key words: aural rehabilitation; acoustic inspection; speech perception and production; 
language acquisition 
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1. INTRODUÇÃO 



Introdução 2 

Diagnosticada em bebês ou crianças pequenas, a deficiência 

auditiva convoca o fonoaudiólogo a compreender os dados objetivos e 

subjetivos do funcionamento da linguagem, no que diz respeito aos aspectos 

simbólicos e de fala, entrelaçados ao desenvolvimento auditivo do sujeito.  

Porém, poucos estudos têm discutido as evidências de fala na fase 

inicial do desenvolvimento de linguagem em deficientes auditivos devido às 

dificuldades metodológicas e ao número de variáveis envolvidas. Nessa 

medida, para estabelecer relações entre produção e percepção dos sons de 

fala em bebês e crianças pequenas no contexto dialógico, é necessário 

enfrentar esses desafios metodológicos.  

A relação entre audição e linguagem vem sendo discutida há 

décadas. No trabalho fonoaudiológico que visa à aquisição da oralidade por 

parte do deficiente auditivo, esse tema constitui um dos principais eixos de 

sustentação da clínica, e implica na consideração de particularidades na 

constituição do desenvolvimento social, emocional, psíquico, biológico e 

cognitivo e em um rearranjo das situações interacionais, no sentido de 

favorecer o canal auditivo. De fato, quanto mais a criança surda puder utilizar 

as informações acústicas, maiores chances para o desenvolvimento da 

linguagem oral ela terá (NOVAES, 2005; BALIEIRO, 2000; MARTINEZ, 2004; 

FIGUEIREDO, 2004; NERY; NOVAES, 2001; FERREIRA; NOVAES, 2003; 

MORET, 2005) 

Em relação ao diagnóstico da surdez, dispomos da tecnologia 

necessária para executar diversos procedimentos em bebês, o que permite a 

identificação da perda auditiva o mais rápido possível, para que se viabilize a 

utilização de dispositivos eletrônicos de amplificação sonora. No entanto, 

cuidados extras e minuciosos devem ser tomados para se evitar equívocos. As 

medidas objetivas devem ser interpretadas junto com as observações 

comportamentais, e as baterias de testes devem ser ajustadas/adaptadas 

conforme a idade da criança (SININGER, 2003; VERSOLATTO, 2005).  

Nesse contexto, um aspecto importante a ser considerado é o de 

que os processos de diagnóstico de deficiência auditiva bem como todo o 

procedimento de seleção e indicação de recursos de utilização de dispositivos 
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eletrônicos acontecem simultaneamente com a intervenção terapêutica 

fonoaudiológica. Segundo Novaes (2005), um programa de intervenção 

precoce inclui terapia fonoaudiológica concomitantemente ao trabalho com a 

família e adaptação aos dispositivos eletrônicos de amplificação sonora.  

O impacto das deficiências auditivas sobre a linguagem não pode 

ser considerado, apenas, sob o prisma da privação sensorial. As dificuldades 

de linguagem da criança surda em muito ultrapassam as condições fisiológicas 

de seu sistema auditivo, embora seja inegável que essas dificuldades tenham 

sua origem justamente na captação parcial e distorcida dos sinais acústicos. 

Produção e percepção de fala são processos complexos, que envolvem 

diferentes habilidades, capacidades e conhecimento em diferentes níveis – 

sensório-motor, fonético e fonológico, lexical, sintático, semântico, pragmático e 

cognitivo. No entanto, as condições de audibilidade dos sons de fala, impostas 

pelos limites do campo dinâmico auditivo determinam, em grande parte, as 

possibilidades perceptuais (BARZAGHI-FICKER, 2003; MENDES, 2003). 

O trabalho clínico fonoaudiológico com a criança deficiente auditiva 

fundamenta-se na aquisição e desenvolvimento da linguagem, com a utilização 

máxima da audição residual através do uso de dispositivos de amplificação 

sonora, que devem oferecer recursos eletroacústicos plausíveis e 

minuciosamente programados, conforme a regra prescritiva de cálculo de 

ganho, saída, compressão e ouros recursos eletroacústicos que viabilizam 

melhor qualidade do sinal de fala.  

Procedimentos para a verificação do benefício de AASIs em bebês e 

crianças pequenas, sobretudo através de medidas objetivas que inferem nas 

respostas auditivas da criança, vêm sendo estudados e discutidos 

clinicamente. Donini (2007), ao estudar a verificação de AASIs em sujeitos de 

um Programa de Audiologia Educacional através da utilização de Potencial 

Evocado Auditivo de Estado Estável (PEAEE) em campo, reforçou a 

necessidade de aprimorar procedimentos em prol de contribuições desses 

achados eletrofisiológicos para a clínica. Estudos desse tipo, que remetam ao 

modo pelo qual os sons de fala estão sendo recebidos pelos usuários de 
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dispositivos de amplificação sonora, também trazem grandes contribuições no 

que diz respeito ao tratamento de bebês e crianças pequenas. 

Nessa medida, considerarmos a relação entre o contexto simbólico, 

interação/dialogia, acuidade auditiva e percepção dos aspectos segmentais/ 

supra-segmentais de fala pode permear um espaço fértil para considerações 

clínicas sobre o desenvolvimento de linguagem oral/verbal do deficiente 

auditivo.  

Sendo assim, a presente pesquisa situa-se em um âmbito no qual 

surgem contribuições relevantes baseadas em modelos auditivos - que 

explicam as modificações do trato vocal para alcançar diferentes alvos 

auditivos, com destaque para a teoria quântica e a teoria da dispersão - e em 

modelos motores, que pressupõem a existência de gestos articulatórios como 

alternativas aos traços distintivos.  

Bernstein e Weismer (2000) discutem a produção de trabalhos 

científicos no estudo de transtornos que envolvem a relação entre produção e 

percepção de sons de fala, abordando, principalmente, os desafios 

metodológicos ao abordar um fenômeno a partir de generalizações e teorias 

sobre processos normais de desenvolvimento. Nesse contexto, torna-se viável 

a discussão sobre os delineamentos de pesquisa a serem escolhidos para 

estudos clínicos. Desconsiderar as variáveis e diferenças individuais que 

caracterizam o distúrbio e tomar o objeto de estudo fazendo agrupamento 

aleatório de sujeitos ou compará-lo a um grupo controle de natureza distinta 

podem ser opções equivocadas. Por isso, as pesquisas clínicas a partir de 

evidências do cotidiano vêm se mostrando férteis para a discussão de modelos 

e teorias que envolvem múltiplas variáveis e que precisam ser cuidadosamente 

analisadas. 

A inspeção acústica dos ajustes realizados na produção de fala em 

diferentes contextos possibilitados pelo enquadre terapêutico trouxe uma 

perspectiva para compreendermos a forma como primeiras hipóteses acerca 

das habilidades motoras ocorrem, a partir das habilidades sensoriais auditivas 

discutidas pelas ciências da fala. A compreensão desse processo não somente 

nos traz conhecimento acerca do processo de desenvolvimento de linguagem 
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de deficientes auditivos como também pode nos oferecer informações 

referentes à determinação de evidências do desenvolvimento de linguagem e 

formulações de estratégias de intervenção/tratamento dessas crianças.  

Nesse sentido, esta pesquisa permitiu a discussão de possíveis 

repercussões clínicas a partir da utilização do recurso de inspeção acústica, 

levando a considerações acerca da avaliação e tratamento de crianças 

pequenas com deficiência auditiva. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  OBJETIVO 
 



Objetivo 7 

 

O objetivo deste estudo foi descrever amostras de produção de 

fala em uma criança com deficiência auditiva extraídas de situações de 

interação na terapia fonoaudiológica, visando discutir a produção de sons do 

português brasileiro (PB). Especificamente, explorou aspectos de ajustes 

fonoarticulatórios a partir de diferentes condições de percepção de fala no 

processo de aquisição de linguagem verbal-oral. 
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PARTE I - Deficiência Auditiva, Aparelhos de Amplificação Sonora 

Individual (AASIs), Terapia Fonoaudiológica e Desenvolvimento de 

Linguagem em crianças menores de 3 anos de idade 

 

As novas tecnologias para o diagnóstico e tratamento do deficiente 

auditivo nos primeiros meses de vida fazem com que, cada vez mais, 

busquemos evidências da eficácia desses procedimentos em prol do 

desenvolvimento e qualidade de vida do sujeito em questão.  

De fato, atualmente, contamos com a tecnologia necessária para 

executar diversos tipos de avaliações audiológicas em bebês, o que permite a 

identificação da perda auditiva o mais rápido possível e a conseqüente 

viabilização do uso de dispositivos eletrônicos de amplificação sonora. Porém, 

cuidados extras e minuciosos devem ser tomados para se evitar equívocos. As 

medidas objetivas vêm ao encontro das observações comportamentais, e as 

baterias de testes devem ser ajustadas/adaptadas conforme a idade da criança 

(SININGER, 2003; VERSOLATTO, 2005).  

Como bem ressaltou Martinez (2004), um princípio importante em 

audiologia pediátrica é que nenhum teste deve ser considerado conclusivo ou 

redundante. Sendo assim, cada medida realizada em cada teste da bateria 

oferece uma informação única para a determinação da integridade do sistema 

auditivo. Segundo a autora: 

“(...)a eficácia do diagnóstico e tratamento da perda auditiva na infância depende 

do entrosamento e da competência da equipe multiprofissional, do uso de 

protocolos que permitam a avaliação médica e funcional da audição e da 

integração com a reabilitação, garantindo orientação, informação e suporte 

adequado à família durante o processo de diagnóstico e, principalmente após a 

confirmação da perda auditiva. É fundamental, portanto, que o fonoaudiólogo que 

participa da equipe multiprofissional realizando a avaliação audiológica pediátrica 

utilize diferentes recursos para obter informação fidedigna e precisa das diferentes 

estruturas envolvidas na audição” (MARTINEZ, 2004, p.597). 

 

Nessa medida, na avaliação audiológica da criança, é necessário 

interpretar as respostas comportamentais para correlacioná-las com os demais 

resultados fisiológicos e eletrofisiológicos da bateria de testes, a fim de 
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concluirmos o diagnóstico funcional da audição da criança. A possibilidade que 

temos hoje de obter um audiograma eletrofisiológico por meio de PEATE ou do 

PEAEE (Potencial Evocado Auditivo de Estado Estável) não diminui, portanto, 

a importância da avaliação comportamental, já que esta permite verificar a 

atenção e o reconhecimento auditivos (MARTINEZ, 2004). 

Os testes que vêm sendo considerados na literatura como os mais 

apropriados para a avaliação audiológica infantil são: PEATE, a partir do 

nascimento; Audiometria de Reforço Visual, a partir dos seis meses até 

aproximadamente trinta meses; Audiometria Lúdica, a partir dos 24 meses; 

Imitanciometria, utilizando freqüências de 600 a 1000Hz desde o nascimento, e 

de 226Hz a partir dos seis meses; e as EOAs, desde o nascimento do bebê.  

Porém, a avaliação audiológica infantil não estará completa se o 

audiologista não obtiver dados de como a criança está usando a audição no 

seu desenvolvimento de linguagem. Nesse sentido, Gravel e Hood (2001) 

descreveram a importância da realização de diferentes métodos de avaliação, 

tais como: métodos comportamentais (Audiometria com Reforço Visual, 

Respostas de Orientação Condicionada, Audiometria Lúdica, Audiometria de 

Observação Comportamental); Logoaudiometria; Testes de Detecção de Fala; 

Testes de Discriminação de Fala; Testes de Reconhecimento/Inteligibilidade de 

Fala; Medida da Imitância e Reflexos dos Músculos da Orelha Média; Emissões 

Otoacústicas Evocadas; Potenciais Evocados Auditivos de Tronco Encefálico.  

Também sugeriram que uma avaliação completa da audição deva 

incluir informações de outras pessoas que estão intimamente relacionadas com 

a criança. À medida que a dificuldade de diagnóstico aumenta, as informações 

fornecidas por esses indivíduos são particularmente importantes. Pais, babás, 

professores, dentre outros que observam a criança diariamente, de fato, podem 

ajudar a esclarecer os indicadores audiológicos. 

A questão da plasticidade cerebral também tem sido abordada em 

inúmeros estudos que trazem evidências de que a intervenção nos primeiros 

anos de vida favorece o desenvolvimento de linguagem. Santana (2004), 

porém, ao discutir sobre a idade crítica para aquisição de linguagem, ressalta 

que, além da plasticidade cerebral, é preciso considerar os aspectos inerentes 
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ao sujeito, seu contexto social e organização cerebral como diretamente 

relacionada às práticas socioculturais. Portanto, aspectos do contexto social, 

das mudanças dos processos cognitivos também devem ser articulados à 

capacidade biológica. 

Em um estudo longitudinal, realizado no Programa de Intervenção 

de Lar de Colorado (LASCA), Yoshinaga (2003) buscou indicadores que 

possibilitassem o prognóstico de crianças que tiveram identificação e 

tratamento precoce da deficiência auditiva.  Nesse programa, o 

desenvolvimento das crianças é observado através de seis avaliações, que 

consistem em questionários para pais e gravação da interação deles com seus 

filhos. Importante destacar que os pais são essenciais para o tratamento e 

tomam decisões sobre as estratégias de intervenção. Esse estudo ressalta que 

o desenvolvimento de linguagem é positivamente e significativamente afetado 

pela idade de identificação da perda auditiva e da idade de início em serviços 

de intervenção, além de ser altamente influenciado pelos desenvolvimentos 

social e afetivo.  

Principalmente quando o paciente é bebê ou criança pequena, o 

trabalho com a família é imprescindível. Nesse contexto, a queixa, a demanda 

e o tratamento são sustentados pelos membros que compõem a rotina da 

criança. Significar e atribuir sentido àquilo que a família traz em seu discurso 

parece possibilitar que o terapeuta se aproxime da posição sintomática da 

criança. É fundamental, nesse sentido, entender cada membro da família - em 

relação às diferentes funções, papéis, poder, composição, dinâmica, afetos, 

alianças, história, dentre outros que designam marcas familiares que 

repercutem naquele sintoma, para que possamos apreendê-lo, tanto no sentido 

que ganha na família como no paciente (PASSOS, 1996).  

Para compreendermos o funcionamento do sujeito deficiente auditivo 

e de seu sintoma, podemos ter como subsídio a perspectiva discursiva 

enquanto constitutiva do sujeito e do sentido. De acordo com Balieiro (2000), a 

clínica fonoaudiológica voltada para o sujeito surdo pode encontrar na 

abordagem dialógica contribuições de ordem teórica e prática que favorecem a 

criação de um espaço discursivo para o trabalho de linguagem. A polissemia 
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(vários sentidos) e poliformia (várias formas) do discurso - caracterizado por ser 

“sem revisão, sem forma” - fazem o sintoma se revelar e levam o clínico a 

conceber a linguagem como uma estrutura de marcações de posições, as 

quais determinam o lugar do sujeito. 

Segundo Palladino (2004), a entrada da criança na estrutura 

simbólica está relacionada ao efeito de um movimento de captura, subjetivação 

encenada pela fala do outro; sendo assim, considera que a aquisição da 

linguagem é um processo de subjetivação, de ressignificação contínua ”(...) já 

que a criança se constitui pelo outro, operação que pode ser entendida pela 

metáfora lacaniana do espelho” (p.768).  

De fato, experiências na díade mãe-bebê e nas relações primárias 

que o bebê estabelece com sua família são estruturantes do sujeito. Desde 

muito cedo, os desejos e expectativas dos pais são projetados no corpo do 

bebê, e isto, segundo Souza (2004), indica que as crianças permanecem sob o 

efeito do desejo/linguagem do outro. Por isso, muitos estudos privilegiam a 

relação entre mãe e filho, trazendo conhecimentos e reflexões acerca da 

aquisição e do desenvolvimento da linguagem.  

Fonseca, em 2001, aborda alguns aspectos do desenvolvimento de 

um bebê deficiente auditivo segundo os pressupostos psicanalíticos: 

(...)o bebê não recebe o banho sonoro da fala dos pais, que para alguns autores 

psicanalíticos estaria envolvido na formação da delimitação de fronteiras entre o 

próprio e o resto do mundo(...)” se as atividades e objetos transicionais facilitam a 

passagem para um novo tipo de relação entre as crianças e a mãe, 

correspondendo ao início das atividades simbólicas, a aquisição da linguagem, por 

sua vez, representa o ápice desta passagem, levando a um salto qualitativo tanto 

no funcionamento psíquico da criança quanto no estilo das relações estabelecidas 

com seus pais (FONSECA, 2001, p.47). 

 

Podemos dizer, então, que a clínica fonoaudiológica se fundamenta 

no conhecimento sobre audição e surdez na perspectiva discursiva enquanto 

constitutiva do sujeito, do sentido e da relação entre terapeuta-paciente, levando 

em conta a subjetividade de ambos (NOVAES e BALIEIRO, 2004).  

Ferreira e Novaes (2003) discorrem sobre as especificidades do 

atendimento do bebê deficiente auditivo, também destacando a importância da 
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interação mãe-filho. Através de dados obtidos em grupos de mães de bebês, 

de entrevista com a mãe de um deficiente auditivo e de entrevistas com duas 

fonoaudiólogas, delinearam algumas particularidades e técnicas envolvidas na 

intervenção terapêutica e na indicação de aparelhos de amplificação sonora. 

As autoras concluíram que o acolhimento à mãe, aspectos acerca do 

desenvolvimento da criança, além de aspectos envolvidos na prescrição e 

verificação dos dispositivos de amplificação sonora individual devem ser 

minuciosamente considerados. 

Albano (1990) discute que no que diz respeito ao processo de 

aquisição de linguagem, diante das diversas questões teóricas e práticas no que 

diz respeito a mecânica da produção de fala e aspectos lingüísticos, parece que 

as relação entre desenvolvimento neuromotor da fala e formação de categorias 

lingüísticas apontam para um ligar de possível entendimento acerca do 

desenvolvimento de fala em meio ao desenvolvimento motor (global e fino) e 

perceptual/sensitivo (auditivo e visual), alem do aspecto cognitivo e emocional.  

Figueiredo, em 2004, pontuou questões específicas a serem 

refletidas e evidenciadas no processo clínico-terapêutico com bebês deficientes 

auditivos, destacando a importância de observarmos a interação em diferentes 

situações/contextos do enquadre terapêutico. Durante todo o processo 

terapêutico fonoaudiológico com o bebê deficiente auditivo, as brincadeiras são 

criadas de acordo com o contexto da relação terapeuta-mãe-bebê. Músicas, 

rimas, chamar, esconder e encontrar brinquedos bem como jogos corporais 

criam ciclos de sentido, sendo que, quando alguma ação, barulho, palavra ou 

olhar relacionado a uma brincadeira específica acontece em qualquer momento 

da terapia, a criança é capaz de entender o sentido daquilo e iniciar a 

brincadeira sem precisar de um modelo ou de uma solicitação direta e sendo 

capaz de brincar com algo conhecido em um contexto diferente.  

