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Introdução

Objetivo Geral: 
Caracterizar o perfil fonológico de crianças com 
Perturbação da Linguagem Primária (PLP) falantes 
do Português Europeu (PE).
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Motivação

 Crescente enfâse dada à componente fonológica por teorias explicativas da 
PLP;

 Pouca investigação no país que se debruce sobre o estudo e caracterização 
desta população;

 Pouco conhecimento acerca dos padrões fonológicos típicos e atípicos do PE.
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 O diagnóstico diferencial é realizado pela confirmação do défice linguístico, na

ausência de fatores que, normalmente, o explicam, como é o caso de perda

auditiva, alterações da estrutura oral, défices neurológicos ostensivos,

problemas cognitivos ou perturbações emocionais, comportamentais e/ou

interacionais (Leonard, 1998)

 Classificação da perturbação referindo as vertente de linguagem afetadas:

compreensão, expressão ou mista (Leonard, 1998, Tomblin et al.,2003)
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Perturbação 
de 

Linguagem 
Primária

Perturbação 
Específica 

da 
Linguagem 

(PEL)

Sujeitos
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20 crianças, divididas em dois 
subgrupos:

PCC <50% (n=11): 5A3M (3A7M -6A7M) 

PCC> 50% (n=9): 4A10M (4A – 6A6M) 

Idade entre os 3A6M e os 6A6M;

Falante monolingue do PE;

< 1,5 DP em teste de linguagem  (expressão 
e/ou compreensão);

Apresentar audição normal;

Não apresentar défice cognitivo,  lesão 
neurológica, perturbação da interação ou 
alterações na estrutura ou função oral.

Assinatura do consentimento informado

Protocolo de Anamnese de Linguagem na 
Criança da Universidade de Aveiro (Jesus e 
Lousada 2010)

TALC (Kay e Tavares, 2007)

Exame audiométrico;

Wechsler para a Idade Pré-Escolar e Primária 
– edição revista (WPPSI-R)

Grupo 
de 

Estudo 232 crianças:
[3A-3A6M[  
[3A6M- 4A[  
[4A-4A6M[  
[4A6M-5A]

Das diferentes
regiões/distritos, que
integraram o projeto de validação
do TFF-ALPE (Mendes et al., 2009)

Desenvolvimento típico da fala e 
da linguagem

Grupo 
de 

Controlo
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Recolha e Análise dos dados

5

Extração dos 
dados

Dados do grupo de 
estudo e de controlo 
transferidos para uma 
folha de cálculo do 
programa Excel: 
Ferramentas de Análise 
Fonológica Automática 
(FAFA) v0.2.00

Dados do grupo de 
estudo e de controlo 
transferidos para uma 
folha de cálculo do 
programa Excel: 
Ferramentas de Análise 
Fonológica Automática 
(FAFA) v0.2.00

Equipamentos e 
Procedimentos

 Cabine insonorizada  
ABS-AUD.45.1

Microfone  Cirrus
Research MK224, 
colocado a uma 
distância de 1 metro 
da criança;

Sistema Marantz
PMD671 (16 bits, 
48kHz).  

Anotação dos 
dados

Anotação dos dados 
do TFF-ALPE no 
SFS, em 4 níveis:

1 – Transcrição
Fonética Alvo
2- Transcrição 
fonética da 
produção da 
crianças

3 – Estrutura 
Silábica alvo

4 – Estrutura 
silábica da 
produção da 
criança;

Tarefas e 
instrumentos

 TFF- ALPE (Mendes
et. al, 2009)

 Descrição de
imagens de ação

 Reconto de narrativa

Medidas de Resultados e Análise Estatística
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Grupo de controlo: ANOVA paramétrica de um fator de amostras independentes - planeamento 
equilibrado (n=58 nos 4 subgrupos) e, sempre que necessário, teste Tuckey;

- Comparações entre grupos de estudo - PCC <50% (n=11) e PCC> 50% (n=9) - e controlo:  
ANOVA não –paramétrica de um fator de amostras independentes (teste de Kruskal-Wallis) e 
teste de U de Mann-Whitney com correção de Bonferroni;

- Ordem de mestria de produção: ANOVA paramétrica de dois fatores (indivíduo e “parâmetro 
fonológico”), com design em blocos aleatorizados (grupo de controlo) + Teste Tuckey; ANOVA 
não-paramétrica de um fator de amostras independentes+ teste de U de Mann Whitnhey com 
correção de Bonferroni (grupos de estudo)

Análise Independente Análise Relacional

 Inventário Fonético Consonantal;

 Inventário Silábico;

Percentagem de Vogais Corretas (PVC);

Percentagem de Consoantes Corretas (PCC);

Percentagem de consoantes corretas por 
modo de articulação;

Percentagem de padrões silábicos corretos;

Percentagem de formatos de palavra 
corretos;

Percentagem de ocorrência de processos 
fonológicos – típicos e atípicos 
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HipótesesObjetivos Discussão
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Objetivo 1:

Caracterizar o 
inventário fonético 
consonantal e o 

inventário silábico das 
crianças com PLP. 

