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A língua dos sábios ornamenta a ciência (Pr15,2) 

Pois a sabedoria faz-se distinguir pela língua; o bom senso, o saber e a 

doutrina, pela palavra do sábio; e a firmeza, pelos atos de justiça (Eclo4,29) 

Toda língua confesse, para a glória de Deus Pai, que Jesus Cristo é Senhor (Fl 2,11) 

 

 

 

  



 

 

  



 

 

 

Francisco DT. Contorno de língua na produção do /s/ e / ∫/ na fala de adultos e 

crianças com e sem transtorno fonológico [dissertação]. São Paulo: Faculdade de 

Medicina, Universidade de São Paulo; 2015. 

 

Resumo 

 

Introdução: A Fonoaudiologia é uma ciência da área da saúde que busca promover, 

prevenir, diagnosticar e reabilitar as questões relacionadas à comunicação dos 

indivíduos. Assim, torna-se importante o desenvolvimento de tecnologias para 

aprimorar a sua prática - que deve se basear em evidências - e os instrumentos de 

análise articulatória têm auxiliado no entendimento sobre como a paciente aprende e 

produz determinados fonemas. O objetivo do estudo foi descrever os tipos de 

configuração de contorno de língua, por meio da Ultrassonografia aplicada na produção 

de Fala (USF), nas produções de /s/ e /∫/ na fala de adultos, crianças com 

desenvolvimento típico de fala e linguagem e crianças com Transtorno Fonológico 

(TF). A utilização da Ultrassonografia como ferramenta para análise articulatória é 

recente na Fonoaudiologia, mas tem demonstrado importantes contribuições no 

diagnóstico e intervenção. Delinear o padrão de articulação em adultos falantes do 

Português Brasileiro, por meio da USF, pode fornecer informações importantes a 

respeito das variações observadas na produção dos sons de fala, além de possibilitar 

comparações entre as variações das produções apresentadas por crianças que estão em 

desenvolvimento e que podem ou não apresentar alterações de fala e linguagem. Dentre 

as alterações de fala e linguagem mais constantes na clínica fonoaudiológica está o TF, 

bastante ocorrente na população infantil, porém sem causa definida. O TF tem sido  

objeto de estudo de muitos profissionais da área, uma vez que apresenta 

heterogeneidade quanto à gravidade, manifestações e fatores associados. A motivação 

de estudar as sibilantes /s/ e /∫/ decorreu do fato de que as consoantes coronais 

fricativas /s z ∫ ʒ/ são sons de fala com aquisição tardia no desenvolvimento típico e os 

mais comuns de sofrerem distorções e substituições. Métodos: Participaram do presente 

estudo 15 adultos entre 18 anos e 11 meses e 28 anos e 5 meses de idade, 13 crianças 



 

 

sem alterações de fala e linguagem, entre 6 anos e 7 anos e 11 meses de idade e sete 

crianças com TF, com o Processo Fonológico de Frontalização de Palatal (FP), entre 5 

anos e 2 meses e 7 anos e 3 meses de idade. Para todos os sujeitos, foram aplicadas e 

analisadas as provas diagnósticas de Fonologia e, posteriormente, a USF. A coleta das 

imagens da USF foi realizada em vista Sagital. O contorno da superfície de língua foi 

traçado individualmente no software AAA para cada uma das cinco produções dos alvos 

/s/ e /∫/ de cada sujeito. Os contornos de língua foram analisados de forma qualitativa e 

quantitativa, por meio da mensuração de 11 pontos delimitados numa grade radial 

sobreposta ao contorno de língua na USF. Resultados: Foi possível observar que há, 

pelo menos, quatro possibilidades de configuração de língua na articulação do /s/ na 

fala de adultos e crianças com desenvolvimento típico. Para as crianças com TF, foram 

observadas três dessas configurações. A produção do /∫/ não foi tão variada a ponto de 

serem observadas configurações de contorno de língua distintas, entre os sujeitos. 

Conclusões: O estudo foi efetivo para descrever os tipos de configuração de contorno 

de língua, por meio da USF, nas produções do /s/ e /∫/, diferenciando a produção desses 

fonemas na fala de adultos, crianças com desenvolvimento típico  e crianças com TF. 

 

Descritores: ultrassonografia; língua; fala; transtornos da articulação; técnicas e 

procedimentos diagnósticos; desenvolvimento da linguagem. 

 

 

  



 

 

Francisco DT. Tongue contour in the production of /s/ and / ∫/ in the speech of adults, 

typically developing children and children with speech sound disorder [dissertation]. 

São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 2015. 

 

Abstract 

 

Introduction: The Speech-Language-Hearing Sciences is a health’ science that aims to 

promote, prevent, diagnose and rehabilitate the issues related to human communication. 

Therefore it is important to develop technologies to improve the evidence based 

practice. Articulatory analysis tools has helped in the understanding on how the patient 

learns and produces certain phonemes. The aim of this study was to describe the 

different types of tongue contour based on the ultrasound tongue imaging (UTI) during  

the production of the sounds /s/ and /∫/ in adult speech, typically developing children 

and children with Speech Sound Disorder (SSD). The use of UTI as a tool for 

articulation analysis is recent in Speech-Language-Hearing Sciences but has been 

demonstrating to be an important tool in the diagnosis and intervention of SSD. The 

design of the Brazilian Portuguese-speaking adults articulation’s pattern by the UTI 

may provide important information about the modifications observed during the 

production of speech sounds as it enables comparisons between variations of the 

productions presented by children who are under development and that may or may not 

have SSD. SSD is a very common and quite occurring speech disorder in children but 

has not a definite cause yet. The SSD has been studied by many speech and language 

pathologists as it is a heterogeneous pathology in terms of severity, manifestations and 

associated factors. The motivation to study the sibilants /s/ and /∫/ was based on the fact 

that the coronal fricatives consonants /s z ∫ ʒ/ are speech sounds with late acquisition in 

typically developing and also sounds that are frequently distorted or substituted by 

others. Methods: The study included 15 adults aged between 18 years and 11 months 

and 28 years and 5 months old, 13 typically developing children without speech and 

language impairments aged between 6 years old and 7 years and 11 months old and 

seven children with SSD, with the phonological process of palatal fronting (PF) aged 



 

 

from 5 years and 2 months and 7 years and 3 months old. The tongue contours were 

analyzed qualitatively and quantitatively by measuring 11 fans delimited in a radial grid 

superimposed on the tongue contour at UTI. The diagnostic tests of phonology followed 

by the UTI analysis were applied to all subjects. Data collection for the UTI analysis 

was performed in sagittal view. The tongue contour was traced individually for the five 

productions with the target sounds /s/ and /∫/ using the AAA software for analysis. 

Results: Results demonstrated  that there are at least four tongue setting possibilities to 

produce the sound /s/ in both adults and typically developing children´s speech. Three 

of these settings were observed for children with SSD. No different tongue settings 

were observed between groups during the production of the sound /∫/. Conclusions: 

The study was effective to describe the types of tongue contour settings using UTI and 

also to differentiate the production of the sounds /s/ and /∫/ in the speech of adults, 

typically developing children and children with SSD. 

 

Keywords: ultrasonography; tongue; speech; articulation disorders; diagnostic 

techniques and procedures; language development. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 

1 INTRODUÇÃO 

A prática baseada em evidências é derivada da Medicina e se refere à 

combinação do uso de diferentes evidências para realizar as decisões clínicas mais 

adequadas para cada indivíduo (Baker e McLeod, 2004). Essa conduta vem se 

fortalecendo cada vez mais na Fonoaudiologia e contribuindo tanto na realização da 

promoção e da prevenção, quanto para diagnósticos mais detalhados e reabilitações 

mais eficientes e eficazes (Wertzner et al., 2013). 