Sendo assim, o trabalho terapêutico fonoaudiológico com a criança 

deficiente auditiva deve ter como foco de atenção à aquisição e 

desenvolvimento da linguagem, com a utilização máxima da audição residual 

através da amplificação sonora. As principais estratégias adotadas pelo 

terapeuta, que privilegiam o uso da audição residual, segundo Nery e Novaes 
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(2001), são: enfatizar pista acústica cobrindo a boca, cantar mantendo ritmo e 

utilizando outros recursos vocais para que a criança perceba aspectos 

segmentais e supra-segmentais da música cantada; estar atento ao momento 

de intervenção (momento de emissão de fala, respeitando o tempo da criança); 

fazer pausas, enfatizar a repetição da sílaba tônica, fazer perguntas (manter a 

situação dialógica); elaborar caderno de experiências (manter repertório 

comum à família); interpretar emissões e ações da criança e inseri-las no 

diálogo; modificar a estrutura da frase; sussurrar, alterar intensidade da voz e 

utilizar outros recursos vocais; fornecer feedback acústico e articulatório, 

repetição de palavras de palavras inseridas em um contexto significativo; 

fragmentar segmentos para enfatizá-los; apontar o ouvido chamando a atenção 

para o som e para o silêncio, dentre outras. 

Outros fatores que podem interferir na inteligibilidade de fala, e que, 

portanto, necessitam da atenção do fonoaudiólogo em contexto terapêutico, 

são: acústica do ambiente, intensidade de fala, distância entre o falante e o 

ouvinte dentre outros. As pesquisas também mostram que a inteligibilidade da 

fala pode estar prejudicada em ambientes ruidosos. A intensidade do ruído 

ambiental deve ser considerada em relação à intensidade da mensagem. A 

presença do ruído competitivo pode oferecer uma compreensão prejudicada. 

No geral, a relação sinal/ruído deve obedecer a uma diferença mínima de 30 

dBNPS, para que a mensagem se destaque auditivamente da impressão 

sonora global (HODGSON, 1986) 

Montano (1999) afirmou que um dos recursos atualmente 

disponíveis para auxiliar o portador de deficiência auditiva na aprendizagem em 

classe regular, é o uso de sistemas de transmissão sonora por ondas de 

freqüência modulada, conhecidos como Sistema FM. Cada sistema de FM 

consiste de um transmissor com uma freqüência de rádio específica, com 

antena e um receptor compatível. O sistema FM capta a fala do professor por 

meio de um microfone e a transmite diretamente para o aparelho auditivo do 

usuário, eliminando qualquer interferência de sons ambientais. 

Sobre as vantagens dos Sistemas de Freqüência Modulada (FM), 

Platz (2006) considera que ambos os sinais do microfone e do aparelho 
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auditivo devem estar ativados ao mesmo tempo, ou em uma mesma situação, 

principalmente nos casos de crianças. Ressalta, ainda, que o sinal do FM é o 

principal, mas que o sinal do microfone oferece ao paciente características 

acústicas ambientais importantes e auto-percepção de fala. Por fim, lembra que 

existem aspectos de prescrição eletroacústica desses dispositivos que estão 

sendo elaborados de acordo com cada empresa fabricante, e que, portanto, 

existe variabilidade de níveis de valores-alvo e logaritmos a serem prescritos e 

utilizados. 

A American Speech-Language-Hearing Association/ASHA (2002) 

afirma que o uso da amplificação sonora individual acoplada a sistemas de FM 

tem muito a oferecer ao deficiente auditivo em termos de melhoria do nível do 

sinal em relação ao ruído ambiental e distância entre o falante e o microfone 

dos AASIs. Sugere que tais sistemas devem ser selecionados, montados e 

ajustados conforme protocolos padronizados por órgãos, pois a decisão da 

indicação de uso de Sistema de FM deve basear-se tanto em pareceres 

audiológicos quanto em fatores não audiológicos (sociais, por exemplo). Antes 

da adaptação, o usuário e outras pessoas envolvidas (professores, familiares, 

amigos) deveriam receber orientação; e, após adaptação, as performances 

devem ser monitoradas, pois a validação do uso e metas para amplificação 

através do microfone do Sistema FM não diferem da amplificação por AASIs. 

Por isso, protocolos uniformizados e procedimentos de validação do uso 

desses dispositivos devem ser discutidos e elaborados. 

A fala concretiza-se no sinal acústico, que, sendo processado em 

níveis auditivo e cognitivo, possibilitará a compreensão do enunciado. Nesse 

sentido, Barzaghi-Ficker (2003) afirmou que as implicações das alterações 

auditivas sobre a percepção de fala e, conseqüentemente, sobre a sua 

produção são muitas. Há, de fato, variações individuais nessas habilidades, 

mesmo entre sujeitos com grau de deficiência auditiva semelhante. A autora 

ainda ressaltou que a relação entre produção e percepção de fala configura-se 

como bastante relevante para a clínica fonoaudiológica, notadamente no que 

se refere ao atendimento de pacientes com deficiência auditiva. 
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Sendo assim, além dos dados objetivos, o fonoaudiólogo deve ter 

em mente que o impacto das deficiências auditivas sobre a linguagem não 

pode ser considerado apenas pelo prisma da privação sensorial. As 

dificuldades de linguagem da criança surda em muito ultrapassam as 

condições fisiológicas de seu sistema auditivo, embora seja inegável que essas 

dificuldades tenham sua origem justamente na captação parcial e distorcida 

dos sinais acústicos. Por isso, a produção e percepção de fala são processos 

complexos, que envolvem diferentes habilidades, capacidades e conhecimento 

em diferentes níveis – sensório-motor, fonético e fonológico, lexical, sintático, 

semântico, pragmático e cognitivo (MENDES, 2003).  

A utilização do sinal acústico audível através dos sistemas de 

amplificação varia muito em cada pessoa, o que deve estar, entre outros 

aspectos, relacionado às possibilidades perceptivas que caracterizam seu 

campo dinâmico. Para Mendes (2003), características como idade do 

diagnóstico, etiologia, comprometimento coclear, configuração da perda 

auditiva, tipo e qualidade do sistema de amplificação, atendimento 

fonoaudiológico, características cognitivas e participação da família são 

algumas das variáveis que determinam o desenvolvimento da criança 

deficiente auditiva, o que torna esse grupo bastante heterogêneo.  

Em geral, o desempenho na percepção de fala piora com o aumento 

da perda auditiva, porém, sabe-se que as capacidades auditivas e 

desempenhos variam muito entre os sujeitos com mesmo grau de deficiência 

auditiva; duas crianças com limiares idênticos podem ter desempenhos muito 

diferentes em tarefas de percepção de fala. Além das questões inerentes ao 

sistema auditivo do indivíduo com deficiência de audição neurossensorial, deve 

ser considerado o fato de o sinal de fala poder tornar-se audível através de 

diferentes dispositivos eletrônicos. Nesse sentido, a autora afirma que as 

características eletroacústicas desses dispositivos interferem no 

desenvolvimento de habilidades de percepção de fala (MENDES, 2003; 

BOOTHROYD, 1986). 
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PARTE II - Produção e Percepção dos sons de fala: Fonética, Fonologia e 

Fonoaudiologia 

 

Segundo a Teoria Acústica de Produção de Fala, a produção dos 

sons é resultado da ação da fonte pela vibração das pregas vocais e do efeito 

de transferência exercido pelo trato vocal, que funciona como um filtro (FANT, 

1970). A Teoria proposta por esse autor foi descrita a partir de estudos 

pautados na análise da fonte de energia acústica e a passagem do fluxo de ar 

criado na fonte de energia por um filtro ressonador. Essa teoria propõe explicar 

as relações acústico-articulatórias e também oferece embasamento para 

diversos procedimentos de análise acústica da fala através de mensurações 

acerca da onda sonora gerada na fonte e mudanças nessa forma da onda a 

partir de ressonâncias geradas pela modificação do filtro (trato vocal e 

articuladores), que modifica as propriedades dessa onda sonora. 

Cada fonema individual seria produzido por um único conjunto de 

comandos motores invariantes, com o qual manteria uma relação biunívoca; 

isto é, a um conjunto de comandos corresponderia um e somente um fonema. 

O comando motor seria constituído pelo conjunto de sinais neurais 

correlacionados à produção de um dado fonema. Esses comandos seriam, 

então, independentes do contexto no qual está contido o fonema produzido 

(LIEBERMAN; BLUMSTEIN, 1998).  

Perkell et al (2000) defendem que a programação motora da 

produção dos segmentos dos sons de fala é baseada em alvos acústicos. Um 

modelo interno que relaciona a configuração do trato vocal e o som a ser 

produzido é auxiliado a partir do feedback auditivo, que é utilizado para 

monitoramento das condições para que, também, haja possibilidade de 

reajustes nos parâmetros posturais pré-definidos.   

Quando discorreu sobre a Teoria da Dispersão, Lindblom (1990) 

referiu que as características acústicas na produção de fala são diversas; no 

entanto, existe uma tendência dos gestos articulatórios se adaptarem em 

direção ao alvo acústico a ser alcançado, tendo como prioridade a 

compreensão e não a precisão do sinal de fala - essa constante organização 
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dos gestos é denominada como teoria da variabilidade adaptativa. Além disso, 

existe uma denominada plasticidade dos gestos fonéticos, em que o sujeito 

adapta seu gesto fonético conforme a situação de fala requer, pois essa 

adaptação acontece de modo a que a fala aconteça de forma econômica e 

eficiente. Nesse contexto, a Teoria Quântica, segundo esse autor, garantiria 

uma situação em que o falante realiza modificações articulatórias, devido ao 

princípio do mínimo esforço ou economia, para que haja adaptação de suas 

produções em uma perspectiva de manter a inteligibilidade do que é falado, 

pois os ajustes realizados pelo falante acontecem sem que o ouvinte perceba. 

A teoria denominada Fonologia Articulatória (FAR) tem trazido 

inovações pela proposta de análise diante do gesto articulatório – unidade 

abstrata e caracterizada por ser dinâmica. Baseando-se no modelo Dinâmica 

de Tarefa (que explica o movimento através da trajetória da tarefa a ser 

cumprida), segundo Gregio et al (2006), para a FAR o léxico é transcrito em 

pautas gestuais e não em fonemas ou traços distintivos; sendo assim, o léxico 

é formado por pautas gestuais referentes aos gestos necessários para a 

produção da palavra.  

Para as autoras, 

“(...) uma abordagem dinâmica da fala é possível de ser aplicada como 

fundamentação subjacente para estudar e explicar manifestações diversas do 

sinal de fala, destacando que sua adoção propicia a condição de conhecimento da 

complexa relação percepção e produção, tendo como centro, o plano acústico 

realizando tal integração. Ressalta-se que, considerar a relação entre as esferas 

de produção  percepção, bem como a variabilidade da fala, configura-se como 

relevante para a clínica de fala no campo da Fonoaudiologia, ao fornecer 

subsídios para melhor compreensão dos fenômenos da fala, sem desconsiderar 

as particularidades de cada língua”.  (p.46) 

 

A análise acústica permite-nos complementar os procedimentos de 

avaliação fonoaudiológica da qualidade vocal, à medida que é realizada por 

meio de um processo não invasivo, que descreve as particularidades da 

produção do sinal vocal.  

A fala pode ser avaliada acusticamente por duas dimensões: curto 

termo, que é um fenômeno que ocorre numa janela de tempo pequena e 
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envolve um sinergismo muito rápido das estruturas; e longo termo (ELT), que é 

uma dimensão que envolve recorrência, ou seja, o entrelaçamento de eventos 

que são curtos e outros que se repetem na fala (CAMARGO, 2002). Esse 

modelo de observação pode ser utilizado para pesquisas, como também na 

clínica, como meio diagnóstico ou de triagem, uma vez que possibilita 

demarcar a evolução do paciente e a distinção entre pacientes com e sem 

alterações. 

Todos os gestos articulatórios envolvidos na produção de uma 

palavra estão na pauta gestual, que dá entrada ou serve como input ao trato 

vocal. Medidas articulatórias permitem avaliar os movimentos dos 

articuladores, porém, pela análise fonético-acústica, encontramos apenas 

pistas indiretas daquilo que ocorre nos níveis articulatório e fonatório 

(BONATTO 2007). 

O aparato tecnológico acústico contribui por possibilitar a verificação 

de tais relações e investigar como um determinado som apresenta-se 

influenciado, além de vincular a produção e a percepção (GREGIO et al 2006).  

O modelo fonético de descrição da qualidade vocal propõe a 

abordagem das combinações de ajustes laríngeos e supralaríngeos da 

qualidade vocal para cada falante, considerando fatores intrínsecos e 

extrínsecos, que são, respectivamente, aspectos anatômicos e ajustes 

musculares de longo termo. O espectro de longo termo contribui por nos fazer 

refletir tanto diante de ajustes laríngeos quanto diante de ajustes 

supralaríngeos característicos da qualidade vocal, além de medidas de 

intensidade representativas do declínio espectral. A análise de longo termo 

reflete a variação de intensidade em faixas seletivas de freqüências a partir da 

fala encadeada, sem restringir-se a aspectos segmentares (CUKIER, 2006). 

Por fim, advertimos que, como bem ressaltaram Bernstein e 

Weismer (2000), o trabalho clínico com distúrbios e alterações traz desafios a 

nossa reflexão sobre a ciência em geral, e em particular, sobre produção e 

percepção de fala. Trabalhos restritos a populações “normais” podem nos fazer 

pensar que sabemos mais do que realizamos na prática, pois muitas vezes a 

comparação direta entre o padrão de normalidade diante do que encontramos 
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nos transtornos não permite maiores desdobramentos. Muitas vezes, 

pesquisas que partem do pressuposto da comparação com anormalidade 

questionam a teoria, sobretudo diante de processos normais. Nesse contexto, 

modelos alternativos de investigação e métodos para a incorporação dos 

resultados clínicos nos casos de distúrbios de fala devem ser considerados 

para além da busca de padronizações e comparações com o que é 

considerado normal. 

Conforme mencionado por Callou e Leite (2003), enquanto a 

fonética estuda os sons como entidades físico-articulatórias isoladas, 

descrevendo as particularidades articulatórias, acústicas e perceptivas dos 

sons de fala, a fonologia estuda os sons do ponto de vista funcional como 

elementos que integram um sistema lingüístico determinado, estudando as 

diferenças fônicas intencionais, distintivas (que se vinculam a diferenças de 

significação). Assim, as autoras inferem que, apesar da fonética se distinguir da 

fonologia, pelo fato de considerar os sons independentemente de suas 

oposições paradigmáticas (aquelas cuja presença ou ausência importa em 

mudança de significação) e de suas combinações sintagmáticas (arranjos e 

disposições lineares no contínuo sonoro), essas duas disciplinas são 

interdependentes e indissociáveis na linguagem.  

Sendo assim, a unidade da fonética é o som da fala ou fone, e a 

unidade da fonologia é o fonema (CAMARA JR, 1973; 1975).  

A produção dos sons da fala é estudada de acordo com três pontos 

de vista: a) a partir do falante (fonte), em que se examina o que acontece com 

o aparelho fonador; b) focalizando os efeitos acústicos da onda sonora em sua 

passagem pelo aparelho fonador e c) examinando-se a percepção da onda 

sonora pelo ouvinte (CALLOU; LEITE, 2003; CAMARA JR, 1973; 1975). 

A corrente de ar que vem do pulmão (na fase expiratória do 

processo de respiração) percorre o aparelho fonador e sofre alterações devido 

aos articuladores passivos e ativos da cavidade orofagíngea (câmara de 

ressonância onde o fluxo de ar é modificado pela ação dos chamados 

articuladores); ocorre, então, a produção de sons de diferentes freqüências, 

intensidades e durações. Consoantes são vibrações aperiódicas ou ruídos 
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ocasionados pela obstrução total ou parcial da corrente de ar, devido à ação de 

articuladores. Essa obstrução leva a uma redução da energia total do espectro 

acústico. Já as vogais são sons que resultam da passagem livre do ar, 

produzindo vibrações periódicas complexas, e se opõem às consoantes por 

serem acusticamente sons periódicos complexos, por constituírem núcleo de 

sílaba e sobre elas poder incidir acento de tom e/ou intensidade. As 

características do filtro é que determinam a qualidade das vogais, uma vez que 

a fonte é sempre igual: vibração de pregas vocais (CAMARA JR, 1973).  

A produção da fala depende, então, de elementos segmentares 

(vogais e consoantes), assim como de elementos supra-segmentares, que são 

conhecidos como elementos prosódicos: taxa de elocução, pausa, acento, 

entoação, ritmo, pitch, loudness e qualidade vocal. Esses elementos têm por 

finalidade segmentar o fluxo de fala, conferir ênfase, facilitar a compreensão e 

a percepção, veicular informação, atitudes e, muitas vezes, apresentar-nos as 

condições gerais do sujeito falante.  

Em relação aos sons do português brasileiro, CAMARA JR (1973; 

1975) é apontado como o pesquisador que mais se aprofundou sobre o tema - 

classificou consoantes quanto ao modo de articulação (oclusivas, fricativas, 

laterais, vibrantes e nasais); quanto ao ponto de articulação (labiais, anteriores 

e posteriores) e quanto ao papel das pregas vocais (surdas e sonoras, 

considerando que nasais e líquidas são sempre sonoras).  

Crianças com deficiência auditiva adquirem os sons da fala a partir 

de informações auditivas distorcidas, pela leitura orofacial ou pistas táteis, que 

podem ser insuficientes para proporcionar informações completas sobre a 

produção de fala, dependendo do grau de perda auditiva. Existe uma restrição 

para o deficiente auditivo aprender as articulações indispensáveis à produção 

dos fones de sua língua materna; por isso, estratégias que facilitem essa 

percepção são criadas no sentido de oferecer maiores vivências e 

possibilidades de ajustes e hipóteses acerca dos sons de uma língua. 

A fonética clínica é um campo que aborda os distúrbios de produção 

e de percepção de fala no contexto clínico, integrando informações das esferas 

perceptivas, acústicas e fisiológicas (CAMARGO, 2002). O modelo fonético de 
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descrição da qualidade vocal propõe a abordagem das combinações de ajustes 

laríngeos e supralaríngeos da qualidade vocal para cada falante, considerando 

fatores intrínsecos e extrínsecos, que são, respectivamente, os aspectos 

anatômicos e os ajustes musculares de longo termo, nomeados como settings, 

na versão original, e que são referidos neste texto como ajustes.  

Estudos que tentam simular os efeitos de uma deficiência auditiva 

conforme grau e configuração, a partir de espectros, podem nos fornecer 

algumas informações teóricas interessantes acerca da percepção de sons de 

fala.  

Segundo Goetzinger (1980), as pesquisas realizadas com as 

freqüências que compõem o estímulo de fala podem alterar o desempenho na 

discriminação vocal. Aquelas que utilizam filtros passa-baixo e passa-alto 

demonstraram a importância das altas freqüências na identificação correta das 

sílabas consoante-vogal-consoante (CVC). Clinicamente, a perda auditiva para 

altas freqüências é comum, e os resultados da discriminação podem se 

modificar devido à combinação dos efeitos de filtragem e distorção. O papel 

principal da energia das altas freqüências, no que diz respeito à compreensão 

de fala, é contribuir para a inteligibilidade. 

Hodgson (1986) apontou que a contribuição para a inteligibilidade de 

fala é específica de determinadas faixas de freqüência. Conforme esse autor, 

nas freqüências acima de 1000Hz encontramos apenas 5% da energia 

acústica; contudo, essas freqüências são responsáveis por 60% da 

inteligibilidade da informação de fala. Nas freqüências abaixo de 500 Hz, 

embora haja concentração de 60% da energia da fala, apenas 5% da 

inteligibilidade de fala acontece. 