 As crianças com PLP 
apresentam restrições ao nível 
do seu inventário fonético e 
silábico (Paul e Jennings, 1992; 
Rescorla e Ratner, 1996; Roberts et 
al.,1998; Williams e Elbert, 2003).

 Algumas crianças manifestam 
um perfil distinto na aquisição 
das diferentes consoantes 
(Williams e Elbert, 2003).

 Inventário silábico semelhante 
ao observado no 
desenvolvimento normal, 
contudo com um predomínio na 
produção de padrões simples e 
adquiridos em fases precoces 
(Paul e Jennings, 1992; Pharr, et al., 
2000;Rescorla e Ratner, 1996; Williams e 
Elbert, 2003)

As crianças com PLP 
apresentam um inventário 

fonético e silábico 
qualitativamente diferente 

do observado no 
desenvolvimento típico.

As crianças com PLP 
apresentam um número 

total de consoantes e 
padrões silábicos 

produzidos inferior ao das 
crianças com 

desenvolvimento típico.
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Objetivo 2:

Calcular a PVC e PCC 
das crianças com PLP 

e comparar com o 
observado na 

população com 
desenvolvimento 

típico.

As crianças com PLP 
apresentam valores de 
PVC inferiores às das 

crianças com 
desenvolvimento típico.

As crianças com PLP 
apresentam valores de 
PCC inferiores às das 

crianças com 
desenvolvimento típico.
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PCC e PVC
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PCC

Grupos de estudo –
PCC <50% e PCC> 50%

Grupo de Controlo: 
[3A-4A[ ;  [4A -4A6M[  e 

[4A6M – 5A]
(F(3,228)=19,40, p=0,000) 

PCC diferente em pelo 
menos um grupo

(ANOVA não paramétrica de 
um fator, p=0,000)

Os grupos de estudo 
apresentam medianas 

estatisticamente 
inferiores relativamente 

a qualquer subgrupo 
etário do grupo de 

controlo. 
(puni= 0,000 para todos os 

pares de comparações 
realizados)

PVC

Grupos de estudo: 
PCC <50% e PCC> 50%

Grupo de Controlo: 

[3A-4A[  e [4A-5A]
(F(3,228)=2,940, p=0,034) 

PVC diferente em pelo 
menos um grupo

(ANOVA não paramétrica de 
um fator, p=0,000)

Os grupos de estudo 
apresentam medianas 

estatisticamente 
inferiores relativamente 

a qualquer subgrupo 
etário do grupo de 

controlo. 
(puni= 0,000 para todos os 

pares de comparações 
realizados)
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Objetivo 2:

Calcular a PVC e PCC 
das crianças com PLP 

e comparar com o 
observado na 

população com 
desenvolvimento 

típico.

 Menor precisão na produção
de consoantes (< 3 anos) (Aguilar-
Mediavilla, et al., 2002; Aguilar-Mediavilla & Serra-
Raventos, 2006; Bortolini & Leonard, 2000; Fee,
1995; Lousada, 2012; Maillart & Parisse, 2006;
Rescorla & Ratner, 1996; Roberts, et al., 1998;
Williams & Elbert, 2003)

 Menor precisão na produção 
das vogais (< 3 anos) (Maillart e 

Parisse, 2006; Aguilar-Mediavilla et al., 2002) 
maiores dificuldades na 
construção das representações 
fonológicas

 PVC > PCC – congruente com 
os dados do desenvolvimento 
fonológico típico.

As crianças com PLP 
apresentam valores de 
PVC inferiores às das 

crianças com 
desenvolvimento típico.

As crianças com PLP 
apresentam valores de 
PCC inferiores às das 

crianças com 
desenvolvimento típico.

Objetivo 3:

Caracterizar a mestria de 
produção consonantal 
através do parâmetro 

percentagem de consoantes 
corretas por modo de 
articulação (oclusivas, 

nasais, fricativas, líquidas e 
róticos).

 Menor proficiência na produção 
das diferentes consoantes (< 3 
anos). 

 Ordem de mestria das 
consoantes: “plateau” para 
aquisições precoces (Aguilar –
Mediavilla et. al, 2002)

PCC<50%: oclusivas> nasais = 
fricativas = laterais = róticos

PCC>50%: 
oclusivas=nasais>fricativas=laterais
=róticos

As crianças com PLP 
apresentam percentagem de 

produção correta das 
diferentes classes de 
consoantes inferiores, 

relativamente ao grupo de 
crianças com 

desenvolvimento típico.