Dentre as alterações de fala e linguagem mais constantes na clínica 

fonoaudiológica está o Transtorno Fonológico (TF), que é bastante ocorrente na 

população infantil porém, sem causa definida. O TF tem sido  objeto de estudo de 

muitos profissionais da Fonoaudiologia, uma vez que apresenta heterogeneidade quanto 

à gravidade, manifestações e fatores associados (Hodson e Paden, 1981; Shriberg e 

Kwiatkowski, 1982a, 1982b; Shriberg et al 1997; Shriberg 1994, 2009; Dodd e 

McIntosh, 2008; Dodd, 2011, Wertzner 1994, 1995, 2002; Wertzner et al 2009, 2012, 

2013). 

As medidas fonológicas e de produção de fala são recursos utilizados na prática 

fonoaudiológica para auxiliar na avaliação do desenvolvimento de fala e linguagem e, 

assim, contribuem tanto para o diagnóstico e decisões de intervenção clínica, como para 

o monitoramento da evolução de quadros TF. 

Ao observar os processos fonológicos utilizados por uma criança com TF, que já 

deveriam ter sido superados em função de sua idade, o fonoaudiólogo busca caracterizar 

o nível fonológico da linguagem daquela criança, ou seja, observar quais as regras 

fonológicas que o indivíduo está aplicando, em quais está com dificuldades e se estas 

dificuldades estão comprometendo a inteligibilidade de sua fala. 

Para auxiliar na análise das características fonológicas e possibilitar alguma 

comparação entre as manifestações das crianças com TF, foi proposto por Shriberg e 

Kwiatkowski (1982) o índice Percentage of Consonants Correct (PCC), em português 

como Porcentagem de Consoantes Corretas, que é aplicado a uma amostra de fala e 

considera como erros as substituições, omissões e distorções de sons consonantais. 
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Por outro lado, as medidas de produção de fala são mais centradas na 

caracterização da execução de fala, como, por exemplo, a mensuração do número de 

sons ausentes no inventário fonético da criança e a estimulabilidade para cada um 

desses sons ausentes, ou seja, a habilidade de produzir sons ausentes mediante estímulos 

sensoriais e proprioceptivos (Castro e Wertzner, 2006, 2009, 2012). 

Apesar das medidas de produção se basearem na execução motora da fala, é 

importante lembrar que não é possível desassociar os processamentos envolvidos, sendo 

sempre necessário considerar que, durante a produção da fala, os processamentos 

cognitivo-linguístico, auditivo e motor atuam de forma integrada e concomitante. 

Estudos demonstram que crianças com TF apresentam maior ocorrência de 

alguns processos fonológicos, tais como: Frontalização de Velar, Ensurdecimento de 

Plosiva e Fricativa, Simplificação do Encontro Consonantal, Simplificação de 

Consoante Final, Simplificação de Líquida e Frontalização de Palatal (FP) (Wertzner, 

1995, 2002; Oliveira e Wertzner, 2000; Wertzner et al 2000, 2001). 

Observa-se que crianças com TF apresentam maior variação e lentificação na 

produção de fala, comparadas às crianças com desenvolvimento típico (Flipsen, 2002, 

2003, 2006; Wertzner e Silva 2009). Esse fato pode ocorrer devido a alguma forma de 

compensação apresentada por essas crianças, como, por exemplo, ajustes específicos 

para determinado(s) som(ns) problemático(s), na tentativa de melhorar a inteligibilidade 

de fala (Flipsen, 2003). Outro aspecto a destacar é que crianças com TF que apresentam 

sons ausentes em seu inventário fonético são casos também mais graves (Castro e 

Wertzner 2007; Wertzner et al 2012 (Francisco e Pagan). 

A realização de estudos que envolvam a  aplicação de medidas de produção de 

fala em adultos e crianças sem queixa de alterações de fala e linguagem é de extrema 

importância, pois permite observar o que acontece no desenvolvimento típico e o que é 

esperado ao se tornarem falantes adultos. Os resultados de muitos estudos indicam 

variações mais acentuadas nas produções de fala de crianças do que de adultos. Esse 

fato pode decorrer do próprio desenvolvimento cognitivo-linguístico, crescimento e 

aprimoramento dos movimentos envolvidos no controle pneumofonoarticulatório em 

que se encontra a criança. Assim, com o amadurecimento dos processamentos 

cognitivo-linguístico, motor da fala e auditivo envolvidos na produção da fala, as 

variações observadas tendem a diminuir (Dodd et. al 2006; Dodd e McIntosh 2008, 

2010, Castro e Wertzner 2010).  
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Para auxiliar na descrição da produção da fala, a literatura evidencia alguns 

instrumentos que são alvos de estudos. Porém, existem alguns desafios ao tentar 

implementá-los para aplicação na clínica fonoaudiológica.  

Dentre esses instrumentos, está a análise acústica, muito utilizada para medir a 

produção de fala e realizada a partir do sinal acústico emitido como resultante dos 

movimentos articulatórios produzidos pelo indivíduo. Esta técnica necessita de um 

estudo normativo em grande escala das características acústicas da fala das crianças, 

para possibilitar sua plena compreensão e relacioná-las com a articulação e com outros 

fatores linguísticos e não linguísticos, como, por exemplo, o tamanho do trato vocal ou 

as características fonéticas únicas do dialeto do falante (Munson et al., 2012). Além 

disso, muitas das medidas acústicas necessárias para caracterizar os sons da fala são 

altamente sensíveis ao ruído de fundo e somente o uso de microfones e computadores 

de boa qualidade e  de softwares de análise acústica eficientes não é suficiente. Para se 

obter um sinal de fala adequado para análise acústica, também é necessário que o 

ambiente de coleta seja acusticamente tratado, o que é bem mais difícil de se conseguir, 

na medida em que envolve investimento financeiro de maior porte.  

A análise acústica trouxe grande contribuição para a observação da fala.  

Lindbloom e Sundberg (1996) reforçam a existência de uma relação geral entre os 

movimentos articulatórios e as características acústicas dos sons, porém sem o acesso 

direto à movimentação dos órgãos fonoarticulatórios (Kent 1992, Pagan-Neves, 2008; 

Berti, 2010; Kent et al., 2010). 

Por sua vez, ferramentas que permitem a análise articulatória contribuem mais 

diretamente para as medidas de produção de fala, por possibilitarem a visualização 

direta do movimento dos articuladores, proporcionando informações mais precisas, 

sobretudo dos movimentos posteriores da língua, que envolvem o seu dorso e a sua raiz, 

durante a fala (Gick, 2002; Stone, 2005; Munson et al, 2012). 

Nos estudos relatados na literatura, nota-se o emprego de diferentes tecnologias 

para a coleta e análise articulatória, tais como o raio-X (Ericsdotter et al., 1998) a 

eletropalatografia (Gibbon et al.,1993; Recasens et al., 1997) e a articulografia 

eletromagnética (Fowler e Brancazio, 2000; Recasens, 2002). Entretanto, estas técnicas 

apresentam algumas limitações como, por exemplo, a utilização de material oneroso 

para a coleta de amostra de fala em diferentes pacientes (eletropalatografia e 

articulografia eletromagnética), além de não permitirem a visualização do corpo e da 
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raiz da língua, principalmente para os estudos que envolvem a produção de algumas 

vogais e líquidas (eletropalatografia) (Bernhardt et al., 2003). Outra limitação é o fato 

de não possibilitarem a visualização da movimentação de língua de modo claro, como 

no caso do raio-X.  

A Ultrassonografia, instrumento com o qual diversos pesquisadores 

internacionais têm desenvolvido estudos da articulação de fala, é apontada como aquele 

que oferece a melhor relação custo-benefício, já que há somente o investimento inicial 

para aquisição do equipamento, sem custos adicionais para a coleta de dados. Como 

ocorre em relação a muitas técnicas empregadas para análise articulatória, a 

Ultrassonografia aplicada na produção de Fala (USF) tem grandes vantagens e algumas 

desvantagens. 