Diversos estudos buscam entender o funcionamento da 

inteligibilidade de fala em relação à faixa de freqüência. Conforme demonstrado 

por HODGSON, em 1986, para filtros passa-baixo de fala (quando as 

freqüências acima de 1600Hz são removidas), a inteligibilidade de fala cai 

somente um pouco; quando o filtro é movido para cortar acima de 800Hz, a 

inteligibilidade de fala já diminui 25%. No caso dos filtros passa-alto de fala 

(ou seja, quando os sons abaixo de 1600Hz foram eliminados), a inteligibilidade 
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permanece normal, e somente se reduz quando os sons abaixo de 3200Hz são 

cortados. 

 

Audição e Percepção e Produção de sons de fala: 

 

Stelmachowics (2001) discorreu sobre a importância da amplificação 

em freqüências agudas, principalmente nos casos de bebês e crianças 

pequenas. Através de uma análise de diversos estudos acerca do desempenho 

de crianças e adultos em relação à percepção e inteligibilidade de fala, concluiu 

que os sons que contêm maiores concentrações de energia em freqüências 

altas, como os sons fricativos, trazem grandes contribuições para a 

inteligibilidade de fala e precisam ser cuidadosamente amplificados através dos 

dispositivos de amplificação sonora. Ao mesmo tempo em que esses sons 

devem chegar para a criança de modo a oferecer uma percepção suficiente 

para formar engramas neurais referentes a esses sinais de fala, temos 

concomitantemente a presença dos ruídos ambientais, que também 

encontram-se nessa mesma faixa de freqüência e que trazem desafios no 

momento da prescrição de ajustes eletroacústicos na programação dos AASIs. 

Revoile (1998) discorreu sobre as faixas de concentração de energia 

nos espectros de consoantes e vogais do inglês, ressaltando que a 

discriminação dos sons de fala não depende somente do fator espectral; 

aspectos relacionados à duração da emissão bem como as configurações da 

perda auditiva trazem efeitos diversos na percepção dos sons de fala. 

 Conforme observado anteriormente, as vogais se caracterizam por 

apresentarem maior intensidade que as consoantes; em relação à faixa de 

freqüência, as vogais estão em uma região da curva de audibilidade humana 

que privilegia esses sons (se concentram em faixa de freqüências baixas). No 

entanto, a inteligibilidade da mensagem falada depende muito pouco da 

compreensão de vogais, e mais dos sons consonantais, cuja distribuição de 

energia é pequena e, na maior parte das vezes, alcança freqüências acima de 

2000Hz (RUSSO E BEHLAU, 1993; REVOILE, 1998; HODGSON, 1986). 
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O estudo de Russo e Behlau (1993) propôs a identificação de 

valores médios de freqüência e intensidade das pistas e informações acústicas 

dos sons da fala do português brasileiro. Ao observarem a audibilidade de 

alguns sons do português brasileiro, as autoras puderam verificar que alguns 

deles estão em níveis de audição inferiores ao considerado limiar de 

normalidade. Por isso, se esse fato não acarretaria maiores problemas para um 

adulto com perda auditiva adquirida, o mesmo não poderia acontecer com a 

criança com deficiência auditiva leve e ainda no período de desenvolvimento da 

linguagem. 

Hume e Johnson (2001) afirmam que muitas são as evidências de 

que os sistemas fonológicos têm uma influência na percepção de fala. As 

autoras mostram uma possível estratégia ilustrativa para representar uma 

aproximação do funcionamento. Em seus estudos de sistemas dos sons da 

língua, consideram dois sistemas simbólicos: um cognitivo e um formal 

referente a uma língua. O modelo é apresentado como marco inicial para a 

articulação entre percepção de fala e fonologia, incluindo as representações 

cognitivas, modelos fonológicos formais e influência social.  

Boothroyd (1984; 1986) refletiu acerca da percepção auditiva da fala 

de modo a envolver diversas modalidades nesse processo, tais como: 

fonemas, palavras, sentenças, significados. O autor destacou que emissões da 

linguagem falada formam um estímulo distal complexo, com muitas facetas; por 

isso, o ouvinte toma decisões perceptuais sobre o movimento articulatório. 

Observou ainda, através de inúmeros estudos, que em condições favoráveis de 

audição, palavras dentro do contexto da sentença podem ser mais facilmente 

reconhecidas que palavras isoladas. Também estudou a percepção auditiva de 

fala relacionada ao grau da deficiência auditiva, e encontrou o seguinte: 

padrões supra-segmentais (entonação) são mais bem percebidos do que os 

elementos segmentais, as vogais são mais bem reconhecidas do que as 

consoantes; além disso, a altura das vogais é mais bem percebida do que o 

ponto da vogal e a sonoridade das consoantes mais bem reconhecida do que o 

modo de articulação, e o ponto de articulação é o aspecto mais difícil de ser 

percebido para o deficiente auditivo. 
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De fato, a audição é essencial para a aquisição e desenvolvimento 

da fala, para o controle e modificação vocal. E se o deficiente auditivo obtiver 

um diagnóstico precoce, pode desenvolver uma voz de boa qualidade, além de 

não ver limitados seus desempenhos social, emocional, educacional e 

lingüístico (ABBERTON, 2000). 

Delgado e Bevilacqua, em 1999, propuseram a elaboração de um 

procedimento para análise da percepção dos sons da fala para crianças 

deficientes auditivas (de 5 a 10 anos), no que tange ao aspecto de 

reconhecimento de palavras. As autoras aplicaram nos sujeitos uma lista de 20 

palavras dissílabas com estrutura silábica consoante-vogal/consoante-vogal. 

Em relação aos resultados, o reconhecimento de fonemas foi maior que o 

reconhecimento de palavras, e ambos diminuíram com o aumento da perda 

auditiva. Com relação ao modo de articulação das consoantes, observaram que 

crianças do grupo com perda auditiva moderada apresentaram maior escore de 

acertos no reconhecimento das consoantes líquidas e menor nas nasais; já as 

crianças com perda auditiva severa apresentaram maior escore de acertos nas 

consoantes oclusivas e menor nas líquidas. O grupo com perda auditiva 

profunda apresentou maior número de acertos no reconhecimento das 

consoantes líquidas e menor nas fricativas. Quanto à região de articulação das 

vogais, as crianças com perda auditiva moderada, severa e profunda 

apresentaram maior escore de acertos nas vogais centrais, sendo que o menor 

escore de acertos aconteceu nas vogais anteriores. 

Padovani e Teixeira (2005) estudaram seis crianças deficientes 

auditivas usuárias de aparelho de amplificação sonora individual e/ou implante 

coclear (média de adaptação 27 meses) através da coleta do repertório de fala 

em gravações em vídeo de situações lúdicas entre a mãe e a criança. Também 

utilizaram o protocolo de avaliação “Exame Fonético-Fonológico” (elaborado 

por Teixeira 1985) e, a partir disso, fizeram as transcrições fonéticas que 

constaram em um inventário fonêmico individual para cada criança participante 

da pesquisa. Compararam os dados com corpora de crianças ouvintes da 

mesma faixa etária e classe sociocultural. Concluíram que houve atraso de 

aquisição e desenvolvimento fonológico de todas as crianças do estudo; no 
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entanto, o atraso foi mais significativo naquelas que não apresentaram o 

balbucio no primeiro ano de vida ou até a segunda metade do segundo ano e 

que foram adaptadas com dispositivos auditivos para amplificação mais tarde.  

Segundo as autoras, o balbucio parece ser um comportamento 

lingüístico importante para o desenvolvimento da linguagem oral, na medida 

em que oferece possibilidade de variar e experimentar a fonoarticulação dos 

sons da língua. Assim, as crianças que puderam vivenciar os sons da língua 

desde cedo (menor tempo de privação sensorial), ou seja, que puderam 

desenvolver balbucio e estabelecer as conexões sensório-motoras implícitas 

nesse processo, tenderão a apresentar maior facilidade e rapidez na aquisição 

dos sons de sua língua materna.  

O processo de fonação em bebês é fundamental para que a criança 

desenvolva melhores condições de desenvolvimento de linguagem e fala.  Oller 

(1999); Oller et al (2007) propõem, em seus estudos, classificações de 

produções de fala em bebês acompanhados longitudinalmente e ressaltam que 

esses períodos de vivências são definitivos e preditores para um bom 

desenvolvimento da criança. As etapas precursoras da produção das primeiras 

palavras podem ser identificadas pelas seguintes fases: 

- Etapa de fonação: até aproximadamente os dois meses de vida, em que os 

bebês brincam com as vogais e produções glotais; 

- Etapa de articulação primitiva: dos dois aos trinta meses de vida, em que o 

bebê faz seus primeiros ajustes articulatórios; 

- Etapa de expansão: em que há produção precisa das vogais e início de 

produção de algumas consoantes; 

- Etapa canônica: em que as produções já são compostas por sílabas, que já 

estão bem formadas e há condição do bebê imitar e reduplicar seqüências 

de produções vocais. 

Oller et al (1999) concluíram que, durante a fase de desenvolvimento 

do balbucio, quase todas as crianças com audição normal começam a fase 

canônica aos 10 meses de idade; no entanto, alguns bebês se mostram 

atrasados, o que, segundo estudos recentes, pode ser um preditor de 

distúrbios. Os autores avaliaram mais de 3400 crianças que ainda não 
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apresentavam o balbucio canônico aos 10 meses, sendo que menos da 

metade tinha sido previamente diagnosticada como tendo um grave problema 

médico, que poderia ter identificado por esse atraso. O estudo de 

acompanhamento mostrou que crianças com retardo de balbucio canônico 

produziam menos vocabulário em 18, 24, e 30 meses do que crianças do grupo 

controle. Os resultados sugerem que o aparecimento tardio do balbucio 

canônico pode ser um indicador de atraso no início da produção de fala.  

Giusti et al (2001) investigaram o efeito da deficiência auditiva na 

função vocal, com o objetivo de avaliar a freqüência fundamental e sua 

variabilidade nas vozes de crianças com deficiência auditiva neurossensorial 

severa e profunda e comparar com vozes de crianças ouvintes normais. Como 

método, selecionaram 64 crianças portadoras de deficiência auditiva pré-lingual 

de grau severo a profundo, e 90 crianças sem histórico de distúrbios da 

comunicação, na faixa etária entre seis e treze anos de idade. Cada indivíduo 

foi submetido a uma gravação da voz nas emissões sustentadas das vogais: 

"a", "i", "u", que foram analisadas acusticamente pelo programa Dr. Speech 

Sciences (versão 4.0); e, auditivamente, por fonoaudiólogas especialistas em 

voz. Encontramos nos deficientes auditivos uma freqüência fundamental média 

elevada (435 Hz) e uma grande variabilidade na sustentação (13 semitons), 

quando em comparação com os ouvintes normais (264 Hz de média e um 

semitom de variabilidade). Segundo os autores, tais características acústicas 

são marcadores auditivos que fazem com que os deficientes sejam 

identificados perceptivamente como tais (90% dos deficientes auditivos tiveram 

suas vozes identificadas auditivamente por fonoaudiólogas).  

Moeller et al (2007) estudaram a vocalização de crianças com 

deficiência auditiva comparada com crianças ouvintes no que diz respeito ao 

desenvolvimento Fonético e de Desenvolvimento de Vocabulário. Para o 

primeiro, fizeram um estudo longitudinal em que objetivaram descrever e 

analisar o desenvolvimento fonético lingüístico e pré-linguístico (10 a 24 

meses) de 21 crianças com audição normal e de 12 crianças com perda 

auditiva neurossensorial de grau severo bilateral, registradas dos 4 meses aos 

36 meses. Gravações em vídeo e áudio com duração de 30 minutos de 
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vocalizações das crianças em sessões terapêuticas foram transcritas e 

categorizadas por seis pessoas especialistas; caso a criança produzisse menos 

que 50 vocalizações em 30 minutos, a gravação tinha continuidade até uma 

hora de duração. Choros e outros sons vegetativos foram excluídos da análise. 

Caracterizaram os aspectos de duração, qualidade vocal e controle 

respiratório, e como medida vocais incluíram: freqüência de vocalização e 

idade em que foi observado balbucio consistente. 

 Após esse levantamento de dados, os pesquisadores elaboraram 

um arquivo de consoantes e um arquivo de vogais, demarcando o nível da 

principal estrutura silábica em que analisaram a complexidade da produção de 

fala em função da idade (por exemplo: mudanças na proporção de expressões 

vocais contendo vogais simples e deslizes x sílabas CVCV contendo diferentes 

consoantes).  

Os resultados mostraram que crianças identificadas e tratadas 

precocemente diferiram das crianças com audição normal em várias dimensões 

de desenvolvimento vocal e verbal. No período de 10 a 24 meses, as crianças 

com deficiência auditiva começaram a produzir balbucios consistentemente, 

mais tarde do que crianças com audição normal, apresentavam pequeno 

repertório de consoantes e usavam poucas formas de complexo silábico em 

relação às ouvintes. Durante o período pré-lingüístico, de 8.5 a 12 meses, 

nenhuma diferença significante quanto à produtividade vocal foi observada 

entre os dois grupos. Foi observada produção consistente de sílabas mais 

tarde em crianças com deficiência auditiva do que em crianças com audição 

normal, as quais alcançaram o marco esperado para as idades (8.92 meses); 6 

crianças com deficiência auditiva moderadamente severa a profunda não 

atingiram o critério de balbucio constante antes dos 14 a 20 meses. Crianças 

com menores graus de deficiência auditiva (menores que 50 dB) alcançaram 

mais cedo o uso consistente de balbucio “canônico” do que as crianças com 

deficiência auditiva maiores que 50dB; 3 a 4 crianças com deficiência auditiva 

menor que 50dB chegaram ao balbucio “canônico” entre 9 12 meses.  

Quando as crianças estavam no estágio de 50 expressões vocais, 

aquelas com deficiência auditiva demonstraram atraso na complexidade 
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silábica em relação às com audição normal. As autoras justificam essa 

ocorrência afirmando que as crianças com deficiência auditiva são menos 

precisas em suas tentativas de alcançar o alvo perceptual-motor da forma 

fonética dos adultos. Crianças ouvintes demonstraram uma média de 7.4 e 

10.5 tipos de consoantes em períodos de tempo similares (14-16 e 22-24 

meses, respectivamente). 

 Os autores concluíram que, entre 10 e 24 meses, as crianças com 

deficiência auditiva estavam atrasadas em múltiplos aspectos de 

desenvolvimento fonético pré-lexical, comparados às crianças ouvintes, e que 

havia atraso no início do balbucio consistente, caracterizado pelo menor 

arquivo de consoantes e produção de menos formas de complexo silábico.   

Pereira e Garcia (2005) tiveram como objetivo analisar a produção 

fonética de crianças deficientes auditivas. O material utilizado para a coleta da 

amostra de fala foi o teste ABFW - Teste de Linguagem Infantil, na área de 

Fonologia. Um total de cinco indivíduos deficientes auditivos com perda 

auditiva de grau moderado e profundo compôs o Grupo II, que foi pareado 

quanto à idade, gênero e nível socioeconômico e cultural com indivíduos 

ouvintes, dando origem ao Grupo I. Os resultados da pesquisa mostraram que 

os fonemas consonantais com pontos articulatórios mais anteriorizados, como 

os bilabiais e os alveolares, foram produzidos corretamente de forma mais 

freqüente pelas crianças deficientes auditivas do que os demais fonemas. As 

autoras concluíram que, quanto maior o grau da perda auditiva e quanto menor 

o ganho funcional do aparelho de amplificação sonora individual, pior o 

desempenho dos indivíduos nos aspectos fonéticos.  

Por meio de análise fonético-acústica, em espectrograma de banda 

larga, Bonatto (2007a) apresentou as características fonético-acústicas de 

produção das consoantes plosivas vozeadas e não-vozeadas de quatro 

crianças ouvintes, de três anos, falantes nativas do PB, sendo três meninos e 

uma menina. A análise qualitativa baseou-se na inspeção das características 

fonético-acústicas de eventos fônicos ocorridos no intervalo de obstrução, na 

liberação da plosão e na transição para a vogal; na análise quantitativa, 

observou as medidas do Voice Onset Time (VOT), de três repetições das seis 
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consoantes plosivas do Português Brasileiro (PB). Os achados foram 

comparados com estimativas de valores para a faixa adulta de falante nativo do 

PB. Os resultados expostos pela autora sugerem que as crianças 

apresentaram produções semelhantes às que são encontradas na fala adulta, 

tanto para as plosivas vozeadas como para as não-vozeadas, bilabiais, 

alveolares e velares. Apresentaram também plosivas vozeadas com 

interrupção de barra de sonoridade, ocorrência de VOT positivo e qualidade 

diferenciada de burst. Para as não-vozeadas, ocorreram a presença da breathy 

vowel no período de obstrução das plosivas e a presença de aspiração no 

segmento correspondente ao VOT positivo, para os três pontos de articulação 

pesquisados.  

A autora concluiu que as diferenças encontradas na produção das 

plosivas vozeadas, quanto às características da barra de sonoridade e 

qualidade do burst, à presença da breathy vowel nas plosivas não-vozeadas e 

aspiração, caracterizam a produção das plosivas nessa faixa etária. A 

diversidade das medidas acústicas, verificada pelos valores dos desvios-

padrão, sugere que as crianças realizaram diversas tentativas, com diferentes 

ajustes para produzir tais sons. 

Prado (2007) realizou estudo bibliográfico sobre a qualidade vocal do 

deficiente auditivo, partindo da hipótese de que a discriminação e a 

realimentação auditiva ocupam uma posição peculiar na produção vocal. E, no 

caso dos deficientes auditivos, a alteração no feedback auditivo é o principal 

impedimento para a monitorização dos parâmetros vocais alterados. Como no 

caso das crianças ouvintes, há uma produção diferenciada de sons no início de 

sua vida, porém, no caso das crianças deficientes auditivas, com a ausência 

das pistas auditivas a elas oferecidas, as produções sonoras decresceriam 

consideravelmente. Sem o feedback auditivo, a criança não combina os sons e 

não desenvolve controle sobre voz, respiração e articulação. Da mesma forma, 

sem o fluxo de ar suficiente, o surdo faz grande esforço fonatório, apresentando 

dificuldade de entoação, freqüência, intensidade, prosódia, ritmo, articulação, 

ressonância e qualidade vocal.  



Revisão de Literatura 31

Esse aspecto é altamente representativo no trabalho de voz com o 

deficiente auditivo, pois o paciente literalmente não sabe o que está fazendo 

quando produz a fonação. Evidencia-se, portanto, a contribuição da 

Fonoaudiologia neste trabalho. Poderíamos então inferir que, no processo 

terapêutico, que envolve a voz do surdo, as percepções auditiva, táteis e 

cinestésicas são essenciais, uma vez que esses indivíduos necessitam 

desenvolver a capacidade de monitorizar sua fala para uma produção vocal 

mais eficiente. 

Clement et al (1996) estudaram as características acústicas da 

produção de sons de fala de bebês deficientes auditivos e ouvintes. Para isso, 

12 bebês entre 2.5 meses e 11.5 meses, sendo seis deficientes auditivos 

(usuários de AASIs) e seis ouvintes, foram audiogravados. As produções foram 

transcritas e analisadas acusticamente e pela análise perceptico-auditiva. O 

estudo indicou diferenças de produção de sons de fala em bebês com 

deficiência auditiva e ouvintes no que diz respeito, principalmente, à duração da 

produção e à freqüência fundamental - bebês com deficiência auditiva 

apresentavam pitch mais elevado do que os bebês ouvintes. Os autores 

sugeriram que o feedback auditivo influencia o desenvolvimento de fala desde 

os primeiros estágios de balbucio. 