A ordem de mestria na 
produção das diferentes 
classes de consoantes é 

semelhante à observada no 
grupo de crianças com 
desenvolvimento típico.  
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DiscussãoObjetivos Hipóteses
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Objetivo 4:

Caracterizar a mestria 
de produção dos 

diferentes padrões 
silábicos através do 

parâmetro percentagem 
de padrões silábicos 

corretos

 Domínio de padrões silábicos 
inferior ao das crianças de 3 anos 
com desenvolvimento típico  -
predomínio de estruturas simples –
V, CV e CVG/CGV – e grande 
desfasamento na produção de 
estruturas com coda e ataque 
ramificado (Pharr, Ratner e Rescorla, 2000; 
Fee, 1995; Paul e Jennings, 1992; Rescolar e 
Ratner, 1996)

 Diferenças no padrão V: elevada 
ocorrência do processo de 
omissão da silaba átona e 
inserção de consoantes (V  CV). 

 Ordem de aquisição semelhante 
dos padrões silábicos:  
Ataques simples e rimas não 
ramificadas > rimas ramificadas > 
ataques ramificados  

As crianças com PLP 
apresentam percentagem de 

produção correta dos 
diferentes padrões silábicos 
inferiores, relativamente ao 

grupo de crianças com 
desenvolvimento típico.

A ordem de mestria na 
produção dos diferentes 

padrões silábicos é 
semelhante à observada no 

grupo de crianças com 
desenvolvimento típico. 

DiscussãoHipótesesObjetivos

12

Objetivo 5:

Caracterizar a mestria 
de produção dos 

diferentes formatos de 
palavra tendo em conta 
o número de sílabas da 
palavra, ou seja, através 
da análise do parâmetro 

percentagem de 
produção correta de 

monossílabos, 
dissílabos, trissílabos e 

polissílabos.

 Menor proficiência na produção 
dos diferentes formatos de 
palavras : 

 Elevada ocorrência de 
processos de omissão de 
sílabas átonas (pré e pós 
tónicas) e processos de 
vocalização. 

 Ordem de mestria distinta das 
crianças do grupo de controlo:

 Dissilábicas não se 
diferenciam como formato 
de palavra com maior 
percentagens de acerto;

 Monossilábicas 
apresentam maior 
frequência de acerto que 
as trissilábicas;

 Elevada ocorrência dos 
processos de omissão da 
silaba átona.

As crianças com PLP 
apresentam 
percentagens de 
produção correta dos 
diferentes formatos de 
palavra inferior às 
crianças com 
desenvolvimento típico.

A ordem de mestria na 
produção dos diferentes 
formatos de palavra é 
semelhante à 
observada no grupo de 
crianças com 
desenvolvimento típico.  
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Objetivo 6:

Analisar quais os 
processos 

fonológicos típicos 
produzidos pelas 
crianças com PLP 
e pelas crianças 

com 
desenvolvimento 

típico.

As crianças com PLP 
apresentam diferenças 
estatisticamente 
significativas quanto à 
percentagem de 
ocorrência dos 
diferentes processos 
fonológicos 
relativamente às 
crianças com 
desenvolvimento 
típico.

 Oclusão, Anteriorização e Desvozeamento 
de oclusivas  processos não produtivos no 
grupo de controlo e que ainda persistem nas 
crianças com PLP (maior frequência grupo 
PCC<50%);

 Despalatalização, Palatalização, 
Semivocalização de líquida e 
Desvozeamento de Fricativas  processos 
ainda produzidos pelo grupo de controlo 
(especialmente <4 anos); Diferenças 
significativas apenas com o grupo PCC> 
50%;

 Processos com baixa frequência de 
ocorrência em ambos os grupo:
 Substituição de líquidas

(Beers, 1992; Fee, 1995; Williams e Elbert, 2003; Yavas e 

Lamprecht, 1988)
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Objetivo 6:

Analisar quais os 
processos 

fonológicos típicos 
produzidos pelas 
crianças com PLP 
e pelas crianças 

com 
desenvolvimento 

típico.

As crianças com PLP 
apresentam diferenças 
estatisticamente 
significativas quanto à 
percentagem de 
ocorrência dos 
diferentes processos 
fonológicos 
relativamente às 
crianças com 
desenvolvimento 
típico.

Elevada ocorrência de processos de Omissão 
da Consoante Final – fricativa e líquida: 
dificuldades acentuadas com a posição de 
coda silábica (Paul e Jennings, 1992; Pharr et al., 2000; 
Rescorla e Ratner, 1996 e Williams e Elbert, 2003)

Monotongação – maior estabilidade dos 
núcleos complexos a partir dos 3A6M (grupo 
de controlo). Crianças com PLP domínio mais 
tardio.  