Uma das grandes vantagens da USF sobre as outras técnicas é que ela possibilita 

a visualização do contorno da língua como um todo e não segmentada em somente 

ponta, dorso ou raiz (Wrench e Scobbie, 2003; Parthasarathy et al. 2005; Bressmann, 

2008; Zharkova et al., 2011),  além de permitir a visualização das imagens em duas ou 

até três dimensões para análise do movimento de língua (Stone, 2005; Bressmann, 

2008; Wrench e Scoobie, 2008; Zharkova et al., 2011). 

Dentre as desvantagens da USF, encontram-se a dificuldade em visualizar o trato 

vocal como um todo e em visualizar o contorno de língua na articulação de alguns sons, 

como, por exemplo, em vogais altas (Stone, 2005). Outra questão, é a dificuldade em 

demarcar precisamente a posição da ponta da língua, principalmente para homens, que 

possuem cavidade oral maior que mulheres e crianças (Stone, 2005), e a demarcação da 

superfície de palato, o que dificulta a observação precisa do tamanho da  cavidade oral e 

a distância na relação língua x palato. 

A utilização da USF é recente na Fonoaudiologia, mas tem demonstrado 

importantes contribuições, tanto para auxiliar no processo diagnóstico, como na 

intervenção. De forma geral, as pesquisas desenvolvidas na área da USF procuram 

verificar não só os procedimentos para a coleta, mas também aqueles para a análise dos 

dados.  Em função dessas questões, delinear o padrão de articulação em adultos falantes 

do Português Brasileiro, por meio da USF, pode fornecer informações importantes a 

respeito das variações observadas na produção dos sons de fala, além de possibilitar 

comparações entre as variações das produções apresentadas pelas crianças que estão em 

desenvolvimento e que podem, ou não, apresentar alterações de fala e linguagem. 
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A motivação de estudar as sibilantes /s/ e /∫/ decorreu do fato de que as 

consoantes coronais fricativas / s z ∫ ʒ/, juntamente com as líquidas, são os sons de fala 

com aquisição mais tardia no desenvolvimento típico (Wertzner 1994, 1995; Gruber 

1999, Lamprecht 2005; Koening et al 2013) e os mais comuns de sofrerem distorções e 

substituições na população com TF (Shriberg 1994, 2009; Peña-Brooks e Hedge, 2000,  

Wertzner et al 2005), indicando que esses sons necessitam de maior refinamento e 

desenvolvimento motor da fala mais aprimorado. 

Como já exposto, o processo fonológico de FP é um dos mais ocorrentes após a 

idade esperada, na população com TF, e um dos mais difíceis de serem analisados 

somente por oitiva. Desta forma, a maioria dos estudos encontrados na literatura se 

baseia na caracterização acústica. A caracterização articulatória pode auxiliar no 

entendimento sobre como a criança aprende e produz esses fonemas. 

O presente estudo buscou verificar a contribuição da USF como instrumento de 

análise articulatória, na descrição da articulação de fala em adultos e crianças e na 

complementação do diagnóstico de crianças com TF.  

Este estudo foi delineado para responder aos seguintes questionamentos: 

 Há várias possibilidades de configuração de língua na articulação dos /s/ 

e /∫/ na fala dos adultos? De que maneira o contorno de língua se diferencia 

nas  produção dos /s/ e /∫/ de fala em adultos? 

 Os mesmos tipos de configuração de contornos língua na produção de /s/ 

e /∫/ na fala de adultos são observados na produção de fala de crianças com 

desenvolvimento típico? 

 Crianças com TF que apresentam o processo fonológico de FP têm as 

mesmas configurações de língua na articulação do /s/ e /∫/? Existe 

similaridade dessas configurações com as apresentadas por adultos e por 

crianças com desenvolvimento típico? 

 Há algum tipo de configuração de contorno de língua mais observado em 

adultos? E em crianças com desenvolvimento típico? E em crianças com 

TF? 
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2  OBJETIVO 

O presente estudo teve por objetivo descrever os tipos de configuração de 

contorno de língua, por meio da USF, nas produções de /s/ e /∫/ na fala de adultos, 

crianças com desenvolvimento normal de fala e linguagem e crianças com TF.  
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3 REVISÃO DA LITERATURA 

3.1 Transtorno Fonológico 

O TF é uma alteração de fala e linguagem sem causa específica definida, muito 

ocorrente na população infantil e que pode envolver dificuldades de percepção, 

representação fonológica e produção motora de sons da fala (Shriberg e Kwiatkowski, 

1982; Gierut, 1998; Shriberg, 2003; Wertzner, 2002). 

Por se tratar de um alteração heterogênea quanto às causas, manifestações e 

gravidade, muitos estudos destacam a importância da realização de um diagnóstico bem 

detalhado em relação às manifestações e fatores a elas relacionados (Hodson e Paden, 

1981; Shriberg, 1999, 2002 Shriberg, et al, 2003; Dodd e McIntosh, 2008; Dodd, 2011). 

 

 Definições, Manifestações e Causas do TF 3.1.1

No DSM-V (Associação Americana de Psiquiatria, 2013) e no CID-10 

(Organização Mundial da Saúde, 2015) o TF é descrito, respectivamente, pelos números 

315.39 e F80.0, como a dificuldade em utilizar os sons de fala apropriados para a idade 

e dialeto do indivíduo, sendo que essas dificuldades, além de interferirem na 

comunicação, também podem comprometer o rendimento escolar e/ou profissional. 

O TF é uma alteração que se refere à combinação de dificuldades na percepção, 

produção motora e/ou representação fonológica dos sons e segmentos da fala – 

incluindo a forma, estrutura e acento silábico, assim como a prosódia – e que interferem 

na inteligibilidade de fala (ASHA, 2015). 

Crianças com TF são heterogêneas no que diz respeito às suas manifestações de 

fala e de linguagem (Gierut, 1998; Powell, 2008; Dodd e McIntosh 2008), pois a 

dificuldade na produção de um ou mais sons da fala pode ocorrer por uma alteração de 

percepção auditiva (Rvachew, 2006; Rvachew e Grawburg 2006 Leite et al., 2010; 

Gonçalves et al., 2011; Vilela et al., 2012; Barrozo 2013) e/ou comprometimento no 

processamento motor da fala (Kent, 1999; Flipsen, 2002, 2003; Wertzner et al., 2013), 

e/ou no processamento cognitivo-linguístico, relacionado às regras fonológicas (Dodd e 

McIntosh, 2008; Castro e Wertzner 2011; Wertzner et al., 2012; Wertzner e Pagan-

Neves 2012) 
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Os erros cometidos na produção dos sons da fala podem ser classificados em 

diferentes tipos, como a Omissão, quando alguns sons e/ou sílabas não são produzidos, 

como, por exemplo, “paaço” para “palhaço”, “pato” para “sapato”; a Adição, em que 

alguns sons e/ou sílabas são acrescentados na palavra; a Inversão, na qual alguns sons 

e/ou sílabas são produzidos em ordem inversa, como, por exemplo, “mánica” para 

máquina; a Substituição, em que um ou mais sons são substituídos por outro som, como, 

por exemplo “seia” para “cheia”; a Distorção, quando alguns sons são produzidos com 

uma imprecisão no posicionamento dos articuladores, ou na duração dos movimentos, 

como, por exemplo, “sapo”, produzido com a ponta da língua entre os dentes anteriores 

ou laterais, gerando distorção no som (ASHA, 2015). 

Algumas crianças com TF distorcem sons, outras substituem e/ou omitem sons. 

Em outras crianças, um único som pode representar diferentes sons, sendo que algumas 

apresentam ausência de um ou mais sons em seu inventário fonético (Wertzner, 2010). 