Gilbert e Campbell (1980) estudaram a freqüência fundamental de 

fala de três grupos divididos por faixas etárias diferentes: 4 a 6 anos, 8 a 10 

anos e 16 a 25 anos, sendo que todos eram deficientes auditivos e usavam 

dispositivos de amplificação sonora individual. Os autores compararam os 

achados com os dados da literatura de sujeitos da mesma faixa etária e 

ouvintes do mesmo sexo. Nas faixas etárias de 4 a 6 anos e de 8 a 10 anos, os 

deficientes auditivos apresentaram a freqüência fundamental mais elevada 

55Hz e 41Hz, respectivamente, do que o grupo controle. Em relação ao sexo, 

constataram que a freqüência fundamental era mais elevada 20Hz para o sexo 

feminino e 30Hz para o sexo masculino, quando comparadas às médias do 

grupo controle. 
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Ramos (2000) pesquisou aspectos prosódicos da fala do deficiente 

auditivo no que diz respeito aos parâmetros de duração e freqüência 

fundamental. Encontrou alteração no ritmo e duração, uma vez que observou 

introdução de intervalos de silêncio entre as sílabas, maior duração nas 

palavras e sentenças e alongamento na produção de vogais nas palavras 

iniciais das sentenças. Além disso, encontrou pouca variação e aumento de 

freqüência fundamental, o que caracterizava fala monótona e pouca variação 

de melodia. 

Cukier e Camargo (2005) descreveram os correlatos acústicos da 

qualidade vocal de uma criança de sete anos com deficiência auditiva 

neurossensorial de grau moderado usuária de amplificação sonora individual. 

Os dados perceptivo-auditivos e fisiológicos também foram articulados aos 

dados da inspeção acústica. As amostras de fala referiram-se à vogal [a] 

sustentada, sendo que sete sentenças foram escutadas por dez 

fonoaudiólogos. Os resultados foram comparados àqueles das gravações de 

criança do mesmo gênero e idade, com audição normal. O falante deficiente 

auditivo apresentou padrão respiratório inadequado durante a fala, articulação 

imprecisa, pitch agudo, loudness forte, ataque vocal brusco e qualidade vocal 

rouca, soprosa e tensa. As medidas de freqüência fundamental apresentaram-

se aumentadas, e as das freqüências do segundo formante, diminuídas.  

Gama-Rossi (1999) propõe discutir as relações entre 

desenvolvimento lingüístico e neuromotor a partir do estudo da aquisição da 

duração no português brasileiro em criança ouvintes. Para isso, parte de uma 

literatura que compara grupos de crianças de diferentes faixas etárias a um 

grupo controle de adultos para medidas de duração. A partir da adoção de 

modelos dinâmicos, a maior variabilidade da fala infantil na produção de 

segmentos acústicos vocálicos e consonantais é vista como uma menor 

coordenação entre gestos articulatórios e uma menor freqüência de oscilação 

dos articuladores, que dificulta a produção de segmentos reduzidos e estáveis 

nas produções não acentuadas. O autor propõe que as crianças estudadas 

possuem um oscilador para variações macrorrítmicas, provavelmente ao nível 

da sentença, do contorno duracional do PB, mas não para variações ao nível 
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da sílaba, como é demonstrado pela menor coordenação e co-articulação entre 

gestos articulatórios envolvidos em sua produção.  

Segundo Kent* (1976 apud Gama Rossi, 1999), precisão é 

entendida como a capacidade de o sistema nervoso central controlar as forças 

musculares necessárias para a realização de movimentos finos, por exemplo, 

aqueles envolvidos na fala. Gama-Rossi (1999) afirma que esse autor discorre 

sobre o perigo de adotarmos os métodos desenvolvidos para estudos da fala 

adulta na compreensão da fala infantil. 

Rodrigues (1999) considerou que o sistema de controle dos gestos 

articulatórios utiliza, alternada e complementarmente, de pelo menos três 

mecanismos. O primeiro, a Alça Aberta, responsável por movimentos 

balísticos, cujos comandos motores são elaborados sem monitorização 

(contexto-independentes). O segundo, a Alça Central Preditiva, cujos 

comandos motores, contexto-dependentes, são emitidos e, se necessário, 

ajustados a partir da “previsão de erro” possibilitada pelo afluxo contínuo de 

monitorização somestésica. O terceiro, a Alça Periférica Corretiva, cujos 

comandos motores, contexto-dependentes, são emitidos e, se necessário, 

ajustados a partir das informações de erro real no gesto articulatório; neste 

caso as informações sobre o erro são de dupla natureza: somestésica e 

acústica. O alvo espacial a ser atingido não deve ser pensado como um ponto 

fixo no espaço mas sim como uma conformação espacial aproximada a ser 

atingida, em busca da qual o SNC lançaria mão de aferências somestésicas de 

todos os tipos; o papel das aferências acústicas é relevante, uma vez que o 

mecanismo do gesto articulatório pode abrir mão da Constancia da forma para 

manter a constância do som e, assim, os órgãos fonoarticulatórios são 

projetados num movimento que levaria a uma configuração final de trato vocal 

compatível com o som a ser produzido, para a veiculação do código lingüístico. 

 

                                                 
* KENT R. D.  Anatomical and neuromuscular maturation of the speech mechanism: evidence from 

acoustic studies.  J Speech and Hear Res, v. 19, n. 3, p. 421-47, 1976. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. MATERIAL E MÉTODO 
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Trata-se de um estudo de caso, de uma criança com deficiência 

auditiva que é acompanhada no Centro Audição na Criança/CeAC DERDIC 

PUC-SP.   

Os responsáveis pelo sujeito avaliado foram informados sobre os 

procedimentos e objetivo da pesquisa, de modo a expressar consentimento no 

uso das informações para fins estritamente científicos. A pesquisa foi aprovada 

pelo Comitê de ética e Pesquisa da DERDIC com referendo da Comissão de 

ética da Faculdade de Pós Graduados em Fonoaudiologia da PUC-SP (nº do 

processo: 02/2006 – Anexo 1). 

Estudar a diversidade e variância das características acústicas dos 

sons de fala é um desafio na clínica fonoaudiológica com crianças pequenas. 

Contornos metodológicos dizem respeito à delimitação dos aspectos acústicos 

da gravação e ao processo de delimitação do corpus de pesquisa. A análise 

das produções de fala em contexto lúdico de terapia submeteu o pesquisador 

às características de produção nesse contexto, o que implicou em contextos 

fonéticos imprevisíveis, interferência de ruído em algumas situações e 

dificuldade na análise por reprodutibilidade. 

 

 

4.1 Material 

 

� DSL (v4.0 e v5.1);  

� Fonix 7000 

� Software Praat (www.praat.org)  

� Software Sound Forge Edit (versão 7.0) 

� MD Sony modelo MZ-R70 

� Microfone de cabeça unidirecional ML 70-D Lapela (Le son)  

� Sala de terapia fonoaudiológica 
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4.2 Procedimentos 

 

Diálogos entre terapeuta e paciente nas sessões terapêuticas foram 

audiogravados por um período de oito meses. Após esse procedimento, os 

diálogos foram transcritos ortograficamente e, posteriormente, foi feita a 

seleção de amostras de fala. 

Os dados audiogravados digitalmente em sala de terapia 

fonoaudiológica foram editadas e salvos em formato MP3 para a transcrição 

ortográfica, e em formato wav para a inspeção através de um software de 

análise acústica de fala.  

A coleta das amostras de fala foi realizada através de registro de 

gravação em minidisc Sony, modelo MZ-R70, com adaptação do microfone de 

cabeça unidirecional ML 70-D Lapela (Le son).  

A terapeuta se posicionava sentada a, aproximadamente, 45º da 

criança, e o microfone de lapela - que ficava a, aproximadamente, 10 

centímetros de distância da boca da criança - foi colocado na roupa da criança, 

que permanecia sentada em um cadeirão (Figura 1). 

 
Figura 1: Disposição da criança e terapeuta na sala de terapia fonoaudiológica 
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O material coletado foi digitalizado no estúdio de Rádio da PUC-SP 

(COMFIL), na freqüência de amostragem 22050 Hz e 16 bits, formato/extensão 

wav. As amostras foram editadas a partir do software Sound Forge Edit (versão 

7.0). Assim, os trechos de produção de fala selecionados em arquivos foram 

separados em formato áudio (MP3) e wavform. 

O Praat versão 4.0 foi o software utilizado para a inspeção acústica. 

Os recortes das produções que não apresentavam dados claros no 

espectrograma foram interpretados somente pela percepção auditiva e 

contexto terapêutico - esses momentos não foram selecionados para 

apresentação na pesquisa; sendo assim, trechos da gravação que 

apresentavam excessivos ruídos (por causa da movimentação da criança ou 

pelo barulho de algum material lúdico utilizado) foram descartados. Todo o 

material coletado está registrado em um diário, que compõe um arquivo do 

estudo, e encontra-se sob os cuidados da pesquisadora. 

O procedimento de inspeção acústica envolveu análise dos traçados 

de forma da onda, dos espectrogramas de banda estreita e banda larga e 

extração de medidas acústicas automáticas e não automáticas. As medidas 

serviram de discussão a partir de uma perspectiva intrasujeito. Os valores 

obtidos na análise espectral serviram de primeira localização e confirmação da 

identificação de segmentos acústicos e também para identificarmos transições, 

hesitações, pausas, trechos que continham nasalizações, dentre outros que 

caracterizavam mudanças na qualidade de voz da criança. Tanto na análise 

acústica quanto na análise espectral houve verificação auditiva do segmento 

analisado. 

 

 

4.3 Análise 

 

Para a análise, selecionamos trechos da situação terapêutica que 

continham a produção de fala a partir do diálogo com a terapeuta em duas 

distintas condições: 
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� Produção de fala espontânea - em que a criança evoca o vocábulo a 

partir de suas experiências e possibilidades anteriormente elaboradas e; 

� Produção de fala a partir de repetição imediata - momentos em que a 

emissão se dava imediatamente após a produção da terapeuta referente 

ao mesmo segmento. 

 

Transformações ao longo do tempo (em recorte longitudinal) 

também foram analisadas. 

O material foi analisado em cortes transversais e longitudinais, 

sendo a interpretação manejada diante da percepção auditiva da terapeuta 

associada aos dados inferidos pela inspeção acústica. Para a inspeção 

acústica, a pesquisadora teve auxílio de uma assessora especialista em 

análise acústica de fala e voz. 

 

 

4.4 O Sujeito 

 

O sujeito da pesquisa foi selecionado por apresentar deficiência 

auditiva, estar engajado em um Programa de Saúde Auditiva com 

acompanhamento fonoaudiológico sistemático e em processo terapêutico com 

enfoque na utilização máxima da audição e participação da família.  

Trata-se de uma criança do sexo feminino, aqui identificada como I., 

que, no início da coleta de dados, estava com 2 anos e 11 meses e no término, 

com 3 anos e 6 meses. I. tem deficiência auditiva progressiva neurossensorial 

bilateral de grau profundo, sem confirmação da etiologia, e utilizava dois AASIs 

de tecnologia digital com seis bandas de freqüência, além de Sistema FM 

acoplado aos dispositivos, a partir de 3 anos e um mês de idade. Freqüentava 

terapia fonoaudiológica duas vezes por semana, sendo quarenta e cinco 

minutos cada sessão. 

I. nasceu de 38 semanas, de parto cesáreo, 3295g, Apgar 9/10, sem 

intercorrências pré, peri e pós-parto. Na triagem auditiva neonatal, realizada 

antes da alta hospitalar, falhou no exame de Emissões Otoacústicas (EOAs). 
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Com dois meses de idade, a criança apresentou EOAs por estímulo transiente 

ausentes bilateralmente, e por produto de distorção, presentes em 2KHz, 3KHz 

e 4KHz à direita e ausentes em 1KHz bilateralmente; verificou-se ausência de 

respostas em 2KHz, 3KHz e 4KHz na orelha esquerda. 

Com sete meses de idade, realizou Potencial Evocado Auditivo de 

Tronco Encefálico (PEATE) com tone burst (via aérea) e clique (via aérea e via 

óssea), obtendo as seguintes respostas: 

 

 500Hz 1,5kHz 4kHz Clique 
Via óssea 
clique 

OD 60 80 90 aus 90 aus 60 aus 

OE 60 75 80 Não testado 60 aus 

 

 

Com 10 meses de idade, foram pesquisadas as respostas para tons 

contínuos, modulados na freqüência de 500Hz por via aérea, através do 

Potencial Evocado Auditivo de Estado Estável (PEAEEst). O estímulo foi 

apresentado simultaneamente para ambas as orelhas. A resposta foi detectada 

automaticamente pelo equipamento, e a análise foi feita por método estatístico 

(f-teste), considerando o valor de p<0,001 para resposta presente. A resposta 

foi ausente a 100dBnNA bilateralmente. Para estimulação a 110dBnNA, I. 

acordou com a presença do estímulo e não foi possível continuar a pesquisa. 

Os limiares tonais auditivos também mostraram progressão do grau 

da deficiência auditiva (Figura 2): 
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Figura 2: Limiares tonais auditivos da orelha direita. 
 

 

Figura 3: Limiares tonais auditivos da orelha esquerda. 
 

 

Os limiares mínimos de detecção em campo, na condição da criança 

colocada em cabina acústica com os dois dispositivos, mostraram grande 

aproveitamento oferecido pelos dispositivos de amplificação sonora individuais 

(Figura 4): 

 



Material e Método 41

 

Figura 4: Os limiares mínimos de detecção em campo na condição da criança colocada em 
cabina acústica com os dois dispositivos de amplificação sonora de tecnologia digital 
 

 

A criança vem sendo acompanhada periodicamente no que diz 

respeito à avaliação audiológica, composta por timpanometria e reflexo 

estapediano, Potencial Evocado Auditivo de Estado Estável, Potencial Evocado 

Auditivo de Tronco Encefálico, Emissões Otoacústicas (por produto de 

distorção e por estimulo transiente), Audiometria lúdica (por condicionamento 

com encaixes) e avaliação comportamental, conforme seu desenvolvimento 

cognitivo e neuropsicomotor.  

Também as programações dos dispositivos de amplificação sonora 

individual vêm sendo realizadas periodicamente, a partir dos resultados da 

avaliação audiológica e da medida do RECD (Real Ear Coupler Difference). O 

target das características eletroacústicas dos dispositivos é prescrito conforme 

o software DSL (Desired Sensation Level). A mensuração das curvas de 

ganho, saída, compressão, distorção, dentre outras características 

eletroacústicas do dispositivo, é realizada no equipamento Fonix 7000. Alguns 

dos dados referentes ao processo de prescrição e mensuração das 

características eletroacústicas oferecidas para a criança do estudo estão no  

Anexo 2.  
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Conforme a avaliação audiológica periódica e articulação desses 

resultados com o funcionamento de linguagem da criança, a prescrição e 

ajustes na programação dos AASIs e Sistema FM são modificados. Sendo 

assim, considerações acerca dos diferentes procedimentos envolvidos da 

seleção/programação dos recursos eletroacústicos sofrem transformações no 

que tange às observações clínicas diante da produção de fala da criança; 

considerações acerca dos ajustes para melhorias na percepção auditiva são 

resultados de evidências de desenvolvimento de linguagem.  

Nessa medida, os processos de avaliação e tratamento se mostram 

fundidos, entrelaçados e vêm possibilitando que o fonoaudiólogo desvende as 

necessidades e funcionamentos existentes entre a percepção e produção dos 

sons de fala, para que haja condições de trabalho terapêutico e vivências 

auditivas por parte da criança.  
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Na parte introdutória deste capítulo buscamos caracterizar o sujeito 

nos aspectos que foram determinantes para o estabelecimento de condições e 

de obtenção de material lingüístico de acordo com os objetivos do estudo. Na 

seqüência, estabelecemos cinco eixos de discussão, organizados a partir de 

cenas terapêuticas, das quais foram selecionados trechos transcritos 

ortograficamente; foram incluídos, ainda, espectrogramas de alguns 

fragmentos dos trechos selecionados para a inspeção acústica. 

O estilo comunicativo de I. possibilitou situações dialógicas que 

viabilizaram a análise dos dados na direção dos objetivos aqui propostos. O 

diagnóstico precoce da deficiência auditiva, o uso de AASIs desde os seis 

meses de vida e a assiduidade ao tratamento fonoaudiológico vêm trazendo 

implicações positivas para o desenvolvimento da criança e possibilitando que 

desenvolva uma voz de boa qualidade. Abberton, 2000, já havia referido sobre 

os benefícios no diagnóstico e tratamento nos primeiros meses de vida para a 

boa qualidade vocal nesses indivíduos. De fato, I. pôde ter acesso às 

experiências lingüísticas iniciais para organização e melhor desenvolvimento 

de sua fala e linguagem, em diversos aspectos, desde os primeiros meses de 

vida.  O desenvolvimento de linguagem é afetado positivamente pela idade de 

identificação da deficiência auditiva e idade de início em serviços de 

intervenção (YOSHINAGA, 2003; PADOVANI; TEIXEIRA, 2005).  

Filha única, cuidada pela mãe, I. é uma criança atenta, criativa e 

com grande disponibilidade para interagir com adultos e outras crianças. As 

pesquisas mostram que a inteligibilidade fala pode estar prejudicada em 

ambientes ruidosos. Ingressou na escola regular com 2 anos e 8 meses de 

idade, e logo começou a usar o Sistema Fm acoplado aos AASIs. A 

programação foi realizada de modo a fazer com que os aparelhos recebessem 

sinal acústico tanto do microfone quanto do Sistema FM; o estímulo distal, 

advindo do Sistema FM, foi configurado para obter uma vantagem de +5dB em 

relação ao sinal do microfone.  Como vimos na literatura, oferecer possibilidade 

para que crianças pequenas recebam ambos os sinais significa disponibilizar 

acesso tanto aos interlocutores que estão distantes quanto aos que estão 

próximos da criança (como os colegas da sala de aula), além de feedback 
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auditivo quanto ao uso da própria voz (HODGSON, 1986; PLATZ, 2006; ASHA, 

2002). 

O posicionamento da família diante da deficiência auditiva de I. 

também foi decisivo para o andamento do diagnóstico e tratamento dado seu 

papel no desenvolvimento de linguagem (MORET, 2005). Na Escala de 

avaliação do envolvimento familiar proposta por Moeller (2000), a família da 

paciente pode ser considerada pertencente à categoria 5 (participação ideal); 

ou seja, houve boa adaptação diante da deficiência auditiva, comparecimento e 

comprometimento ativo nas sessões e reuniões, além de os pais se 

constituírem como parceiros efetivos no diálogo com a criança. O bom vínculo 

com a terapeuta e interpretações diante da demanda da família permitiram 

grandes construções no enquadre terapêutico (FIGUEIREDO, 2004; 

FERREIRA; NOVAES, 2003). 

I. mostra grande interesse por brincadeiras e atividades de 

diferentes naturezas, posicionando-se como interlocutora. Essa característica 

cria inúmeras oportunidades de situações dialógicas, mantidas e reforçadas 

pela família. De fato, Albano (1990) já havia discutido as boas implicações 

dessas oportunidades na construção e aprendizagem da língua materna.  