Elevadas frequências nos processos de 
omissão de silabas átonas, pré e pós-tónicas  -
dificuldade no processamento de segmentos 
menos salientes (Aguilar-Mediavilla, et al., 2002; Bortolini & 
Leonard, 2000; Maillart & Parisse, 2006; Owen, et al., 2001

Redução do Grupo Consonântico – Aquisição 
de silabas complexas é especialmente difícil 
para as crianças com PLP – elevada 
frequência de ocorrência do processo
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Objetivo 6:

Analisar quais os 
processos 

fonológicos típicos 
produzidos pelas 
crianças com PLP 
e pelas crianças 

com 
desenvolvimento 

típico.

As crianças com PLP 
apresentam diferenças 
estatisticamente 
significativas quanto à 
percentagem de 
ocorrência dos 
diferentes processos 
fonológicos 
relativamente às 
crianças com 
desenvolvimento 
típico.

 Ocorrência produtiva de processos fonológicos 
em segmentos vocálicos  indicador de 
existência de comprometimentos graves na 
componente fonológica

 Processos de  assimilação produzidos ainda 
pelas crianças com PLP  maior imaturidade 
fonético-fonológica.

DiscussãoHipótesesObjetivos
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Objetivo 7:

Analisar a existência de 
processos fonológicos 

atípicos ou outras 
características 

idiossincráticas na 
produção das crianças 

com PLP.

 Omissão da consoante inicial 
(oclusiva, nasal e fricativa) 
(Aguilar-Mediavilla, et al., 2002; Beers, 1992; 
Dodd, et al., 2003; Maillart & Parisse, 2006; 
Lousada, 2012).

 Omissão do grupo 
consonântico: dificuldades na 
produção do ataque.

 Processos de posteriorização 
(Beers, 1992; Dodd et al, 2003): :

 Posteriorização de 
consoantes dentais;

 Posteriorização de labiais 
não ocorreu no grupo 
PCC> 50% - consoantes 
precoces e já adquiridas 
neste subgrupo

 % de ocorrência de 
posteriorização de fricativas 
superior no grupo 
PCC>50% - fricativas ainda 
não são produzidas por 
muitas das crianças do 
grupo PCC <50%

 Substituições atípicas (Aguilar –
Mediavilla et al., 2002; Lousada, 2012) : 

substituição de sons adquiridos 
em fases precoces, por sons de 
fases posteriores.

As crianças com PLP 
apresentam processos 
fonológicos atípicos, ou 
seja, que ocorrem em 
menos de 10% da 
população com 
desenvolvimento típico e 
que não são descritos na 
literatura como comuns 
em idades precoces, 
assim como a presença de 
outras características 
idiossincráticas. 
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Principais Conclusões

 Restrições segmentais e de estruturas 
silábicas.

 Percentagem reduzida de vogais e 
consoantes corretas, assim como de 
consoantes por modo de articulação.

 Percentagem reduzida de produção 
correta de padrões silábicos e dos 
diferentes formatos de palavra 

 Elevada frequência de ocorrência de 
diferentes processos fonológicos típicos.
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Crianças com PLP falantes do PE manifestam grande 
comprometimento da componente fonológica  

 Ordem na aquisição das consoantes no 
inventário fonético.

 Existência de “plateaus” para aquisições 
precoces (por exemplo nasais e fricativas).

 Ocorrência de processos atípicos.

 Ocorrência de desencontro cronológico  
(Grunwell, 1981) - por exemplo, pela 
coocorrência de processos como  oclusão 
e  semivocalização de líquidas.

 Conclusões suportam teorias explicativas da natureza desta perturbação da 
linguagem (Chiat, 2001; Joanisse e Seindenberg, 1998)  – défice inicial ou de 
especial proeminência nesta componente da linguagem.

 Necessidade de adotar junto desta população uma intervenção terapêutica 
adequada e centrada na estimulação de competências fonológicas.

Limitações e Sugestões para 
estudos futuros

Limitações
 Variabilidade observada entre as crianças com PLP:

 Formação dos subgrupos por comprometimento fonológico.

 Ausência de controlo de variáveis externas, como o meio 
socioeconómico, o acompanhamento em terapia da fala.
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Sugestões para estudos futuros
 Expansão da base de dados  deste estudo, relativa a crianças com PLP.

 Estudar as características fonológicas em crianças com PLP mais velhas, 
por comparação com grupo de controlo com mesmo nível de linguagem.

 Estudos que analisem as relações entre os défices fonológicos e as 
dificuldades morfossintáticas. Assim como os dos benefícios da estimulação 
específica da componente fonológica, no desenvolvimento global da 
linguagem (como por exemplo, em parâmetros de aquisição de vocabulário 
e domínio de regras morfossintáticas).