As dificuldades na produção de um ou mais sons da fala podem estar 

relacionadas à compreensão e emprego das regras fonológicas da língua. Estas regras 

podem ser identificadas por meio da análise dos processos fonológicos utilizados pela 

criança e que são considerados como simplificações das regras fonológicas da língua 

(Ingram 1976; Stoel-Gammon e Dunn, 1985; Hodson e Paden 1991; Edwards, 1992; 

Wertzner 1995; Peña-Brooks e Hedge, 2000). Enquanto as regras correspondem às 

regularidades que ocorrem na fonologia de uma língua, os processos fonológicos são 

padrões gerais que refletem regras específicas e são utilizados a fim de simplificar os 

padrões fonológicos do adulto, afetando uma classe de sons (Ingram 1976; Stoel-

Gammon e Dunn, 1985; Hodson e Paden 1991). 

À medida que uma criança cresce e se desenvolve, deixa de usar os processos 

fonológicos e adquire a regra fonológica de sua língua materna, aproximando-se do 

padrão de fala do adulto (Wertzner, 1995). Segundo Ingram (1976), a criança aprende as 

regras do sistema linguístico de sua língua materna e se apropria de um sistema 

fonológico a partir da interação da percepção auditiva e da produção dos sons da fala.  

Espera-se que a criança falante do Português Brasileiro elimine o uso dos 

processos fonológicos que envolvem sons simples na estrutura consoante + vogal até os 

4 anos e 6 meses de idade e os processos que abrangem estruturas silábicas complexas, 

como, por exemplo: consoante + consoante + vogal ou consoante + vogal + consoante, 

até os 7 anos de idade (Wertzner, 2004). 
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Diversos estudos (Lamprecht, 1995; Wertzner, 1995, 2004; Oliveira e Wertzner, 

2000; Wertzner, 2002; Wertzner e Galea, 2002; Wertzner e Oliveira, 2002; Papp e 

Wertzner, 2006; Wertzner et al., 2007a) indicam que os processos fonológicos de maior 

ocorrência em crianças com TF falantes do português brasileiro são os de Simplificação 

de Líquida, Simplificação de Encontro Consonantal, Simplificação de Consoante Final, 

Ensurdecimento de Plosiva, Ensurdecimento de Fricativa e a FP. 

Embora a causa do TF seja indeterminada, é comum observar aspectos a ele 

relacionados. Por isso, vários autores têm estudado a etiologia desse transtorno, 

considerando diferentes causas que podem estar associadas, tais como fatores genéticos, 

biológicos, psicossociais e ambientais. 

Diversas pesquisas demonstram que a porcentagem de casos de alterações de 

fala e linguagem em familiares de crianças com TF é maior do que em crianças sem 

essa alteração (Lewis et al., 1989; Shriberg et al., 2001; Flipsen et al., 2001; Karlsson et 

al., 2002; Papp e Wertzner, 2006). Resultados do estudo de Lewis e Freebairn (1997) 

indicam que 20% a 40% dos sujeitos com TF possuem casos do transtorno de fala e 

linguagem na família. Estudando a árvore genealógica de 42 crianças com TF, Lewis et 

al. (2004b) encontraram 86% de relatos com ao menos um membro do núcleo familiar 

afetado e 59% das crianças tinham, pelo menos, um dos pais com queixa de alteração de 

fala e linguagem. 

Dentre os aspectos relacionados ao TF, os episódios de otite média, que se 

caracteriza por uma inflamação na orelha média, recorrente durante a primeira infância, 

também são comumente observados e discutidos na literatura (Abraham et al., 1996; 

Shriberg, 1999; Castro et al., 2009; Shriberg et al., 2010a, 2010b; Wertzner et al. 2007, 

2009, 2010 e 2012). 

A otite média que, geralmente, causa perda auditiva condutiva flutuante, pode 

tornar alguns sons inaudíveis, alterando a percepção da fala (Teele, 1990; Schochat 

1996) e resultando na aquisição inadequada dos sons da fala, podendo acometer a 

representação fonológica (Paden et al., 1987) e as habilidades de linguagem receptiva 

(Mody et al., 1999; Shriberg et al., 2000a, 2000b).  

Estudos anteriores com crianças falantes do Português Brasileiro (Wertzner et 

al., 2002; Wertzner et al., 2005; Wertzner et al., 2007a, 2007b; Wertzner e Silva 2009), 

indicam que algumas manifestações fonológicas podem  estar associadas a causas 

correlatas. Portanto, crianças com TF que possuem histórico de otite apresentam maior 
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uso do processo de FP; as com histórico familial apresentam maior ocorrência dos 

processos de FP, Ensurdecimento de Plosiva e Fricativa; as que possuem queixas de 

dificuldades escolares têm menor ocorrência do processo de Simplificação de Líquida.  

Observou-se, ainda, por meio da eletroglotografia, que as crianças com TF que 

apresentam os processos fonológicos de Ensurdecimento de Plosiva e Fricativa revelam 

maior quociente de abertura de pregas vocais durante a produção de sons vozeados do 

que as crianças com desenvolvimento típico (Wertzner et al., 2002; Wertzner et al., 

2005; Wertzner et al., 2007a, 2007b; Wertzner e Silva 2009). 

Devido às variações encontradas nas causas correlacionadas, bem como nas 

manifestações do TF, estudos de Shriberg e Kwiatkowsky (1982a,  1982b) e Shriberg 

(1993) descreveram um sistema de classificação das alterações de fala, que se baseia na 

etiologia. Nas versões mais atuais (Shriberg et al., 1997a, 2010a, 2010b), esse sistema 

de classificação apresenta as subdivisões por etiologia e tipologia. Os subtipos são 

cinco: cognitivo-linguístico, que envolve atrasos de fala de origem genética; perceptivo-

auditivo, em que os atrasos de fala são decorrentes de episódios de otite média com 

efusão; psicossocial; controle motor da fala e refinamento da fala,  que é decorrente dos 

erros residuais. 

Assim, independente da classificação adotada, é possível buscar, nos distintos 

tipos de TF, a predominância de alterações em cada processamento envolvido na 

produção da fala: cognitivo-linguístico, motor e perceptivo-auditivo (Shriberg et al., 

2005; Dodd e McIntosh, 2008). Uma vez que esses três processamentos estão 

interligados para a produção de fala (Vick et al., 2012), torna-se difícil determinar se a 

causa etiológica do TF é de base fonológica, articulatória ou auditiva. 

 

 Considerações para o diagnóstico do Transtorno Fonológico 3.1.2

O grande desafio no estudo do TF encontra-se na variedade de fatores a ele 

relacionados e suas implicações em cada caso. Por isso, estudos buscam, cada vez mais, 

definir marcadores linguísticos para explicar o TF (Flipsen et al., 2005; Shriberg et al., 

2005; Lewis et al., 2006 Wertzner, 2010; Vick et al., 2012). 

Shriberg e Kwiatkowski (1982b) elaboraram um índice para determinar o grau 

de comprometimento da fala em sujeitos com TF: o PCC. Este índice mede a 

porcentagem de consoantes corretas produzidas em uma amostra de fala, de acordo  
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com o total de consoantes contidas na amostra. Para os autores, o TF é considerado leve 

se o PCC estiver entre 85% e 100%; levemente moderado entre 65% e 85%; 

moderadamente grave de 50% a 65% e grave se for inferior a 50%. Neste índice, são 

consideradas consoantes incorretas aquelas omitidas, substituídas e/ou distorcidas. 

Com o objetivo de melhorar o diagnóstico diferencial dos subtipos do TF, 

Shriberg et al. (1997b) propuseram algumas variantes do PCC e, entre essas, o PCC-

Revisado, que não pontua qualquer tipo de distorção. Estes dois índices podem ser 

usados tanto em pesquisas, como na prática clínica, porém, é importante observar que 

cada um tem uma indicação. Assim, o PCC é recomendado para análises de sujeitos 

com idade entre 3 e 6 anos e o PCC-R, para comparações entre sujeitos de idades e 

características de fala diferentes. Para o presente estudo, utilizou-se o PCC original, por 

se tratar de um estudo em que as distorções das consoantes examinadas podem interferir 

nos movimentos da língua. 