No contexto terapêutico fonoaudiológico, o caderno de experiências 

e os jogos com onomatopéias e parlendas constituíram grande parte das 

atividades desenvolvidas nos oito meses de gravações utilizadas nesta 

pesquisa. A rotina da família, composta por inúmeras atividades culturais e 

acesso a materiais com diferentes contextos de inserção da leitura e da escrita, 

além das diferentes estratégias terapêuticas, que vêm possibilitando maior 

acesso aos sons de fala, articulados aos contextos de polissemia da 

linguagem, têm viabilizado o enquadre como um espaço fértil para a 

elaboração de hipóteses acerca da construção da língua (BALIEIRO, 2000; 

MELO; NOVAES, 2001). 

As brincadeiras que permeiam o espaço terapêutico não somente 

são estabelecidas e criadas como estratégias para o desenvolvimento da 

linguagem oral, mas também são organizadas de modo a despertar a 

curiosidade e o interesse da criança, de acordo com a etapa de seu 
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desenvolvimento. A construção dos jogos simbólicos parece favorecer as 

repetições de fala e estabelecimento de discurso dialógico entre terapeuta e 

criança, como constatou Figueiredo (2004). 

De fato, as brincadeiras podem promover a relação entre o envelope 

acústico de uma palavra e o significado associado à imagem mental do objeto, 

favorecendo a construção do repertório simbólico de novas palavras na 

construção de engramas motores de fala a partir da percepção auditiva 

(FIGUEIREDO, 2004; NERY; NOVAES, 2001; MORET, 2005). 

 

EIXO I 
Produção espontânea versus Produção por repetição imediata: 

Substituições de fones fricativos por plosivos e ajustes 
fonoarticulatórios 

 

Desde os primeiros registros das sessões de terapia, pudemos 

observar maior imprecisão articulatória nos momentos de produção de fala 

espontânea do que quando I. produzia o mesmo vocábulo a partir do modelo 

oferecido pela terapeuta; mudanças dos articuladores rumo à maior precisão 

puderam também ser observados e analisados nos espectrogramas. As 

gravações foram marcadas por grande atenção, bom desenvolvimento 

cognitivo e disponibilidade de I. para retomar seu gesto articulatório após a 

produção espontânea e buscar ajustes encadeados à fala do terapeuta.  

 

Cena terapêutica: “Cena terapêutica: “Cena terapêutica: “Cena terapêutica: “Tá sujo!”Tá sujo!”Tá sujo!”Tá sujo!”    

I. com 3 anos, 1 mês e 2 semanas. 

 

Terapeuta e paciente brincam de limpar a casa de bonecas. 

Conversam sobre os móveis e atividades necessárias para a arrumação dos 

objetos. Ao observar um dos utensílios da casa, a criança produz “tá sujo” 

espontaneamente. A terapeuta interpreta o diálogo, dá significado à situação e 

oferece possibilidade de repetição do vocábulo inserindo um jogo no qual 

pergunta para as bonecas se os objetos estão realmente sujos se de fato 

precisam ser lavados.  
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Trecho “Tá sujo”: transcrição ortográfica 

T1- Olha a outra cama. 

I1- Tá sujo 

T2- Ah, essa tá suja? A gente vai lavar então. E essa? Essa não tá suja. 

I2- Não tá suja... 

T3- Deixa eu ver se tá suja.. Tá suja? Tá suja? Não... pergunta se tá suja... 

I3- Tá suja? Não,,, não tá suja... 

T4- Não.. então pode pôr aqui... Vê essa aqui... Você tá suja? 

I4- Você tá suja? 

T5- Não, então pode pôr aqui... 

 

No trecho escolhido, a partir da produção espontânea em I1 em que 

a criança produz fala encadeada a da terapeuta, tivemos condições de 

analisarmos as diferenças de produção espontânea, por repetição imediata e 

ajustes articulatórios realizados pela paciente. As figuras 5 e 6 referem-se à 

comparação da produção de “sujo” da terapeuta e da criança em contexto de 

repetição imediata. 

 

 

Figura 5: Espectrograma referente à produção de “suja” produzida pela terapeuta (T2) 
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Figura 6: Espectrograma referente à produção de “suja” produzida pela paciente. (I1) 

 
Após a repetição oferecida pela terapeuta, o que possibilitou o 

feedback auditivo através da ênfase na produção dos fones fricativos, a criança 

tenta ajustar seus articuladores conforme o alvo acústico melhor percebido. 

Muitas vezes, padrões relacionados a duração ou entoação eram alterados 

após I. escutar a fala da terapeuta e aspectos referentes ao ponto e modo de 

articulação se mantinham muito parecidos aos realizados por produção de fala 

espontânea. 

Em relação à produção de I (Figura 5), há substituição de [s] por [t]: 

o ponto de articulação do fone [s] parece estar sendo produzido 

adequadamente, no entanto, ajustes quanto ao modo de articulação ainda 

parecem difíceis de serem percebidos e produzidos pela criança1. Revoile 

                                                 
1 Baseado no Documento oficial 04/2007 do Comitê de Motricidade Orofacial da Sociedade Brasileira de 
Fonoaudiologia. São Paulo/SP; 2007. Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia: 
 
[s] - Consoante classificada como surda (fonte de voz – no que diz respeito ao papel das pregas vocais), 
alveolar (quanto ao ponto de articulação - contato de ponta/lâmina da língua contra região alveolar) e 
fricativa (quanto ao modo de articulação - obstrução parcial à saída do ar pelos articuladores com 
liberação parcial da corrente de ar, representado acusticamente por fonte de ruído contínuo) 
 
[Ʒ] - Consoante classificada como sonora (fonte de voz – no que diz respeito ao papel das pregas vocais), 
palato-alveolar (quanto ao ponto de articulação - contato da porção anterodorsal da língua contra região 
palatoalveolar do palato duro) e fricativa (quanto ao modo de articulação - obstrução parcial à saída do ar 
pelos articuladores com liberação parcial da corrente de ar, representado acusticamente por fonte de 
ruído contínuo) 
 
[t] - Consoante classificada como surda (fonte de voz – no que diz respeito ao papel das pregas vocais), 
dental/alveolar (quanto ao ponto de articulação - contato de ponta de língua contra face lingual dos dentes 
incisivos centrais superiores ou contato de ponta/lâmina da língua contra região alveolar) e 
plosiva/oclusiva (quanto ao modo de articulação - obstrução total à saída do ar pelos articuladores 
seguida de liberação repentina, representado acusticamente por fonte de ruído transiente) 
 
[d] - Consoante classificada como sonora (fonte de voz – no que diz respeito ao papel das pregas vocais), 
dental/alveolar (quanto ao ponto de articulação - contato de ponta de língua contra face lingual dos dentes 
incisivos centrais superiores ou contato de ponta/lâmina da língua contra região alveolar) e 
plosiva/oclusiva (quanto ao modo de articulação - obstrução total à saída do ar pelos articuladores 
seguida de liberação repentina, representado acusticamente por fonte de ruído transiente) 
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(1998) referiu que a reduzida distinção/discriminação principalmente do 

vozeamento e ponto de articulação em fricativas para pessoas com deficiência 

auditiva de perda de grau severo, ocorre provavelmente devido à grande 

energia desses fones ser concentrada em altas freqüências, de nível de 

energia relativamente baixo.  

Para a distinção de fones fricativos que abrangem a mesma faixa de 

energia no espectro dos sons de fala, a ênfase pode ser plausível – essa 

estratégia terapêutica foi adotada pela terapeuta em diferentes condições. A 

ênfase através de prolongamentos, aumento de intensidade, pausa dentre 

outros ajustes vocais fornecidos pela terapeuta fazem com que a criança não 

somente perceba o s9om de fala de maneira diferente como também se 

coloque mais atenta e diferentemente em relação a disponibilidade de escuta 

do discurso do interlocutor. Revoile (1998) ressaltou que no caso dos fones 

fricativos, distinções conforme o modo de articulação podem ser mais 

facilmente percebidas quando os ruídos da fricção são suficientemente 

sustentados ao longo de um intervalo de tempo.             

Nesse contexto e em outros exemplos trazidos nesta pesquisa, 

observamos que a ênfase trouxe efeitos na produção de fala por repetição 

imediata da paciente. 

Assim como em outros momentos, I tem como estratégia/ 

possibilidade ajustar a produção de um fone no que diz respeito ao modo de 

produção (fricativo) de maneira a manejar seus articuladores pela obstrução 

total de saída de ar seguida de estouro repentino, características encontradas 

em fones plosivos.  

Diferente desses achados, Bonatto (2007a) ao apresentar as 

características fonético-acústicas de produção das consoantes plosivas 

vozeadas e não-vozeadas por crianças ouvintes de três anos de idade, 

encontrou produções de fricativas ou aproximantes no lugar de plosivas – 

segundo essa autora, o fato de ocorrer a produção de fricativas ou 

aproximantes em lugar de plosivas apenas na sílaba pós-tônica. Essa 

ocorrência sugere que a criança ainda tem dificuldades em implementar padrão 

acentual na língua. Provavelmente em crianças com deficiência auditiva isso 
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ocorre de maneira diferenciada, sobretudo devido a pouca audibilidade dos 

fonemas fricativos.  

I. apresenta adequada produção de fonte de voz; sendo assim, 

parece que percebeu o vozeamento em [Ʒ] e produziu o fone [d], com 

adequada fonte de voz. Bonatto (2007b), ao realizar sua pesquisa que reflete 

sobre o contraste de vozeamento nos sons obstruintes do PB, já havia 

colocado como hipótese que a criança (ouvinte) na faixa de três anos já 

adquiriu o contraste de vozeamento, apesar da instabilidade para a produção 

do pré-vozeamento e apresentar plosivas com a presença de aspiração, o que 

não é característica do PB – essas variações deixam de ser produzidas à 

medida que a criança realiza o contraste de vozeamento de maneira mais 

estável.  

Desde os 2 anos e 11 meses (início da coleta de dados dessa 

pesquisa) apresentou sucesso quanto à produção de vozeamento de fones. De 

fato, a partir dos 3 anos as crianças têm condições de produzir o contraste de 

vozeamento de plosivas em todas as posições, sem contudo, apresentar 

valores estáveis como na fala adulta - a aquisição do contraste de vozeamento 

[nas consoantes plosivas] implica em uma série de fatores, como um bom 

desenvolvimento perceptual e motor e integridade dos órgãos fonoarticulatórios 

para que as pistas acústicas que atuam na diferenciação entre os sons que 

fazem parte do inventário das línguas sejam discriminadas e a produção de fala 

possa se realizar adequadamente (BONATTO 2007b). 

Em substituição ao fone [Ʒ], notamos a produção de características 

que constituem o fone [d] mostrando novamente distorções na produção de 

fone fricativo. Mais uma vez, I. apresenta dificuldades para ajustar 

precisamente seus articuladores em relação ao modo de articulação – 

substituição similar à descrita anteriormente, em que a criança produziu [t] em 

vez de [s]. Em crianças com deficiência auditiva de grau profundo, há melhor 

percepção de sons de fala em consoantes líquidas e menor nas fricativas 

(DELGADO; BEVILACQUA, 1999). 

As pistas acústicas contidas nesses fones podem facilitar ou não o 

discernimento dessas consoantes; por exemplo, as consoantes alveolares [d] e 
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[t] têm concentração de energia em altas freqüências, em torno de 4000Hz; o 

[s] também apresenta concentração de energia acima de 4000Hz (RUSSO; 

BEHLAU, 1993; REVOILE, 1998). Para a criança, essas características são 

mais difíceis de perceber, mesmo com a utilização de dispositivos de 

amplificação sonora de alta tecnologia, que considera fundamental a 

amplificação minuciosa em altas freqüências, dada a grande importância dessa 

faixa espectral para a inteligibilidade de fala (STELMACHOWICS, 2003). 

  

Cena terapêutica: “Contando as Cadeiras”Cena terapêutica: “Contando as Cadeiras”Cena terapêutica: “Contando as Cadeiras”Cena terapêutica: “Contando as Cadeiras”    

I. com 3 anos, 1 mês e 3 semanas. 

 

Terapeuta e paciente brincam de contar em voz alta as cadeiras 

para nelas distribuir os personagens da história (que foi contada no início da 

sessão pela terapeuta). Primeiramente, organizaram os móveis e objetos da 

casa: dão função a eles e os organizam conforme a experiência cotidiana da 

criança. Na contagem das cadeiras, a terapeuta permanece em silêncio, para 

que a criança dê continuidade na contagem, e começa a repetir a fala dela, 

oferecendo oportunidade de feedback auditivo. Essa repetição representa, no 

contexto lúdico, uma forma de indicar a I. que ela precisa ajudar a terapeuta, de 

modo a conferir a contagem. Assim, a terapeuta inverte a situação e se coloca 

de modo a fazer com que a criança repita sua fala, em um contexto de “conferir 

se está certa” a organização das cadeiras. 

 

Trecho “Contando as Cadeiras”: transcrição ortográfica 

T6- Tá bem morna. A cadeira ó, uma cadeira outra cadeira, tem duas: um, dois, três 

I5- Quatro 

T7- Quatro 

I6- Cinco 

T8- Cinco 

I7- Seis 

T9- Seis 

I8- (vocalização) Êpa 

T10- Um, dois, três, quatro, cinco, seis... 
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I9- Sete 

T11- Sete? Tem mais? 

I10- Oito 

T12- Oito, será que tem mais? 

I11- Nove 

T13- Nove, falta mais uma... 

I12- Dez 

T14- Dez! Olha lá, vamos ver se está certo: um 

I13- Dois 

T15- Dois, três.... 

I14- Três 

T16- Quatro 

I15- Quatro 

T17- Cinco 

I16- Cinco 

T18- Seis 

I17- Seis 

T19- Sete 

I18- Sete 

T20- Oito 

I19- Oito 

T21- Nove 

I20- Nove 

T22- Dez 

I21- Dez 

T23- Êêê aqui é o Dez. Agora vamos ver quem que vai na cadeira. Hummmm a vovó. Chama a 
vovó 

I22- Vovó 

T24- Vovó, ta na sua vez. Qual cadeira vai a vovó? Nessa aqui? 

I23- (...) Vovó 

T25- E quem vai pertinho da vovó? 

I24- (segmento initeligível)... Nenê 

T26- O nenê vai pertinho da vovó? Vai nenê; você vai pertinho da vovó. E aqui quem vai? Ó, 
quem que vai. Adivinha? Esse aí é só deixar assim. 

I25- Tá duro 

T27- Tá dura; ela não fica, só fica assim paradinha pertinho da vovó. E quem que vai aqui ó. 
Adivinha... 
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O enquadre terapêutico acima foi constituído, então, da repetição 

imediata como possibilidade de ouvir a terapeuta e elaborar novas hipóteses a 

partir de uma nova disponibilidade, com maior atenção, também, aos sons que 

a própria criança passou a produzir diferentemente. Brincadeiras dessa 

natureza oferecem à criança a oportunidade de participação, encorajando-a a 

imitar, vocalizar e estabelecer um diálogo (FIGUEIREDO, 2004; NERY; 

NOVAES, 2001). 

Mais uma vez, nos momentos nos quais a criança produz fala 

encadeada contando de 1 a 10 os brinquedos da situação discursiva da terapia 

nota-se dificuldade em realizar fones fricativos ([s], por exemplo). A imprecisão 

quanto ao modo de articulação principalmente fez com que em alguns 

momentos houvesse omissão de fones. A partir do momento que a terapeuta 

intervém e estabelece uma relação de contar novamente de modo a oferecer 

possibilidade da criança repetir conforme seu modelo oferecido, nota-se que 

alguns ajustes na fonte e articuladores são então realizados. 

Em alguns momentos, quando I. produzia fala encadeada à da 

terapeuta, e esta, por sua vez, oferecia ludicamente algum tipo de ênfase ou 

até mesmo mostrava algum tipo de posta tátil e visual sobre os ajustes de 

articuladores, a criança parecia se colocar disponível a procurar alguma 

maneira de mudar a configuração de seu trato vocal.  

Ao longo do tempo (conforme indicado em outros eixos de 

apresentação de resultados e discussão da pesquisa), observamos nos 

espectrogramas os primeiros resquícios de ruído advindos da tentativa de 

fricção. O posicionamento de articuladores reajustados, sobretudo de ajustes 

supralaríngeos transversais ou latitudinais, que têm relação com a manutenção 

de um efeito constritivo ou expansivo no diâmetro de uma dada cavidade ao 

longo do trato vocal e são influenciados pelos lábios, mandíbula, língua e 

paredes de faringe (CUKIER, 2006), mostra que a criança percebe algum tipo 

de diferença e tenta reajustar seus articuladores a partir de suas hipóteses. 

A Figura 7 mostrou que I. substitui [s] por [d] na produção 

espontânea, mas, em repetição imediata, quando produz após feedback 

auditivo fornecido pela terapeuta, a criança tenta modificar a produção 
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diferenciando-a com a fonte de voz - não coloca fonte de voz e permanece 

com o mesmo ponto de articulação, o que resulta na produção da [t]. 

Quanto à plosão, reconhecemos o fone produzido pela característica 

temporal do espectrograma; isto é, um período de silêncio ou amplitude muito 

baixa seguido por um silêncio quase instantâneo ao aumento da amplitude. O 

espectro dessa mudança súbita de amplitude pode incluir freqüências baixas, 

médias e altas, e a presença da plosão pode ser determinada pela informação 

contida em quase toda a faixa de freqüência da fala (BOOTHROYD, 1986). 

 

 
Figura 7: Espectrograma de banda larga do vocábulo “seis” por produção espontânea de I (I7) 

 

 

Figura 8: Espectrograma de banda larga do vocábulo “seis” por repetição imediata de I (I17) 
 

A partir da produção de fala por repetição imediata, a criança já 

começa a buscar os ajustes de seus articuladores em direção a liberação 

parcial da corrente de ar, o que caracterizaria a fricativa [s]. Em outros 

momentos nota-se que no lugar do fone [s] nos finais dos vocábulos, I. utiliza 

como recurso o aumento brusco de formante, elevação do pitch (agudiza a 

voz). A característica de ajuste de laringe alta é uma característica muito 
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encontrada em outros estudos (CUKIER; CAMARGO, 2005; MONSEM, 1983; 

RAMOS, 2000). Cabe aqui ressaltarmos que o pitch é um elemento prosódico 

que se refere à sensação auditiva e corresponde em nível acústico à 

freqüência fundamental.  

Quando I. estava com 2 anos e 11 meses, a freqüência 

fundamental de fala encadeada espontânea variava entre 364Hz e 450Hz; 

sete meses depois, com 3 anos e 6 meses, a freqüência fundamental (F0) de 

fala encadeada espontânea da criança localizava-se entre 280Hz e 314Hz.  

Como ressalta Pinho (1990), devemos considerar que o tom agudo 

na infância ocorre também pelo fato de a laringe estar em posição elevada. 

Diversos autores sugerem um acompanhamento do nível de pitch 

periodicamente, possibilitando assim um suporte para que o deficiente auditivo 

mantenha um padrão adequado, mesmo quando passar por períodos, por 

exemplo, de muda vocal. Gilbert e Campbell (1980) inferiram em seus estudos 

que a F0 em meninas de quatro a seis anos é de aproximadamente 300Hz. 

Clement et al. (1996), ao analisarem F0 de bebês deficientes auditivos, 

encontraram uma mediana de valores igual a 382Hz, co-desvio padrão de 

170Hz, enquanto em bebês ouvintes a mediana encontrada foi de 362Hz, com 

desvio padrão de 152Hz. Giusti et al (2001), ao estudarem 64 crianças entre 

seis e treze anos, encontraram a que a média da F0 nesses indivíduos é mais 

aguda do que no grupo controle (90 crianças ouvintes).  

No caso de I., não observamos excessivas diferenças na variação 

da F0, diferente do que é apontado por Giusti et al (2001), segundo os quais os 

deficientes auditivos apresentam uma excessiva variação inapropriada desses 

valores e uma grande variabilidade da F0, revelada pelos valores aumentados 

de desvio-padrão e do número de semitons. Essas autoras afirmaram que há 

uma redução gradual dos valores de F0 em função do aumento da idade, o que 

foi verificado a partir das emissões do [i] e do [u] de 64 crianças portadoras de 

deficiência auditiva neurossensorial de grau severo a profunda (que tiveram 

diagnóstico precoce e uso e manutenção de AASI). Essa ocorrência, porém, é 

esperada fisiologicamente pelo próprio processo maturacional do sistema 
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fonatório - tal redução não foi observada na vogal [a], demonstrando esta ser 

pouco sensível ao fator faixa etária.  

Ao longo do tempo de trabalho com I., de fato, notamos diminuição 

do valor de Fo, conforme observado pelos autores citados. Em relação aos 

aspectos prosódicos vocais do deficiente auditivo, conforme destacado por 

Ramos (2000), parece que o aspecto pitch elevado é presente. Segundo Cukier 

e Camargo (2005), um dos motivos comuns de alterações na fala de 

deficientes auditivos é o excesso de tensão em diferentes regiões do trato 

vocal e tórax, que ocasiona em pitch agudo relacionado a uma constrição 

laríngea. 

Na figura 9, observamos alteração do ponto de articulação além das 

alterações quanto ao modo de articulação - a produção de [k] em substituição 

do fone [t]; há omissão do flape [r] e fone [s] em posição final do vocábulo.  

 

 

Figura 9: Espectrograma de banda larga referente à produção por repetição do vocábulo “três” 
por I. (I14) 

 
 

Essa mudança sugere a preparação da criança para a 

aquisição/descoberta dos flapes. Esporadicamente notamos que a criança 

posteriorizava o ponto de articulação do fone. 

Diferente do encontrado neste estudo, Pereira e Garcia (2005), em 

análise da produção fonética de cinco crianças (de 4 a 7 anos e seis meses) 

com deficiência auditiva, através do Teste ABFW, constataram que os fones 

consonantais com pontos de articulação mais anteriorizados (bilabiais e 

alveolares) foram produzidos corretamente de forma mais freqüente do que os 

demais fones.  
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Cabe aqui ressaltar que I. é mais nova do que as crianças da 

pesquisa referida, e no momento analisado neste estudo encontrava-se em 

processo de aquisição de linguagem. 

Na figura 10, observamos que o espectrograma do vocábulo “cinco” 

foi extraído em um momento no qual I. repete o vocábulo referente ao processo 

de contar os brinquedos; dessa vez, muda o padrão de entoação como um 

recurso de utilizar sua produção vocal em prol da brincadeira, dos jogos 

vocálicos que faz enquanto ouve a produção da terapeuta e descobre sua 

própria produção. 

 

 

Figura 10: Produção da terapeuta referente ao vocábulo “cinco” produzido pela terapeuta (T17) 
 

 

Figura 11: Produção do vocábulo “cinco” por repetição imediata da produção da terapeuta (I16) 
 

 
A partir do espectrograma apresentado na Figura 11, em relação aos 

elementos prosódicos, observamos maior variação de freqüência (linha 

pontilhada azul) do que intensidade (linha amarela), além de padrão 

entoacional ascendente (caracterizado pela elevação da freqüência). Esses 

efeitos faziam parte dos jogos vocálicos colocados na brincadeira. Há também 
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ressonâncias extras, o que está relacionado com percepção auditiva de 

nasalidade.  

A nasalidade é característica descrita em muitos estudos com 

deficientes auditivos, sendo resultante, provavelmente, de postura imprópria de 

estruturas velo-faríngeas ou até mesmo falta de coordenação de movimentos 

(MONSEN, 1983). Esse fator pode comprometer a inspeção acústica na 

espectrografia (MENDES, 2003). 

 

 

EIXO II 
Produção por repetição imediata: Modulação de frequência e gama 

tonal - aspectos supra-segmentais 
 

 

Nesse eixo de discussão apresentamos algumas brincadeiras do 

enquadre terapêutico que possibilitaram a percepção e produção de alterações 

referentes aos aspectos supra-segmentais em uma mesma estrutura sintática. 

Situações terapêuticas em que I. produz fala encadeada a fala da terapeuta 

foram descritas e analisadas nesse trabalho a partir de duas cenas 

terapêuticas que mostram as diferenças de conformações de fonte e filtro a 

partir de mudanças de entonação realizadas pela terapeuta. 

 

Cena terapêutica: “AuCena terapêutica: “AuCena terapêutica: “AuCena terapêutica: “Au----au, você é lindo!”au, você é lindo!”au, você é lindo!”au, você é lindo!”    

I. com 3 anos e 4 meses 

 

Terapeuta e paciente montam um cenário composto por animais e 

conversam com a miniatura do animal cachorro em diferentes alturas de 

timbres vocais. I. altera o padrão vocal e tenta imitar a terapeuta conforme 

percebe auditivamente as alterações do jogo vocálico oferecido em contexto 

lúdico. 
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Trecho “Au-au, você é lindo!”: transcrição ortográfica 

T28- Pronto... e aqui? Vamos pôr o au-au? Vamos pôr o cachorrinho? Au-au.... 

I26- Au-au... 

T29- Você é lindo 

I27- Você é lindo! 

T30 - Você é lindo! (entonação mais aguda) 

I28- Você é lindo! (entonação mais aguda) 

T31- Você é lindo (entonação mais grave) 

I29- Você é lindo (entonação mais grave) 

T32- Muito bem... você fica aqui.. Agora... nós vamos pegar... opa, olha quem eu achei! 

I30- O papai! 

T33- É... outro papai. Senta papai! Upa, upa, upa... senta aqui. 

 
 

O fragmento extraído do trecho escolhido, conforme mostra a Figura 

12, apresenta interessantes condições de acompanhar proporcionalmente a 

modulação conforme modelo da terapeuta. Os espectrogramas permitiram 

identificarmos a modulação de freqüência e de intensidade feita pela paciente. 

 

 
Figura 12: Espectrograma de banda larga de “au-au” produzido pela terapeuta (T28) 
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Figura 13: Espectrograma de banda larga de “au-au” produzido pela paciente (I26) 

 

 

 

Figura 14: Espectrograma de banda larga do fragmento “Você é lindo” (T30 e I28, 
respectivamente): variação entoacional visualizada no aumento de Fo realizado pelos sujeitos 

em mesmas proporções 
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Figura 15: Espectrograma de banda larga do fragmento “Você é lindo” (T31 e I29, 
respectivamente): variação entoacional visualizada na diminuição de Fo realizada pelos 

sujeitos em mesmas proporções. 
 

 

Os formantes das vogais em “au-au” nos espectros se mostraram 

bem definidos. As observações das medidas oferecidas pelo software em uma 

perspectiva qualitativa e de análise intrasujeito permitem notar que I. fez a 

modulação de freqüência da sentença nas mesmas proporções, conforme 

oferecido pela terapeuta na cena terapêutica “Au-au Você é lindo”. Nesse 

momento, a criança apresentou grande variação de gama tonal na sua 

produção de fala, diferente do que comumente encontramos na literatura em 

relação aos aspectos vocais do deficiente auditivo. 

 Segundo Ramos (2000), há por parte desses sujeitos dificuldade em 

produzir variação da gama tonal. Outro estudo realizado por Gilbert e Campbell 

(1989) também apontou a gama tonal como mais restrita e repetitiva nos 

deficientes auditivos. Padrões supra-segmentais (entonação) são mais bem 

percebidos que os elementos segmentais em deficientes auditivos 

(BOOTHROYD, 1984). 
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Cena terapêutica: Cadê a MarilúCena terapêutica: Cadê a MarilúCena terapêutica: Cadê a MarilúCena terapêutica: Cadê a Marilú????    

I. com 3 anos, 4 meses 

 

Terapeuta e paciente nomeiam os bonecos da brincadeira. 

Posteriormente, a terapeuta vai chamando cada um deles (conforme os nomes 

batizados) e solicita que I. pegue os personagens conforme lembre a imagem 

acústica do nome e a própria imagem do boneco, o que dá oportunidade de a 

criança utilizar a audição como alicerce na situação lúdica. Ao solicitar uma das 

bonecas, chamando-a de “Marilu”, conforme combinado no início da 

brincadeira, a terapeuta altera a entoação e timbre de voz; I., então, tenta imitá-

la, chamando a boneca da mesma maneira. 

 

Trecho “Cadê a Marilú?”: transcrição ortográfica 

T34- Carol, senta aqui Carol! E a Bia, vai sentar aqui! Sabe quem ta faltando? A Marilú! 

I31- A Marilú 

T35- Cadê a Marilú? 

I32- (segmento ininteligível) 

T36- Marilú 

I33- Marilú 

T37- Marilú (entonação mais grave) 

I34- Marilú 

T38- Marilú (entonação mais grave) 

I35- Marilú 

T39- Marilú (entonação mais aguda) 

I36- Marilú (entonação mais aguda) 

 

A Figura 16 mostrou que, ao realizar a produção de fala encadeada 

à fala da terapeuta, tentando imitá-la, I. faz mudanças em relação à intensidade 

da voz.  
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Figura 16: Espectrograma de banda larga do fragmento “Marilú” em freqüência habitual de T36 
e I33 

 
 

 

Figura 17: Espectrograma de banda larga do fragmento “Marilú” – voz mais grave T38 e I35 
 

 
Figura 18: Espectrograma de banda larga do fragmento “Marilú” – voz mais aguda T39 e I36 

 
 

Sendo assim, no que diz respeito à gama tonal, observa-se nas 

Figuras 17 e 18 que a criança produz uma sentença, em seguida a terapeuta 

oferece a possibilidade de alteração de faixa de freqüência; I. percebe 

auditivamente a mudança realizada pela terapeuta e tenta fazer ajustes na 

fonte e filtro para ingressar na brincadeira e alterar os padrões conforme 
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terapeuta. A terapeuta produz primeiramente gama tonal que varia entre 184Hz 

e 306Hz e posteriormente uma gama tonal que varia entre 161Hz e 225Hz, 

enquanto que I produz relativamente pouca variação de gama tonal: 

primeiramente de 263Hz a 384Hz e posteriormente 268-337Hz.  

Parece que I percebe auditivamente que houve alguma alteração 

vocal na produção de fala da terapeuta e tenta fazer ajustes na fonte e filtro 

para ingressar na brincadeira e ajustar os padrões vocais conforme modelo 

oferecido pela na brincadeira. Esse ajuste não é, predominantemente, marcado 

por I. pela vasta mudança de entonação mas sim pela alteração de intensidade 

da voz. 

Como estratégia terapêutica, a terapeuta fez variação das 

características da voz para assinalar a mudança de grave para agudo, no 

âmbito da alteração nos padrões de freqüência (NERY; NOVAES, 2001); no 

entanto, I pareceu perceber auditivamente a diferença e a coloca em seu gesto 

motor de fala através da variação de intensidade (quando percebe a voz da 

terapeuta mais grave, produz a fala encadeada de maneira mais fraca e 

quando a terapeuta produz a sentença de maneira mais aguda a criança a 

imita alterando padrões referentes a intensidade de sua voz, deixando-a mais 

forte).  

Então, em vez de alterar a faixa de freqüência da sentença conforme 

proposto na brincadeira, I. utiliza como recurso alteração de intensidade da 

fala, o que, na análise perceptivo-auditiva, oferece à terapeuta a sensação 

auditiva de que a criança, naquele momento, conseguiu fazer os ajustes de 

fonte e filtro necessários para que a freqüência fundamental fosse alterada. 

Porém, através da inspeção acústica, constatamos que a criança não altera 

padrões de freqüência, mas sim de intensidade da voz.  

Em seu estudo sobre análise prosódica da fala do deficiente 

auditivo, Ramos (2000) já havia referido que a redução da gama tonal e a 

excessiva variação de loudness são aspectos importantes a serem 

considerados como características vocais nesses sujeitos. Pinho (1990) 

concluiu que a intensidade vocal no deficiente auditivo pode estar alterada pela 

excessiva tensão do trato vocal. 
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EIXO III 
Produção espontânea versus produção por repetição imediata: 
A omissão de algumas consoantes e precisão nas produções de 

vogais 
 

 

As cenas desse eixo de discussão nos permitiram analisar a 

possibilidade de percepção dos sons de fala por parte da paciente, a partir da 

multiplicação de oportunidades de percepção dos sons produzidos pela 

terapeuta. A fala encadeada e a fala por produção espontânea foram 

comparadas e descritas em relação à aquisição de sons do PB e em relação à 

precisão articulatória em relação às vogais. 

 

 

Cena terapêutica: Os númerosCena terapêutica: Os númerosCena terapêutica: Os númerosCena terapêutica: Os números    

I com 3 anos e 1 semana 

 

Paciente e terapeuta brincam com os animais em miniatura. No 

contexto lúdico, nomeiam, fazem as onomatopéias e organizam um cenário 

para a brincadeira. Em um dado momento, terapeuta conta o número de 

espaços onde os animais estão andando e conta também o número de animais 

que para serem colocados em cada espaço; em seguida convoca a criança a 

contar também.  

 

Trecho “Os números”: transcrição ortográfica: 

T40- Tá duro? Ele tá de chapéu. Ó o chapéu dele ó. O chapéu. 

I37- (segmento ininteligível) 

T41- Ó. Vamos pôr aqui 

I38- Cavalo 

T42- Outro cavalo? Mas é cavalo nenê ó. 

I39– (segmento ininteligível) 

T43- É nenê cavalo né... pequeno – um, dois, ó vamos contar? Um, dois, três, quatro, cinco, 
seis, sete, oito, nove, dez. Carol vai arrumar; agora é a Isabella 

I40- Um, dois, três, quatro, cinco, seis sete, oito, nove, dez 

T44- Dez 
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I41- Dez 

T45- Ó um... 

I42- Dois 

T46- Três, ai... não? Então vou guardar aqui tá?! Vamos guardar esse? Ih, olha só Hummmm 

 
 

As Figuras 19 e 20 mostram ajustes em direção às produções que, 

nos primeiros momentos eram mais distorcidas ou omitidas pela criança. 

Vocábulos produzidos espontaneamente ou produzidos por repetição ao 

modelo fornecido pela terapeuta puderam ser comparados: 

 

 

Figura 19: Espectrograma de banda larga do fragmento “dois” (I42) produzido espontaneamente 
 
 

 

Figura 20: Espectrograma de banda larga do fragmento “dois” (I42) produzido por repetição 
imediata 

 
No fone [d] houve maior precisão quando a produção ocorreu de 

modo encadeado à produção da terapeuta: a barra de sonoridade e o estouro 

são visualizados de maneiras bem definidas nos espectrogramas. O fone 

fricativo [s] não é produzido espontaneamente; no espectrograma referente a 

esse mesmo fragmento produzido por repetição imediata, observamos que I. 
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coloca como possibilidade de alteração, a partir de uma nova percepção de 

fala, o aumento de duração na produção do vocábulo e, principalmente, dos 

outros fones que o constituem. Sendo assim, esse ajuste poderia indicar uma 

forma que I. encontrou para marcar que percebeu auditivamente através do 

modelo oferecido pela terapeuta. 

A estratégia terapêutica de fazer com que a criança produza fala 

encadeada à fala da terapeuta pareceu possibilitar que I. buscasse uma nova 

conformação de articuladores diante do novo alvo a ser atingido.  

Importante ressaltar que a diferença entre o desenvolvimento da 

criança deficiente auditiva e o da criança sem alteração audiológica está 

relacionada ao número e à qualidade das oportunidades vivenciadas no que se 

diz respeito às situações de produção e de percepção de fala, fato que 

proporciona alterações no feedback auditivo (MENDES 2003; NERY; NOVAES, 

2001; BOOTHROYD, 1984).  

O alvo espacial no que diz respeito ao monitoramento do sistema 

nervoso central no gesto articulatório não deve ser pensada como um ponto 

fixo a ser atingido mas sim como uma conformação espacial aproximada a ser 

atingida, em busca do qual o sistema nervoso central lançaria mão de 

aferências somestésicas, como por exemplo o alvo acústico a ser atingido,  

para que os órgãos fonoarticulatórios cheguem a um movimento que levaria a 

uma configuração final do trato vocal compatível com o som a ser produzido. 

(RODRIGUES, 1999). 

Outras observações puderam ser feitas a partir da produção de fala 

espontânea da criança. Na figura 21 (abaixo), quando estava com 3 anos e 1 

semana, I. realizava golpe de glote na fala espontânea. Cukier e Camargo 

(2005) já haviam referido sobre a tendência de ataque vocal brusco e qualidade 

vocal rouca, soprosa e tensa em deficientes auditivos, ocasionados pela 

excessiva variação de atividade laríngea e refletindo os ajustes compensatórios 

para a produção articulatória. O esforço fonatório da voz do deficiente auditivo 

é resultante do fluxo de ar e da pressão subglótica insuficientes, os quais 

perturbam a aerodinâmica da vibração, levando a um esforço muscular maior 
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que o normal e/ou a um aumento da tensão vocal para produzir e manter a 

fonação (GIUSTI et al, 2001). 

Nas figuras 21 e 22 (abaixo), foi possível visualizar nos 

espectrogramas fragmentos de fala espontânea em que a criança apresentou 

golpe de glote e nasalização. 

 

 

Figura 21: Fragmento de produção de fala espontânea: golpe de glote e nasalização (segmento 
ininteligível) 

 
 

 

Figura 22: Fragmento referente à produção espontânea de “uma bolacha”: nasalização na 
vogal oral [u] 

 

Cena terapêutica: “Tá quebrado!”Cena terapêutica: “Tá quebrado!”Cena terapêutica: “Tá quebrado!”Cena terapêutica: “Tá quebrado!”    

I com 3 anos e 1 mês 

 

Terapeuta e paciente brincam com cavalos miniaturas em um 

parque de diversões, composto por escorregador, gira-gira e bonecos 

miniatura. Um dos objetos pertencentes ao parque está quebrado. Terapeuta 

utiliza recursos de “estalos de língua” e onomatopéias para narrar a brincadeira 

com a criança. 

Trecho “Tá quebrado”: transcrição ortográfica 
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T47- Ih, coitado do cavalo, caiu o cavalo 

I43- Upa, upa, upa iiiiiiiii bububu 

T48- Não ó (estalos de boca/língua)... na cabeça do cavalo. 

I44- Cabeça 

T49- Um beijo ó, Ah, ele vai comer assim ó. Ih, esse quebrou ó. Ta quebrado esse. Quebrou 

I45- Tá quebrado, quebrou. 

T50- Quebrou 

I46- Quebrou 

 
(...) 
 

T51-É... o cabelo do cavalo. Vamos pentear? Cavalo vai ficar bem bonito. Vou deixar bonito 
igual o cabelo da Isabella. 

I47- Êta (segmento ininteligível) 

T52- O avião 

I48- (segmento ininteligível) 

T53- Hã?  