O PCC tem se mostrado útil, tanto na realização do diagnóstico e do 

prognóstico, como na preparação da intervenção em crianças com TF, uma vez que 

indica o grau de comprometimento (Holm e Dodd, 1999; Crosbie et al., 2005; McIntosh 

e Dodd, 2008; Shriberg et al., 2005; Wertzner et al., 2001, 2012). 

Em geral, crianças falantes do Português Brasileiro com desenvolvimento típico 

têm o seu inventário fonético completo por volta dos 5 anos de idade (Yavas 1988; 

Wertzner, 1994, 2004; Lamprechet 2005). Entretanto, algumas crianças com TF   

apresentam sons ausentes no inventário fonético, independente da faixa etária (Castro e 

Wertzner, 2009; Wertzner et al., 2012).   

Estudos com objetivo de analisar se a criança é capaz de produzir o(s) som(ns) 

ausente(s) do inventário fonético, mediante o emprego de estímulos sensoriais e 

proprioceptivos, aplicam o teste de Estimulabilidade de Fala (EF), que verifica a 

presença ou não de dificuldades na execução dos diferentes gestos necessários para a 

produção do fonema, diante de diferentes pistas (Powell, 1996; Tyler, 1996; Rvachew, 

2005). O Índice de Estimulabilidade de Fala (IEF) é calculado para cada som ausente do 

inventário fonético observado nas amostras de fala (Castro e Wertzner 2006, 2009). 

Crianças que apresentam TF com sons ausentes revelam maior índice de 

gravidade, porém, geralmente são estimuláveis para a maior parte dos sons ausentes 

(Castro e Wertzner, 2009). Este fato indica que a dificuldade predominante para essas 
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crianças pode estar relacionada à representação mental do som (Powell, 2008; Castro e 

Wertzner, 2006, 2009). 

Para Kent (1992, 2004), a regulação do movimento e a aprendizagem de 

habilidades motoras ocorrem numa estreita e contínua conexão entre ação e percepção, 

que é explicada pela teoria dos sistemas dinâmicos. Variáveis intrínsecas e extrínsecas 

se combinam entre si para reprimir ou facilitar as respostas motoras. Na fala, uma 

complexa sequência de contenção e facilitação ocorre no desenvolvimento 

anatomofisiológico dos órgãos envolvidos, incluindo efeitos da gravidade, mudanças de 

massa e da geometria do trato vocal. A criança produz gestos espontâneos, que são 

aprendidos e refinados, tornando-se gestos produzidos com acurácia, que resultam na 

produção do fonema desejado.   

A inter-relação entre os processamentos cognitivo-linguístico, perceptivo e 

motor da fala pode ser observada na criança durante a avaliação funcional, que é a única 

forma para se verificar o controle motor da fala e a maturação neural (Kent, 1992, 

2004). 

Dessa forma, é importante que o diagnóstico do TF envolva provas 

complementares que busquem investigar, para cada criança, as dificuldades em cada um 

dos processamentos envolvidos na produção de fala. 

 

3.2 Características dos fonemas /s/ e /∫/ na produção de fala 

Os fonemas /s/ e /∫/ são consoantes fricativas coronais, também conhecidas 

como sibilantes, e têm como característica a produção de um som que, na análise 

acústica, demonstra concentração de energia em frequências mais altas. Esses fonemas 

são diferenciados pelos traços [anterior] e [alto], sendo que o /s/ é classificado como 

[+anterior] e [- alto], e o /∫/ como [-anterior] [+alto] (Silva, 2002). Ainda, essas 

consoantes podem aparecer em onset silábico ou coda silábica (Silva, 2002; 

Matzenauer, 2004).  

A aquisição e o domínio de cada fonema da língua depende de frequência com 

que é usado no idioma e conforme sua complexidade articulatória. Por isso, alguns 

fonemas são mais facilmente produzidos do que outros (Albano, 2001). 
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Wertzner (1994) mostrou que crianças falantes do Português Brasileiro, com 3 

anos e 1 mês de idade já apresentavam, em pelo menos 75% dos casos, o sistema 

fonológico adquirido, com exceção apenas do arquifonema /ɾ/ e dos encontros 

consonantais, que se mostraram dominados por crianças com faixa etária de 6 anos e 1 

mês. 

Em relação à frequência e ao ponto articulatório mais utilizado no Português 

Brasileiro, Teixeira e Davis (2002) demonstraram que o ponto articulatório mais usado 

na produção dos sons é o coronal, sendo as consoantes fricativas /s/ e /∫/ as coronais 

utilizadas com maior frequência. 

Em outro estudo (Albano, 2001) a respeito da frequência de fonemas no 

Português Brasileiro, notou-se que, na fala de adultos, o /s/ foi mais frequente que o /∫/. 

Wertzner e Carvalho (2000), em seus achados, indicaram que a aquisição das 

fricativas coronais  /s/ e /∫/ no Português Brasileiro ocorre na faixa etária de 3 a 4 anos, 

porém, as crianças nessa idade ainda cometem erros de omissão e substituição para 

todas as fricativas /f v s z ∫ ʒ/. 

Os resultados de um estudo (Wertzner et al 2002) com crianças em 

desenvolvimento típico, falantes do Português Brasileiro, com idade entre 2 anos e 5 

anos e 6 meses, demonstraram que /f v s z/ foram produzidos corretamente, antes que /∫ 

ʒ/. Além disso, os achados sugerem que, com o aumento da idade, há diminuição no 

número de substituições e omissões na fala das crianças, sendo observado que elas 

produziram mais substituições do que omissões, que foram pouco ocorrentes. 

A substituição dos fonemas /∫/ e /ʒ/ pela produção de /s/ e /z/, respectivamente, 

é observada tanto no desenvolvimento típico, como no TF e é considerada processo 

fonológico de FP (Wertzner, 1995 e 2004), por caracterizar a frontalização do 

movimento de língua, uma vez que o /∫/ e /ʒ/ são  fonemas com zona de articulação em 

região mais posteriorizada do trato vocal, em relação ao /s/ e /z/, que são articulados 

numa região mais anterior (Matzenauer, 2004; Wertzner, 2004; Lamprecht 2005). 
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O processo de FP no Português Brasileiro tende a ocorrer em pelo menos 25% 

das amostras de fala analisadas até os 4 anos e 6 meses, em crianças com 

desenvolvimento típico de fala e linguagem (Yavas, 1991; Wertzner, 1994, 1995, 

Lamprecht 2005). 

Berti e Marino (2008), analisaram as produções de /s/ e / ∫/ na fala de três 

crianças com desenvolvimento típico e três crianças que apresentavam TF com o 

processo fonológico de FP, todas falantes do Português Brasileiro. Os resultados 

indicaram diferenças entre as produções dos fonemas estudados, tanto nas crianças com 

desenvolvimento típico, quanto naquelas com TF, para os seguintes parâmetros 

acústicos: limite inferior do pico de energia, sendo mais baixo na fricativa /∫/; menores 

valores médios de centroide na produção de /∫/ em contextos vocálicos de /i/ e /a/, mas 

sem diferenças no contexto vocálico de /u/; maiores valores médios de assimetria na 

produção de /s/ em contextos vocálicos de /i/ e /a/, mas sem diferenças no contexto 

vocálico de /u/. Sendo assim, as autoras sugerem que crianças com TF e presença do 

processo fonológico de FP não realizam a substituição do fonema /∫/ pelo fonema /s/, 

uma vez que foram observados contrastes fônicos que não são percebidos por análise de 

oitiva.  