I49- Tá quebrado 

T54- Oooooo (barulho de avião) 

I50- Upa upa upa uuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

 
 
O espectrograma referente à Figura 23 mostra a produção do 

vocábulo “quebrado” realizada por repetição imediata: 

 

 

 
Figura 23: Espectrograma de banda larga do fragmento “tá quebrado” produzido por repetição 

imediata (I45) 
 

 
Por repetição imediata, os fones [t] e [b] são produzidos 

precisamente quanto aos pontos e modos de articulação. O encontro [br] não é 
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produzido pela criança. Encontramos características parecidas ao analisarmos 

o espectrograma referente à produção espontânea desse mesmo vocábulo. O 

fone [d] em ambos os momentos foram produzidos de maneira bastante 

distorcida e em relação à análise perceotivo-auditiva pareceu que I. tinha 

produzido [g] ao invés de [d] – fone que diferencia quanto ao ponto de 

articulação. 

Também foi notável, mais uma vez, em alguns momentos, a 

produção do ponto de articulação de algumas consoantes de maneira a 

posteriorizá-las. Observamos a substituição do fone alveolar [d], que apresenta 

concentração de energia em torno de 4000Hz (RUSSO; BEHLAU, 1993; 

REVOILE, 1998), fazendo a posteriorização do ponto de articulação, em que I. 

produziu o fone [g], considerado uma das mais fortes consoantes plosivas. 

Diversos autores referem que, em relação à ressonância vocal do 

deficiente auditivo, uma inadequação muitas vezes ocasionada pela retração 

de língua em direção à parede da faringe acarreta em ressonância 

posteriorizada ou hipernasal (RAMOS, 2000; MONSEM 1983; CUKIER; 

CAMARGO, 2005) Em diferentes momentos, notamos ressonâncias extras 

bastante nítidas nas produções da criança - mobilizações velofaríngeas, 

ressonância posteriorizada ou hipernasal em diversos momentos 

caracterizaram sua produção vocal.  

Como estratégia terapêutica, o trabalho simbólico realizado a partir 

da história no parque de diversões possibilitou que a criança não somente 

conversasse sobre a brincadeira, mas também tivesse alguma experiência 

nova em relação à mobilização de órgãos fonoarticulatórios, no momento em 

que foi convidada a imitar o som de uma cavalgada (estalos de língua). 

Brincadeiras desse tipo levam à vivência de experiências sensitivas e motoras 

relacionadas à audição, uma vez que o movimento traz representações do som 

em contexto lúdico. 

Na figura 24, a seguir, foi possível visualizar nos espectrogramas 

fragmentos de fala espontânea em que a criança produziu “upa, upa, upa, uiiiiii” 

no momento de narrar a brincadeira: 
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Figura 24: Espectrograma de banda larga do fragmento “upa upa upa uiiiiiii” produzido por 
repetição imediata (I50) 

 
 

A criança faz um jogo vocálico com a produção de “upa upa upa 

uiiiii” em diferentes momentos da terapia. Brinca com sua voz e as pausas, 

variação de gama tonal e intensidade permitem a narração da brincadeira em 

relação ao movimento do boneco e animal miniatura. Observamos que I., 

produziu o fone plosivo [p] precisamente; a movimentação de língua para a 

produção das diferentes vogais que compõem a brincadeira aparecem com 

bastante discernimento na análise perceptivo-auditiva da gravação e nas 

observações espectrais de formantes que compõem esses fones. 

 

Cena terapêutica: “Cavalo”Cena terapêutica: “Cavalo”Cena terapêutica: “Cavalo”Cena terapêutica: “Cavalo”    

I com 3 anos e 3 meses 

 

Terapeuta e criança brincam com os animais em miniatura. Fazem 

comida e dão aos animais. A terapeuta solicita que I. pegue alguns dos 

animais: nesse momento a situação dialógica dá oportunidade da criança 

escutar a solicitação e procurar o referido animal para entregá-lo à terapeuta, 

que o coloca na brincadeira. 

Trecho “Cavalo”: transcrição ortográfica: 

T55- Ih, olha só a vaca. Muuuuuuuu 

I51- (gritos) Au-au 

T56- O au-au não… a vaca! É a vaca 

I52- Pocotó (silêncio) Cavalo. 
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T57- É o cavalo 

I53- Cacomê 

T58- Hã? Ele vai comer? 

I54- Cácomê 

T59- Ele vai comer. Vamos dar comida pro cavalo? Cadê a comida do cavalo? Cadê? 

 
 

No trecho escolhido, a partir da produção espontânea em I52, 

observamos ajustes articulatórios, que podem ser visualizadas através dos 

espectrogramas referentes às figuras 25 e 26, e fones que antes não eram 

produzidos pela criança. 

 

 

Figura 25: Espectrograma de banda larga do fragmento “cavalo” produzido por produção 
espontânea (I52) 

 
 

Antes da adaptação do Sistema FM ao AASI, conforme o 

espectrograma a seguir, observamos a ausência de ruído contínuo na 

produção espontânea de fricativos por parte da criança. A lateral [l] também 

não era produzida (era omitida sistematicamente), sendo que I. somente 

passava de uma vogal para a outra alterando o formante. O espectro dos fones 

laterais mostra energias predominantemente concentradas em freqüências 

baixas (REVOILE, 1998); por isso, muitas vezes, somente perceber o fone 

auditivamente não significa que a criança tem todas as condições necessárias 

para realizar a produção do mesmo, sobretudo em se tratando de uma criança 

em aquisição de linguagem.  
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Durante esse período, e principalmente no que diz respeito às 

primeiras experiências de balbucio, definitivas para um bom desenvolvimento 

da criança (OLLER, 1999, 2007), a percepção auditiva da fala também envolve 

diversas modalidades, tais como: fonemas, palavras, sentenças, significados. E 

somente ter acesso aos sons de fala não significa que, necessariamente, o 

sujeito terá condições de significá-lo e produzi-lo em seu contexto lingüístico 

(BOOTHROYD, 1986). 

A terapeuta, ao solicitar que a criança pegue alguns dos animais e 

entregue a ela, dá oportunidade de I. reconhecer, discriminar e dar 

significado/sentido aos seus nomes. Como estratégia terapêutica, a técnica de 

fazer com que a criança procure um determinado animal, a partir da imagem 

mental que elaborou com base na percepção auditiva e na imagem acústica, 

oferece possibilidade de formar engramas neurais, não somente a partir da 

visualização do objeto, para então relacioná-lo a uma imagem acústica, mas 

também de fazer o processo inverso. 

As observações das medidas dos formantes das vogais ao longo do 

tempo, e em diferentes contextos fonéticos, mostraram que, no caso de I., os 

ajustes referentes ao posicionamento de língua na produção das vogais foram 

realizados de maneira bastante estável. No entanto, em alguns momentos, I. 

mantém a língua em posição um pouco mais abaixada, o que também foi 

observado em outros contextos fonéticos, a partir da mensuração de F1, que 

mostrou valores aumentados (se comparados às medidas de referência do 

estudo de Mendes (2003), que utiliza como sujeito controle um ouvinte adulto). 

Em outros momentos, em diversos contextos e através da extração de medidas 

de formantes de diferentes vogais, foi possível observar valores diminuídos de 

F2 (se comparados ao estudo de Mendes, 2003), o que indicaria corpo de 

língua posteriorizado (FANT 1970).  

Com relação à percepção auditiva diante da produção de vogais de 

I., foi possível identificar com clareza a vogal produzida. Padovani e Teixeira 

(2005), ao estudarem seis crianças deficientes auditivas (com média de idade 

de 46 meses), no que diz respeito ao levantamento de um inventário fonêmico 
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individual, encontraram que as crianças apresentavam 100% de acerto na 

prova de nomeação no que diz respeito à produção dos sons vocálicos. 

Quanto a essa observação das medidas a partir da percepção 

auditiva e inspeção acústica, entendemos que os valores extraídos 

representam um dado que corrobora com os achados da pesquisa, mas que 

não podem ser tomados como definitivos ou fixos. Essas medidas devem ser 

coletadas a partir de outro tipo de metodologia de delimitação do corpus. Os 

valores do primeiro formante foram os que mais variavam em relação à 

comparação com as medidas de referencia de Mendes (2003), o que sugere, 

segundo outros autores, uma possível dificuldade de manutenção do trato 

vocal numa mesma postura articulatória.  

Cukier e Camargo (2005) e Mendes (2003) ressaltaram que a 

instabilidade dos valores de formantes pode sugerir dificuldade em manter o 

posicionamento dos articuladores, provavelmente devido ao feedback auditivo 

prejudicado. 

 

 

EIXO IV 
A aquisição dos fones fricativos: mudanças ao longo do tempo e com o 

uso do sistema FM 
 

 

Desde os primeiros registros das sessões de terapia, pudemos 

observar maior imprecisão articulatória nos momentos de fala espontânea do 

que quando I. produzia o mesmo vocábulo a partir do modelo oferecido pela 

terapeuta (conforme discutido no eixo I desta pesquisa). Também pudemos 

constatar, nos espectrogramas, mudanças dos articuladores rumo à maior 

precisão.  
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Cena terapêutica: Opa, o “Caco” agora é “Catro”!Cena terapêutica: Opa, o “Caco” agora é “Catro”!Cena terapêutica: Opa, o “Caco” agora é “Catro”!Cena terapêutica: Opa, o “Caco” agora é “Catro”!    

 

I com 2 anos e 11 meses na Figura 26 e 3 anos e 5 meses na Figura 27.  

 

Os fragmentos apresentados a seguir dizem respeito às Cenas 

terapêuticas já apresentadas anteriormente em outros eixos de discussão. 

O encontro [tr] no vocábulo “quatro” nos primeiros meses de registro 

era substituído pela produção de um fone plosivo posterior [k]. Algumas 

sessões depois, porém, observamos os ajustes realizados pela paciente rumo 

à produção do encontro [tr], de modo a anteriorizar o ponto de articulação, 

produzir resquícios de ruído de fricção (estreitamento do articulador) e manter 

um leve estouro de liberação de ar. 

Nos trechos escolhidos, a partir da produção espontânea as figuras 

26 e 27 pertencem a comparação da produção de “quatro” em um corte 

longitudinal: no início das gravações (I. com 2 anos e 11 meses) e após 8 

meses, (I com 3 anos e 6 meses). 

 

 

Figura 26: Espectrograma de banda larga do fragmento “quatro” produzido por produção 
espontânea: I com 2 anos e 11 meses (ainda não usava Sistema de FM) 
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Figura 27: Espectrograma de banda larga do fragmento “quatro” produzido por produção 
espontânea: I com 3 anos e 5 meses (criança já usava Sistema de FM) 

 
 

 

Figura 28: Espectrograma de banda larga do fragmento “quatro” produzido por produção 

espontânea: forma da onda do encontro consonantal [tr] 

 
 

Nas primeiras sessões (com 2 anos e 11 meses - antes de usar 

Sistema FM e ter a possibilidade de multiplicação de oportunidade de feedback 

auditivo) , I. não produzia semivogal [W], tinha dificuldades em produzir [k] e, 

em seguida, vogais [u], passando para [a]. Também não mostrava, ainda, 

produção do [r] flape, que, após dois meses, começou a ser produzido sem 

precisão articulatória. O flape, conforme observado na Figura 27, foi substituído 

pela produção do [k], o que mostra que I. posteriorizou o ponto de articulação.  

A produção do flape pode ser visualizada na forma da onda do 

espectrograma a partir da presença do de ciclos irregulares seguidos de ciclos 

periódicos (como se fossem a vogal [e]) e pelas ondas aperiódicas nos 

momentos anteriores à produção da próxima vogal. Todas essas 

características encontraram-se presentes na inspeção acústica em um intervalo 

de tempo curto - assim como descrito em relação à produção de [tr] do PB. 
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Após inúmeras oportunidades de I. retomar seu gesto articulatório, 

após a produção espontânea, e buscar ajustes encadeados à fala da terapeuta, 

na produção de fala espontânea, após algumas sessões, observamos a 

produção de fones fricativos, flapes, líquidas com maior precisão, e até mesmo 

maior mobilidade de língua, além da diminuição de nasalização na produção de 

fala. O vocabulário também aparece muito mais enriquecido. 

Parece que, em relação à produção dos mesmos vocábulos ao 

longo do tempo, a criança foi ajustando seu gesto articulatório de modo a cada 

vez mais mostrar maior precisão na produção dos fones. Os fricativos e flapes, 

por exemplo, que antes eram omitidos ou até mesmo muito distorcidos 

começaram a fazer parte do repertório lingüístico da criança. Há uma 

imaturidade do sistema nervoso central das crianças pequenas que faz com 

que elas apresentem uma produção motora mais variável que os adultos e as 

crianças mais velhas, o que, obviamente, não se reflete apenas na fala, mas 

abrange toda a realização de tarefas que envolvem habilidades motoras 

específicas ou especializadas; assim, devido a um controle neural já 

estabelecido e estável, o adulto tem grande capacidade de, durante repetições 

de um mesmo enunciado, mover articuladores na direção dos mesmos alvos, 

ao passo que as crianças apresentam maior variação (KENT*, 1976 apud 

GAMA-ROSSI, 1999). 

Após três meses, foi possível observar resquícios de produção de 

ruído na fala da paciente: fricção e estreitamento de articulador em direção à 

elaboração de hipóteses acerca da produção do [r]. 

Cukier e Camargo (2005) identificaram em uma criança com 

deficiência auditiva constrição faríngea, dorso da língua posteriorizado, com a 

orofaringe diminuída, o que acarretaria em posteriorização em ponto de 

articulação e também contribuição para uma cavidade anterior maior e 

diminuição da freqüência do segundo formante de vogal. Pinho (1990) também 

descreve como principal causa da ressonância faríngea a tensão existente em 

                                                 
* KENT R. D.  Anatomical and neuromuscular maturation of the speech mechanism: evidence from 

acoustic studies.  J Speech and Hear Res, v. 19, n. 3, p. 421-47, 1976. 
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função da posteriorização e abaixamento da base de língua (também 

denominada ressonância “cul-de-sac”). 

Observamos nesse recorte, após algumas sessões e após o uso 

sistemático do dispositivo de FM, que já há resquícios de ruído no lugar da 

produção do [r] flape e que esse fone é distorcido e que, na percepção auditiva, 

já se transforma em [tsu]. 

No recorte a seguir, assim como em outros vocábulos (“pocotó”, por 

exemplo) a criança faz contaminação de fones. O [b], por exemplo, é produzido 

em substituição ao [l]. Nesse período, I. estava com 3 anos e 3 meses e já 

começava a produzir o fone lateral [l] em alguns momentos das sessões 

terapêuticas, embora de maneira assistemática. Parece que ela inicia o 

processo de percepção mais precisa das características acústicas do [l] e [r] e 

começa a constituir engramas neurais a partir de suas hipóteses e ajustes. 

 

Cena terapêutica: A “bardarinda”!Cena terapêutica: A “bardarinda”!Cena terapêutica: A “bardarinda”!Cena terapêutica: A “bardarinda”!    

I com 3 anos e 6 meses. 

 

Terapeuta e paciente brincam com personagens do desenho 

“Shrek”. Os personagens, representados em bonecos miniaturas, participam da 

brincadeira ao dançarem conforme a parlenda do “Serra-Serra”, cantada pela 

terapeuta e paciente. Ambas cantam e fazem coreografias com cada 

personagem que participa da brincadeira. I., então, faz comentários sobre os 

personagens, conta quantos estão participando, dentre outras interpretações 

que comenta com a terapeuta. 

 

Trecho “A bardarinda”: transcrição ortográfica 

T60- Pronto, você já foi.. parabéns!!!!! 

I55- Ah.. caiu.... 

T61- Caiu... bebê ogro, fica de pé, segura o papel bebê ogro.. por favor, segura o papel tá?! 
Ah... esse daqui também.. é do piano. Esse é do piano.. Ele faz assim: “lá encima do piano...” 

I56– (grito) 

T62- olha, quem é essa? 
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I57- (segmento ininteligível) 

T63- A bailarina! 

I58- A bardarinda! 

T64- Tem três bailarinas... uma, duas, três bailarinas! (silêncio) Tem quatro? 

I59- Tem quatro 

 

As figuras a seguir mostram a produção do vocábulo “bardarinda” 

por I. em contexto de produção espontânea: 

 

Figura 29: Espectrograma de banda larga referente à produção de “bardarinda” (I58) em 
produção de fala espontânea 

 

 

Figura 30: Forma da onda referente à produção de [r] de “bardarinda” (I58) em produção de fala 
espontânea 

 

 

Não há produção da lateral [l]; no entanto, já observamos resquícios 

de [r] flape na forma da onda e a presença da barra de sonoridade e de ruído 

no espectrograma. A criança não produz a semivogal [aj] nesse momento; 

parece dar preferência pela produção do [r] seguido de [d]. 
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A próxima cena terapêutica mostrou os ajustes da criança, após dois 

meses de uso de sistema FM, no que diz respeito à produção de obstrução 

parcial de saída de ar pelos articuladores. 

 

Cena terapêutica: “O Pocotó Burro”Cena terapêutica: “O Pocotó Burro”Cena terapêutica: “O Pocotó Burro”Cena terapêutica: “O Pocotó Burro”    

I. com 3 anos,5 meses, 2 semanas 

 

Terapeuta e paciente brincam com os personagens miniatura do 

desenho Srhek. Conversam sobre os personagens e I identifica e nomeia o 

Burro como Pocotó. Quando terapeuta intervem dizendo que aquele animal era 

um burro, a criança repete “é o pocotó burro”. A transição de onomatopéias 

para nomes dos animais é evidente nesse trecho: o “miau” está virando o 

“gato”, o “pocotó” cavalo e assim por diante. 

 

Trecho “Burro Pocotó”: transcrição ortográfica: 

T65- ... é a princesa Fi ...o ... (silêncio) é a Fiona.. Essa é a princesa Fiona... 

I60- (segmento ininteligível) 

T66- E quem é esse? 

I61- O nenê! 

T67- O nenê! Como ele chama? (silêncio) é o nenê ogro! 

I62- É o nenê ogro! 

T68- Ogro! 

I63- Ogro 

T69- É o nenê ogro... e.. ah não... o que aconteceu? 

I64- Ah não.... 

T70- Vamos consertar? 

I65- Tá 

T71- Vou consertar aqui olha... senão a casinha do nenê ogro fica toda rasgada né.. E esse 
quem é? 

I66- É o papai!!!! 

T72- Não... é o marionete! E esse aqui quem é? 

I67– O pocotó! 

T73- É o burro! 

I68- É o pocotó burro!  
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T74- É o burro! 

I69- O miau! 

T75- É... o gato de botas! 

 

As figuras 31 e 32 mostram a comparação entre a produção do 

vocábulo “burro” pela terapeuta e pela criança, em contexto de repetição 

imediata. 

 

 

 Figura 31: Espectrograma de banda larga referente à produção de “burro” (I68) em produção de 
fala por repetição imediata 

 
 

É notável que o [R] ainda não tenha sido, nessa ocasião, 

precisamente produzido; no entanto, no espectrograma acima, são visíveis as 

características acústicas de barra de sonoridade e ruído contínuo, 

características desse fone do PB. Na percepção auditiva, também notamos 

essas características, porém, ainda um pouco distorcidas. A forma da onda nos 

permitiu visualizar o esboço da produção aperiódica.  

Conforme mostrado na transcrição ortográfica do trecho, I. nomeia o 

burro como “pocotó”. Nesse momento, a terapeuta intervém, mostrando que 

aquele ali era o “burro”. I. parece entender que o nome próprio no animal é 

burro e o nomeia como “Pocotó Burro”. Os jogos de sentido e construções 

simbólicas no discurso mostram as negociações de sentido e relações entre 

forma e significado. 
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Cena terapêutica: “Cadê a princesa? É a Fiona!”Cena terapêutica: “Cadê a princesa? É a Fiona!”Cena terapêutica: “Cadê a princesa? É a Fiona!”Cena terapêutica: “Cadê a princesa? É a Fiona!”    

I com 3 anos, 6 meses 

  

Terapeuta e paciente brincam com os bonecos da mesma história 

infantil e desenham os personagens. Nomeiam as cores, conversam sobre as 

características físicas dos bonecos. Brincadeiras de assoprar, contar quantos 

dedos tem o personagem, desenhar conforme o brinquedo e negociar a 

brincadeira conforme escuta, compuseram as atividades dessa sessão 

terapêutica. 

 

Trecho “Cadê a princesa? É a Fiona!”: transcrição ortográfica: 

T76- Tem quatro ou tem cinco? (silêncio) Tem quatro só.. e o pé dele? Um , dois, três... Três 
dedos no pé. 

I70-Três 

T77- Só três... ah, olha o dedo da Isabella, ta todo sujo... tem que esperar secar olha... assopra 

I71- (assopra) 

T78- Assopra! Depois eu quero ver a Fiona. Fiona... cadê a princesa? 

I72- (grito) 

T79- A Fiona! 

I73- A Fiona! 

T80- Vamos usar uma cor diferente? Vamos pintar de vermelho? 

 
As figuras 32 e 33 mostram a comparação entre a produção da 

terapeuta e da criança, em contexto de repetição imediata. 

 

 

Figura 32: Espectrograma de banda larga referente à produção de “Fiona” produzida pela 
terapeuta(T79) 
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Figura 33: Espectrograma de banda larga referente à produção de “Fiona” (I73) em produção 

por repetição imediata 
 

 

Em “Fiona”, por repetição imediata, há substituição de [n] por [l]. Em 

outros momentos, a criança faz trocas do modo de articulação das consoantes. 

Nesse caso, ajusta seus articuladores diferentemente, tanto em relação ao 

ponto de articulação (de lábio dental para alveolar) quanto ao modo de 

articulação (produz nasal em vez de lateral) Observamos a produção de [f] 

demarcada pela forma aperiódica da onda e caracterizada no espectrograma 

por ruído contínuo (fricativa - modo de articulação). 

A faixa de freqüência da consoante anterior [f]2 vai de 1200Hz a 

7000Hz. Esse fone fricativo, bem como os outros, são produzidos no PB com 

intensidade mais fraca e tem alta concentração da energia nas freqüências 

mais agudas (RUSSO; BEHLAU, 1993), o que, para o deficiente auditivo, 

mesmo com o uso do AASI, leva a uma percepção mais prejudicada. 

Nos exemplos da cena a seguir, é possível observar o aparecimento 

da produção do [r] e [v]. Além disso, a partir da análise das características 

espectrográficas, fica evidente a dificuldade que, em alguns momentos, a 

criança encontrava ao passar de um gesto articulatório para outro – essa 

dificuldade pode aparecer através da pausa, do prolongamento ou alteração de 

                                                 
2 Note: 
[f] - Consoante classificada como surda (fonte de voz – papel das pregas vocais), lábio-dental (ponto de 
articulação - contato de lábio inferior contra dentes superiores) e fricativa  (modo de articulação - 
obstrução parcial à saída do ar pelos articuladores com liberação parcial da corrente de ar, representado 
acusticamente por fonte de ruído contínuo). 
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tonicidade na produção vocal. Segundo Bonatto (2007b), as crianças pequenas 

têm dificuldades em interromper um gesto e iniciar outro, provavelmente em 

função de dificuldades em relação à sobreposição de gestos - com o aumento 

da idade, essa sobreposição passa a ser mais precisamente realizada. 

 

 

Cena terapêutica: Por favorCena terapêutica: Por favorCena terapêutica: Por favorCena terapêutica: Por favor    

I. com 3 anos e 5 meses 

 

Terapeuta conversa com o boneco (personagem miniatura da Fiona 

- desenho Shrek) e convoca a criança a participar da situação lúdica; um 

discurso entre paciente, terapeuta e boneca é estabelecido.  

 

Trecho “Por favor”: transcrição ortográfica: 

T81- Piano, você espera aquí ta?! Espera.. tem um outro que a Bia gosta! 

I74- Segura? 

T82- Segura, Fiona, segura por favor Fiona! 

I75- (segmento ininteligível) 

T83- Por favor! 

I76- Por favor 

T84- Agora a gente vai fazer o do minguinho.. dá a sua mão pra mim. Minguinho, seu vizinho, 
pai de todos, fura bolo, mata piolho... (risos) Cadê o toicinho que estava aqui? 

I77- (risos) 

T85- O gato comeu!!! 

 
 

A Figura 34 mostra a produção de fala da criança por repetição 

imediata, sendo possível observar a produção de fones fricativos - consoantes 

que, no início da pesquisa, quando a criança tinha 2 anos e 11 meses, eram 

omitidas ou substituídas por outros fones. 
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Figura 34: Espectrograma da produção de “por favor” por repetição imediata (I76) 
 

No espectrograma, observamos a adequada produção de plosivo 

surdo e de fricativos surdo e sonoro (no que diz respeito às características 

vozeamento - presença de barra de sonoridade - e ruído). Há uma adequada 

produção do plosivo [p], seguida por ruído contínuo do fone [f]. Mais adiante, 

em [v], observamos a diferenciação de fonte de voz dos pares [f] versus [v]. No 

entanto, já podemos observar diferença na produção do fricativo sonoro [v] 

quando comparado com o exemplo anterior, três meses antes, com a produção 

de “cavalo” (quando a paciente também ainda não fazia uso do sistema FM). 

 

Cena terapêutica: O buracoCena terapêutica: O buracoCena terapêutica: O buracoCena terapêutica: O buraco    

I com 3 anos e 5 meses. 

 

Paciente e terapeuta olham um folder com os desenhos de uma 

parlenda. Após a terapeuta terminar de cantarolar, I. observa o desenho do 

folder e o diálogo acontece em torno do tema da parlenda e do desenho. 

 
Trecho “O buraco”: transcrição ortográfica 

T86- Hoje é domingo, pé de cachimbo, cachimbo  é de barro, bate no jarro, o jarro é de ouro, 
bate no touro, o touro é valente, chifra a gente, a gente é fraco, cai no buraco, o buraco é 
fundo.... acabou-se o mundo! 

I78- ..O buraco... 

T87- Caiu no buraco... o menino é fraco, olha... caiu no buraco... e quem é esse? 

I79- O sol!!!!! 
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Figura 35: Espectrograma do vocábulo “buraco” produzida pela paciente (I78) 

 
  

Com relação ao modo de articulação, I. produziu a plosão (referente 

ao fone [b]) como nasal referente ao fone [m]. Cabe aqui considerarmos que 

pode ter ocorrido um processo de contaminação do vocábulo “mundo”, que 

antecedeu a produção analisada na parlenda. A consoante nasal [m] é 

considerada um dos sons mais graves do PB, sendo seu espectro identificado 

em torno de 300Hz, e o [b] também tem foco de energia de informação acústica 

em freqüências mais baixas, em torno de 500Hz (RUSSO; BEHLAU, 1993). 

Observamos que nesse período há alguma tentativa de produção do 

fone [r], consoante classificada como sonora (fonte de voz em relação ao papel 

das pregas vocais), alveolar (ponto de articulação - contato de ponta/lâmina da 

língua contra região alveolar) e flape (modo de articulação - produção se dá por 

uma breve interrupção da saída de ar por uma vibração rápida da língua). 
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EIXO V 
Manobras articulatórias após repetição da terapeuta: Estratégias 

terapêuticas para que a percepção seja beneficiada 
 

 

No decorrer dos oito meses de registros das sessões terapêuticas, 

os fones fricativos começaram a ser percebidos e produzidos pela criança, não 

somente nos momentos de repetição imediata, mas também espontaneamente, 

de maneira assistemática.  

 
 

Cena terapêutica: “O S... Tol!!!”Cena terapêutica: “O S... Tol!!!”Cena terapêutica: “O S... Tol!!!”Cena terapêutica: “O S... Tol!!!”    

I. com 3 anos, 5 meses e 2 semanas. 

 

Criança observa livro infantil de parlendas e conversa com a 

terapeuta sobre a gravura. Nomeia o desenho e dá papel aos personagens. 

Quando a terapeuta repete a fala da criança, coloca ênfase no fone que foi 

produzido com modo de articulação diferente; assim, a criança não somente 

percebe a modificação na produção de fala do interlocutor como elabora novas 

hipóteses acerca da produção do vocábulo. 

 
Trecho “O S...Tol!!!” : transcrição ortográfica: 

I80- O Sol!!!!! 

T88-Ah é… o sol!!!!! 

I81-… o sol!!!! 

T89- Bela, é o sol!!! ( ênfase no [s] ) 

I82- Stol 

T90- Aí... é o sol!!!!!!! E esse aqui é o menino olha.. o menino e chapéu.. e quem é esse? 

I83- O papai 

T91- É.. tem barba ó.. tem bigode e tem barba.. Esse não.. esse menino não tem barba, ele é 
criança... 

I84- É criança.... 

T92- É.. ele é criança... ele não é gente grande... 

I85- Não tem... 
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A produção “tol” ocorreu espontaneamente, e, após feedback 

auditivo oferecido pela terapeuta, produz “stol”. A produção de “stol” é 

apresentada no espectrograma a seguir (figura 36): 

 

 
Figura 36: Espectrograma da produção de “stol” pela paciente em contexto de repetição 

imediata (I82) 

 
 

Como estratégia terapêutica, conforme já mencionado por Nery e 

Novaes (2001), alterar intensidade da voz e utilizar outros recursos vocais, 

fornecendo melhor feedback acústico e articulatório, bem como fragmentar 

segmentos para enfatizá-los parecem ser excelentes recursos, principalmente 

quando o vocábulo em questão está inserido em um contexto significativo para 

a criança.           

Alguns vocabulários que já faziam parte do repertório lingüístico da 

criança continuavam por algum tempo sendo produzidos com as mesmas 

distorções, mesmo quando ela já percebia auditivamente e tentava alcançar 

novos alvos acústicos. 

 Studdert-Kennedy* (1987 apud GAMA-ROSSI, 1999) afirmou que a 

primeira unidade segmental da fala infantil não é nem o traço, nem o fonema, 

mas a palavra. Como evidência, citou que as formas fonéticas dominadas em 

uma palavra não são necessariamente dominadas em outra, bem como 

assimilações de ponto e modo de articulação são encontradas entre 

consoantes de uma mesma palavra, mesmo quando a criança pode executar a 

                                                 
* STUDDERT-KENNEDY, M.  The phoneme as a perceptuomotor structure. In: ALLPORT, A; MACKAY, 

DG; PRINZ, W; SCHEERER, E (eds). Language, perception and production. Orlando: Academic 

Press, 1987. 
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consoante assimilada corretamente em outras palavras. E, por fim, destacou 

que as formas fonéticas de palavras individuais variam amplamente de um 

momento para o outro. 

Nessa sessão, por exemplo, I. produziu o vocábulo “sol” fazendo 

substituição de [s] por [t]. A terapeuta, então, propôs no diálogo dar ênfase no 

[s], através da pausa e prolongamento do fone [s]. Em seguida, I. percebe com 

maior atenção o fone no vocábulo e, por repetição imediata, produz o fone [s]. 

Produziu, então, o fone [t], e o vocábulo “sol” foi produzido como “stol”- a 

criança fez a fricção e depois o estouro. 

O feedback auditivo oferecido pela estratégia terapêutica parece ter 

feito com que I. percebesse que deveria alterar seus articuladores para chegar 

ao alvo acústico mais precisamente. A programação motora da produção dos 

segmentos dos sons de fala é baseada em alvos acústicos; um modelo interno 

que relaciona a configuração do trato vocal e o som a ser produzido é auxiliado 

a partir dessas condições de re-elaboração, de uma nova percepção auditiva. 

O feedback auditivo é utilizado para monitoramento das condições, para que 

também haja possibilidade de reajustes nos parâmetros posturais pré-definidos 

(PERKELL et al, 2000). 

Parece que I. percebeu auditivamente a alteração na produção da 

terapeuta, discernindo que não se tratava do fone [t], mas sim do [s], e 

reajustou seus articuladores; a partir disso, experimentou posteriormente 

acoplar o sentido/significado do vocábulo com uma “forma” diferente. I. já havia 

mostrado ter condições de perceber que não se tratava do fone [t] e que o 

vocabulário “sol” é constituído no PB pelo fone [s]. A criança continuou 

produzindo a fricção seguida de estouro repentino do fluxo de ar; no entanto, a 

partir dessa nova vivência, já substitui um fone pelo outro sem permanecer com 

a antiga imagem acústica construída a partir de suas experiências anteriores. 
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- Nas primeiras gravações, quando I. estava com 2 anos e 11 meses, 

observamos pouca ocorrência de produção de fricativos – a criança 

tendia a fazer obstrução total da saída do ar pelos articuladores, seguida 

de liberação repentina do ar; no lugar dos fones fricativos, observamos 

pausa com silêncio ou substituição por fones plosivos. Em alguns 

momentos, a criança posteriorizava o ponto articulatório. Os ajustes de 

produção de fala de consoantes do PB, dadas as dificuldades de 

feedback auditivo, se deram principalmente no que diz respeito ao modo 

de articulação. Desde o início das gravações, observamos que a 

criança fazia ajustes mais precisos quanto ao ponto de articulação das 

consoantes. 

 

-  A multiplicação de possibilidades de feedback auditivo no contexto 

terapêutico fez com que I. ajustasse melhor fonte e filtro em direção ao 

alvo a ser atingido, o que ficou evidenciado na maior precisão na 

produção dos sons de fala por repetição imediata, a partir do modelo 

fornecido pela terapeuta e das estratégias terapêuticas. 

 

- O processo terapêutico e uso sistemático de Sistema de FM acoplado 

aos AASIs propiciaram, através da multiplicação das evidências 

sensoriais auditivas, maior precisão na procura de alvos articulatórios, 

levando a ajustes que possibilitaram, ao longo do tempo, produção de 

flapes, laterais e de fricativos, aumento da produção espontânea e 

crescimento do vocabulário. 

 

- Em relação à fala encadeada, observamos tendência de padrão de 

entonação do tipo ascendente (agudização da voz) em diversos 

momentos do diálogo, mesmo quando este não era referente a 

enunciados interrogativos. Essa foi uma estratégia presente nas sessões 

em todo o período das gravações, bastante utilizada para manutenção 

do diálogo. Notou-se presença de ressonâncias extras em diferentes 

momentos da produção de fala da criança, o que caracteriza o aspecto 
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de nasalidade. O ponto de articulação, em diversos momentos, era 

produzido posteriormente. De modo geral, o vozeamento foi 

adequadamente produzido: os fones sonoros foram sistematicamente 

produzidos com sonoridade. A criança utilizou golpe de glote, 

principalmente nos momentos em que omitia alguns fones que ainda 

estavam sendo descobertos e experimentados a partir de suas 

hipóteses e ajustes. 

 

- Com relação à gama tonal, a criança parecia fazer modulações da 

sentença nas mesmas proporções conforme o modelo oferecido pela 

terapeuta. No entanto, em alguns momentos, a inspeção acústica 

permitiu observar que a criança não necessariamente alterava o padrão 

de freqüência, mas a intensidade da voz.  

 

- O pitch foi caracterizado como agudo, conforme encontrado em crianças 

(ouvintes ou com deficiência auditiva) em outros estudos. No decorrer 

dos oito meses da coleta de dados para a pesquisa, observamos, em 

fala espontânea, que, com 2 anos e 11 meses, a criança variava a 

freqüência fundamental de fala encadeada espontânea entre 364Hz 

e 450Hz, enquanto que, sete meses depois, com 3 anos e 6 meses, a 

freqüência fundamental de fala encadeada espontânea passou a ser de 

280Hz a 314Hz. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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- O diagnóstico e a intervenção nos primeiros meses de vida dos sujeitos 

com deficiência auditiva, incluindo trabalho específico com sistema 

sensório motor oral, voz e fala, são decisivos para um bom 

desenvolvimento de linguagem oral-verbal e do feedback acústico; da 

mesma forma, maior possibilidade de acesso às experiências sensitivas 

auditivas é uma condição que pode favor a formação de hipóteses para 

construção de padrões articulatórios. 

 

- Os resultados deste trabalho contribuem para o aprimoramento da 

interpretação no espaço terapêutico, no sentido de incluir questões 

relacionadas a experiências articulatórias, ajustes motores e feedback 

auditivo no tratamento de crianças com deficiência auditiva usuárias de 

AASIs. Os dados referentes à percepção auditiva, articulados à inspeção 

acústica, podem contribuir para maior entendimento sobre a dinâmica 

vocal e campo segmental/supra-segmental de fala.  

 

- A utilização de softwares de inspeção acústica, articulada à percepção 

auditiva do terapeuta, parece ser um valioso instrumento para a clínica 

fonoaudiológica, não somente para caracterizar o sujeito em questão, 

mas também para refletirmos sobre quais são as possibilidades 

oferecidas no enquadre terapêutico. 

 

- Os sujeitos com deficiência auditiva neurossensorial têm dificuldades em 

perceber diferenças espectrais do sinal acústico; por isso, oferecer um 

ambiente adequado, ou seja, tratado acusticamente (sala de terapia), 

além de Sistema de FM e situações lúdicas, advindas das estratégias 

terapêuticas em contextos diversificados, constituem-se em formas de 

se otimizar o acesso à percepção das informações acústicas dos sons 

do PB. 
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- No que diz respeito à delimitação de evidências que remetam ao 

desenvolvimento de linguagem em crianças pequenas, parece que a 

análise qualitativa das gravações das produções de fala - através do 

entendimento do contexto discursivo e inspeção dos fones produzidos – 

é um método eficaz para a compreensão do processo de hipóteses 

elaboradas pela criança, de modo a contribuir para as reflexões clínicas 

diante de um sujeito deficiente auditivo e para o manejo de estratégias 

terapêuticas. Nesse sentido, as técnicas e os conhecimentos sobre as 

demandas do sujeito com deficiência auditiva são melhores delimitados 

e nos levam a análises minuciosas e a questionamentos diante dessas 

evidências de produção de fala. Enfim, ao refletirmos sobre possíveis 

procedimentos que nos tragam o entendimento desse processo, 

podemos discorrer sobre novos olhares, técnicas e estratégias no que 

diz respeito ao tratamento desses bebês. 

 

- Por fim, destacamos que dados de gravações em vídeo contribuiriam 

para a interpretação dos dados extraídos da inspeção acústica, 

percepção auditiva e contexto terapêutico. Trabalhos com dados da 

produção de fala, que se proponham a estudá-los em um contexto de 

mesmos vocábulos e de mínima interferência de fatores, como o da co-

articulação, por exemplo, e que visem discutir essas medidas em uma 

perspectiva longitudinal, intrasujeito, seriam interessantes. 
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ANEXO 1 

Parecer do Comitê de Ética em Pesquisa PUC-SP 
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ANEXO 2 

Dados referentes ao processo de prescrição e mensuração das 

características eletroacústicas oferecidas para a criança do estudo 

 
 

ORELHA ESQUERDA 
 

 
 

 
 

Figura 37: Valores de saída máxima em nível de pressão sonora segundo DSL prescritos 
conforme limiares auditivos da orelha esquerda 
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ORELHA DIREITA 

 

 
 

 
 

Figura 38: Valores de saída máxima em nível de pressão sonora segundo DSL prescritos 
conforme limiares auditivos da orelha direita 

  

 