Na análise acústica, a diferenciação entre as fricativas coronais /s/ e /∫/ está nas 

propriedades espectrais, que refletem a região da fricção do ar (Evers et al., 1998). 

Assim, quanto mais anterior for a constrição, maior será a concentração de energia em 

frequências altas. Entretanto, quanto mais posterior for a constrição, maior será a 

concentração de energia nas frequências baixas. Dessa forma, é constantemente 

observada maior concentração de energia em frequências mais baixas para /∫/ do que 

para /s/. 

Os autores Evers et al. (1998) sugerem que as melhores medidas acústicas são as 

que envolvem considerações articulatórias e acústicas, uma vez que o espectro acústico 

gerado para a análise da produção de sibilantes não apresenta, de forma clara, a 

estrutura dos formantes, devido ao ruído produzido na ressonância. 
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Durante o desenvolvimento, além do crescimento do trato vocal, em que se 

registram mudanças no tamanho das estruturas, ocorre também o mapeamento sensório- 

motor da fala, que é dinâmico e refinado durante todo o período de crescimento (Kent e 

Vorperian, 2006). Um aspecto a ser destacado é a complexidade do controle motor da 

língua para a produção dos sons da fala, uma vez que necessita controlar a mobilidade e 

a forma da língua simultaneamente (Kent, 1992). 

Em função dessas mudanças no trato vocal e no controle motor da fala, alguns 

estudos demonstram que a fala da criança é mais variável que a dos adultos, em diversas 

propriedades espectrais observadas por meio da análise acústica da fala (Kent e Read, 

1992). 

Em termos articulatórios, a distinção entre /s/ e /∫/ ocorre na área de constrição, 

em que o /s/ é produzido com a aproximação da ponta/lâmina de língua na região dental 

ou alveolar e o /∫/ produzido com a aproximação do dorso de língua na região 

alveolopalatal (Silva, 2002). 

Na produção de /s/, a parte posterior da língua forma um canal estreito 

(Hardcastle et al, 1991), a fim de concentrar e ejetar o fluxo de ar mais intensamente, 

resultando em ruído de frequências altas. Já na produção de  /∫/, a língua fica mais 

plana, o que leva à ruído de frequências mais baixas (Evers et al., 1998; Matzenauer, 

2004). 

 

3.3 Ultrassonografia aplicada na produção de Fala  

Na USF, as imagens do contorno de língua, sincronizadas com o sinal de áudio, 

geram uma coleta de dados dinâmicos, que possibilitam as melhores mensurações dos 

movimentos de língua durante a articulação da fala (Zharkova e Hewlett, 2009). O 

Ultrassom ainda não supera a ressonância magnética ou o Raio-X, em termos de clareza 

da imagem e riqueza de detalhes do trato vocal. Entretanto, a USF tem se mostrado uma 

técnica muito conveniente e efetiva para a visualização contínua de, praticamente, toda 

a superfície de língua (Iskarous, 2005; Stone, 1999, 2005; Whalen et al., 2005), além de 

não ser invasiva e de baixo custo, quando comparada às outras técnicas (Zharkova e 

Hewltt, 2009). 
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Uma das vantagens da USF é que permite a observação dinâmica e estática da 

imagem do contorno da superfície de língua que aparece na tela do computador e pode 

ser explicada aos sujeitos de maneira simples e em tempo real, enquanto eles falam 

(Bernhardt et al., 2005). 

A imagem do contorno de língua pode ser capturada com o transdutor na área 

submandibular do indivíduo, em duas posições que possibilitam a visualização Coronal 

e Sagital da língua (Stone, 2005). 

A visualização Coronal da língua (Figura 1) permite observar a largura, tensão e 

o canolamento – aspectos da musculatura intrínseca – da língua. Apesar de ser possível 

realizar análises quantitativas, a visualização desse plano não é nítida, dificultando o 

traçado do contorno (Bressmann, 2008). 

Por sua vez, a visualização Sagital (Figura 1), possibilita a captura do contorno 

da ponta/lâmina até a raiz da língua, sendo possível observar a altura, curvatura e 

posicionamento anterior/posterior – aspectos da musculatura extrínseca – da língua. 

Esse é o plano mais utilizado, pois a imagem gerada é mais intuitiva, facilitando a 

compreensão do movimento articulatório da língua durante a produção de fala 

(Bressmann, 2008). Por convenção, os estudo de USF apresentam as imagens sagitais 

da UFS com a ponta de língua localizada à direita e raiz de língua à esquerda (Ménard 

et al., 2012).  

 

 

Figura 1 - Vista Coronal do contorno da superfície de língua à esquerda e vista Sagital à 

direita 

 

A visualização do contorno de língua ocorre pelo “eco” provocado por ondas 

sonoras de alta frequência – entre 2 e 8 mega-hertz –, que são emitidas e, que ao 

atingirem a superfície da língua, são refletidas de volta para o transdutor e convertidas 
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em imagens que podem ser visualizadas na tela do aparelho de ultrassom (Epstein e 

Stone, 2005; Stone, 2005; Bernhardt et al., 2005). 

Para que o movimento de língua possa ser observado em tempo real durante a 

produção da fala, de uma forma sem cortes, é importante que o ultrassom apresente uma 

taxa de 60 ou mais frames por segundo (Stone, 2005). Os frames são imagens 

sequenciais que, ao serem reproduzidas em grande quantidade por segundo, resultam na 

percepção de movimento. 

Na USF não é possível refletir a imagem de cavidades que contenham ar ou 

osso,  tais como palato, mandíbula ou parede faríngea, por causa dos fenômenos físicos 

de reflexão e refração das ondas sonoras (Stone, 2005). Por isso, pode-se visualizar, de 

forma nítida, a superfície da língua, o que facilita a observação dos movimentos 

realizados para a produção de sons da fala (Gick et al., 2008).  

A ponta e a raiz de língua, entretanto, podem não ser bem delimitadas na USF. 

Além disso, parte da ponta de língua, não mais que um centímetro, quando elevada, 

pode ser obscurecida, em razão da sombra causada pela mandíbula e pelo assoalho da 

boca (Stone, 1990). Também, a raiz de língua tende a desaparecer na sua porção final, 

quando o osso hioide está elevado. Por este motivo, é recomendado que o traçado do 

contorno de língua seja delimitado pela sombra do osso hioide (Stone, 2005). 

Outro aspecto importante na aplicação da USF refere-se às situações em que se 

observam as melhores visualizações da superfície de língua. Estass situações ocorrem 

quando a técnica é aplicada em sujeitos com menor cavidade oral, como crianças e 

mulheres, bem como durante a articulação de sons em que a língua esteja mais plana e 

suavemente curvada, como, por exemplo, em vogais baixas, como //,  e em consoantes 

alveolares (Stone, 2005). 

Por outro lado, o contorno de superfície de língua pode não ser bem visualizado 

quando a USF é aplicada em sujeitos com cavidade oral maior, como, por exemplo, em 

homens, na  articulação de vogais altas, em consoantes velares e em sons rápidos, como 

as consoantes plosivas (Stone, 2005). 

A obtenção de imagens na USF para o uso de feedback em tempo real e para 

análises qualitativas não necessita de fixação do transdutor em relação à cabeça 

(Bressmann, 2008). Porém, para se obter medidas quantitativas é necessário maior 

cuidado no posicionamento do transdutor. Para isso, muitos pesquisadores utilizam 
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dispositivos que fixam o transdutor em relação à cabeça para reduzir os movimentos 

que podem interferir nas medidas (Stone e Davis 1995; Bressmann et al. 2005, Scoobie 

et al., 2008). 

 

 Análises Qualitativas e Quantitativas do contorno de língua 3.3.1

obtido na USF 

Apesar da USF ser empregada em pesquisa  há alguns anos, com o intuito de 

fornecer informações a respeito da sequência de movimentos articulatórios na cavidade 

oral, ainda há muita discussão a respeito das análises qualitativas e quantitativas que 

podem ser aplicadas para facilitar a comparação entre diferentes sons produzidos por 

diversos indivíduos. Assim, há pouca padronização de medidas que possibilitem a 

análise de dados de contorno de língua coletados (Davidson e Stone, 2003; Stone, 2005; 

Davidson, 2006).  

Em decorrência dessas dificuldades em sistematizar o uso de medidas que 

ofereçam dados relevantes para a comparação dos contornos de língua observados nos 

vários sons produzidos, a literatura refere diferentes propostas de análises para 

caracterizar e quantificar parâmetros dos movimentos linguais durante a produção dos 

fonemas (Zharkova e Hewltt 2009).  

Em estudo com USF tridimensional, Bressmann et al. (2005) propuseram um 

método para comparar configurações de língua, com base em valores de altura de língua 

mensurados por meio da sobreposição de uma grade radial com espaçamentos iguais, 

em três, sobre o contorno de língua, nos planos sagitais. Desta forma, foi possível 

construir figuras tridimensionais da língua e quantificar as diferenças de protrusão, 

sulco e assimetria de língua na produção sustentada de nove sons de fala do Inglês 

Canadense, em 20 falantes sem alteração de fala e linguagem e em um paciente com 

glossectomia parcial. 

Estudos que buscam observar os efeitos da coarticulação entre consoantes e 

vogais propõem medidas quantitativas, como, por exemplo, a definição de um triângulo, 

cujo ângulo medido é o formado pela reta vertical central da grade radial até o centro da 

curvatura do contorno de língua,  na altura máxima da constrição velar na produção de 

/k/ (Wodzinski e Frisch, 2006). Os autores Vazquez Alvarez e  Hewlett (2007) 
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utilizaram uma reta vertical sobreposta ao contorno de língua, com o objetivo de 

quantificar diferenças na postura do dorso de língua na produção de uma consoante 

bilabial entre duas vogais simétricas. Outros estudos (Davidson, 2007; Zharkova e 

Hewlett 2009) apresentam cálculos da média das diferenças medida em milímetros, para 

vários pontos  ao longo do comprimento da curva de língua, entre os contornos médios 

da língua, na produção de pares de fonemas.  

Para determinar se havia ou não diferenças significativas na configuração da 

curvatura de língua na produção de várias consoantes, Gordon et al. (2007) utilizaram a 

técnica smoothing spline ANOVA (Davidson, 2006).  

Davidson (2007) realizou uma análise visual qualitativa e, em seguida, mediu as 

similaridades de forma quantitativa. Para isso, utilizou uma técnica que considera a 

medida de espaço-tempo, ou seja, a altura e comprimento de língua, em milímetros, no 

plano Sagital, e os frames dos contornos de língua, por meio de um gráfico 

tridimensional com eixos x, y, z.  

Com uma técnica similar à de Davidson, Zharkova e Hewlett (2009) 

compararam as curvaturas de língua obtidas na produção de pares de fonemas. Porém, 

os contornos de língua foram analisados em gráficos com eixos x-y e o cálculo realizado 

envolveu a distância, em centímetros, de pontos vizinhos entre curvas. A proposta desta 

medida permite quantificar a distância entre curvas diferentes e estabelecer quando 

essas curvas pertencem a diferentes contextos de vogais. 

A USF também foi usada por Bressmann et al. (2011) para análises de 

movimentos articulatórios compensatórios durante a produção do /k/ na fala de sujeitos 

falantes do Inglês, com fissura palatina cirurgicamente corrigida. Os autores propuseram 

medidas para comparar o movimento de língua desses indivíduos nas situações pré-

terapia e pós-terapia de fala, além de comparar com o movimento de língua em falantes 

com desenvolvimento típico, auxiliando na acurácia do diagnóstico e seleção do melhor 

tratamento.  
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 Utilização do contorno de língua para o estudo produção de /s/ e 3.3.2

/∫/ na fala. 

A produção de /s/ e / ∫ / é objeto de investigação de muitos estudos que utilizam 

a ferramenta de análise acústica (Hardcastle et al, 1991; Evers et al., 1998, Matzenauer, 

2004; Munson, 2004; Recasens et al., 2007; Berti e Marinos, 2008; de Recasens e 

Espinosa, 2009), porém, autores como Evers et al. (1998) sugerem que as melhores 

medidas acústicas são as que envolvem considerações articulatórias. Assim, alguns 

estudos, com o objetivo de estudar a articulação de /s/ e /∫/ por meio do contorno de 

língua obtido na USF, demonstraram a vantagem em obter dados diretos da 

configuração de língua em toda a sua extensão no plano sagital (Zharkova e Hewlett, 

2009). 

Bressmann et al, 2005, estudaram a protrusão, sulco e simetria de língua durante 

produção sustentada de /s/, /∫/ e outros fonemas do Inglês Canadense. Os resultados 

demonstraram que os sujeitos do grupo controle apresentaram pequena elevação de 

língua, com o sulco medial demarcado na produção de /s/ e grande elevação anterior de 

língua, com  o sulco medial demarcado na produção de /∫/. Além disso, a sibilante /∫/ 

mostrou inclinação mais acentuada desde a raiz até a lâmina da língua, o que pode ser 

explicado pelo fato de que o rebordo alveolar anterior seja mais baixo do que o palato, 

de modo que o dorso da língua precisa de uma curvatura mais acentuada na região para 

gerar a constrição no palato na produção de /∫/, sendo que os maiores valores  da 

medida de inclinação da curvatura e de anteriorização do dorso de língua,  na produção 

de /∫/ do que para /s/, confirmaram a análise qualitativa. 

Utilizando a USF, Zharcova et al. (2011), investigaram, em falantes do Inglês 

Escocês sem alterações de fala e linguagem, se a postura de língua para a produção do 

/∫/ era influenciada pela natureza da vogal seguinte, por meio de medidas de distância 

entre os pontos vizinhos mais próximos entre os contornos de língua. Os autores 
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demonstraram que, tanto para adultos, como para crianças de, aproximadamente, 7 anos, 

a postura de língua para a produção de /∫a/, comparada com /∫i/ e de /∫a/ comparada 

com /∫u/ foi diferente. Entretanto, a postura de língua não se diferenciou entre os 

segmentos /∫i/ e /∫u/. 

Zharkova et al. (2012) realizaram uma análise visual do contorno de língua em 

vista sagital, comparando a produção do /s/ em crianças e adultos. Notaram que havia 

indícios da presença de uma depressão na superfície da língua, entre a porção anterior e 

posterior, em mais crianças do que em dez adultos. Os autores sugerem que há a 

possibilidade de as crianças apresentarem um ponto que separa o controle motor da 

porção de ponta de língua do controle da porção de dorso e que esse ponto é 

relativamente mais posterior do que o ponto dos adultos, gerando, desta forma, maior 

extensão da área de ponta de língua para as crianças. 

Ainda com relação a Zharkova et al. (2012), é importante destacar que os 

falantes podem aproveitar todas as oportunidades de coarticulação do /s/ quando 

tiverem maturidade motora suficiente para controlar ponta e corpo de língua como 

segmentos independentes, pois a antecipação da postura de língua para a produção da 

vogal, durante a produção do /s/, necessita de um determinado grau de independência 

do controle de ponta/lâmina e dorso de língua. Por outro lado, a falta de independência 

do controle dessas partes da língua é característica de crianças com TF e sugestiva, 

também, de um grau de imaturidade de fala (Gibbson, 1999; Gick et al., 2008b). 

O desenvolvimento do controle de língua na fala é mais demorado do que o 

controle de lábios e mandíbula (Kent, 1992; Nittrouer, 1993). O estudo de Terband et 

al., 2011, com crianças com idade entre 6 e 9 anos, demonstrou que o desenvolvimento 

do controle de ponta de língua é mais lento do que o do labial, tanto para crianças com 

desenvolvimento típico, quanto para crianças com alteração de fala e linguagem. 

Os resultados dos estudos de Zharkova et al. (2011, 2012) indicam que crianças 

com desenvolvimento típico de 6 a 9 anos de idade apresentam maior variabilidade de 

postura de língua do que adultos, na produção das fricativas /s/ e /∫/. Assim, os 

contornos de língua das crianças na produção de sílabas com /∫/ + vogal apresentaram 
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maior efeito da coarticulação do que para os adultos. Por outro lado, somente os adultos 

apresentaram efeito de coarticulação nos contornos de língua na produção de /s/ + 

vogal. 

Zharkova et al (2014) afirmam que é possível que, em seus estudos de 2011 e 

2012, as crianças de 6 a 9 anos de idade, ainda não tivessem adquirido a habilidade que 

o adulto tem em variar a posição do dorso da língua (relativamente), independentemente 

da ponta da língua, que é a região fundamental na produção de /s/. 

O estudo (Zharkova et al., 2014) do contorno de língua na produção de /s/ e /∫/ 

na fala de pré-adolescentes com idade de 10 anos a 12 anos e 4 meses demonstrou que 

esses apresentam padrão bem próximo dos adultos. Entretanto, os pré-adolescentes se 

diferenciaram dos adultos no tempo de duração da coarticulação, durante a produção do 

/∫/. A explicação sugerida pelos autores é a de que a complexidade do movimento de 

língua na coarticulação do /∫/ pode ocasionar um atraso no início do movimento de 

língua na coarticulação com a vogal, na produção de fala nessa faixa etária. 

Wertzner et al. (2014) analisaram as produções de /s/ e /∫/ na fala de duas 

crianças com desenvolvimento típico e quatro crianças com TF, sendo que duas destas 

não apresentavam o processo fonológico de FP e duas apresentavam. A análise 

qualitativa demonstrou diferenças entre as produções dos fonemas estudados nas duas 

crianças que não apresentavam o processo fonológico de FP. Porém, não foram 

observadas diferenças quanto aos contornos de língua na produção de /s/ e /∫/ das 

crianças com TF que apresentavam o processo fonológico de FP, indicando que a USF 

confirmou o julgamento perceptivo do fonoaudiólogo. 
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4 MÉTODO 

4.1  Ética 

O presente estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade 

de Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP), sob o número 276/13 (Apêndice 

1 e 2). Todos os sujeitos maiores de 18 anos e os responsáveis pelos menores de idade 

foram informados a respeito dos objetivos do estudo e assinaram o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndice 3 e 4), antes do início da aplicação das 

provas. 

 

4.2 Casuística 

Participaram do presente estudo 15 adultos entre 18 anos e 11 meses e 28 anos e 

5 meses de idade, sendo cinco do gênero masculino e dez do gênero feminino, que 

constituíram o Grupo Controle Adulto (GCA); 13 crianças sem alterações de fala e 

linguagem, entre 6 anos e 7 anos e 11 meses de idade, sendo oito do gênero masculino e 

cinco do gênero feminino, que constituíram o Grupo Controle Crianças (GCC); sete 

crianças com TF com o Processo Fonológico de FP entre 5 anos e 2 meses e 7 anos e 3 

meses de idade, sendo seis do gênero masculino e uma do gênero feminino, que 

constituíram o Grupo com TF (GTF). 

 

 Critérios de Inclusão 4.2.1

Para o GCA, os sujeitos deveriam ter idade entre 18 anos e 28 anos e 11 meses, 

apresentar fala espontânea com a variante paulista do Português Brasileiro e índice de 

PCC igual a 100% na prova de Imitação do ABFW (Wertzner, 2004) e na avaliação de 

Fala Espontânea. Não poderiam apresentar queixas anteriores, ou atuais, de alteração de 

fala e linguagem. 

Para o GCC, os sujeitos deveriam ter idade entre 5 anos e 7 anos e 11 meses; 

apresentar fala espontânea com a variante paulista do Português Brasileiro e índice de 

PCC maior ou igual a 95% nas provas de Imitação e Nomeação do ABFW (Wertzner, 

2004) e na avaliação de Fala Espontânea. Não poderiam ter queixas anteriores ou atuais 

de alteração de fala e linguagem, por parte dos pais e/ou professores.  
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Para o GTF, os sujeitos deveriam ter idade entre 5 anos e 7 anos e 11 meses; 

apresentar fala espontânea com a variante paulista do Português Brasileiro e índice de 

PCC menor ou igual a 94% nas provas de Imitação e Nomeação do ABFW (Wertzner, 

2004) e na avaliação de Fala Espontânea. Deveriam ter diagnóstico de TF realizado pelo 

Laboratório de Investigação Fonoaudiológica em Fonologia da USP e apresentar índice 

de PCC com 25% ou mais de ocorrência do processo fonológico de FP, nas provas de 

Imitação e/ou Nomeação do ABFW (Wertzner, 2004). Além disso, também foi critério 

de inclusão que nunca tivessem passado por atendimento fonoaudiológico anterior. 

 

 Perda Amostral 4.2.2

No GCA, ocorreu a perda amostral de 18 sujeitos, sendo que nove deles já 

haviam passado por tratamento fonoaudiológico anterior; quatro sujeitos apresentaram 

distorção de sons na fala; na coleta da USF de três sujeitos houve problemas no 

posicionamento do capacete e do transdutor; um sujeito convocado confirmou, na 

entrevista inicial, ter idade superior a 29 anos e 11 meses e outro foi excluído da 

amostra por causa da variante dialetal da região Sul do Brasil. 

No GCC, ocorreu a perda amostral de 23 sujeitos, sendo que sete apresentaram 

alteração de fonologia nas provas de Imitação, Nomeação do ABFW e Fala Espontânea; 

quatro já haviam passado por tratamento fonoaudiológico; seis apresentaram PCC 

menor que 95% e seis não compareceram para avaliação da USF. 

No GTF, ocorreu a perda amostral de 28 sujeitos, sendo que 22 não 

apresentaram ocorrência ≥ 25% para o processo fonológico de FP; quatro já haviam 

passado por atendimento fonoaudiológico anterior e, na coleta da USF de dois sujeitos, 

houve problemas no posicionamento do capacete e do transdutor para a coleta. 

 

4.3 Material 

Foram utilizados os protocolos de anamnese adulto e infantil (Apêndices 5 e 6) e 

protocolos das provas de Fonologia (Apêndice 7) do Teste de Linguagem Infantil 

ABFW (Andrade et al 2004) (Fonologia do ABFW). 

A fala espontânea das crianças do GCC e GTF foi avaliada por meio de livros 

infantis, sem o texto escrito, em que a criança teve que contar uma história a partir das 

figuras do livro Esconde-Esconde, da autora Eva Furnari, Editora Ática e uma história 
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de contos de fadas da coleção Clássicos Todolivro: Chapeuzinho Vermelho, ou Os Três 

Porquinhos, da autora Cristina Marques. Para o GCA, a fala espontânea foi avaliada por 

meio de uma conversa, transcrita foneticamente e analisada conforme os protocolos das 

provas de Fonologia do ABFW (Wertzner, 2004). 

Para a avaliação da Estimulabilidade de Fala, foram selecionados os sons que os 

sujeitos do GTF apresentaram ausentes nas provas de Fonologia e, para a aplicação da 

prova de EF, foram utilizadas as palavras alvo do protocolo (Apêndice 7) elaborado por 

Castro e Wertzner (2006, 2009, 2012). 

As provas de Fonologia, Fala Espontânea e Estimulabilidade de Fala foram 

filmadas com filmadora digital JVC Everio e gravadas com o gravador digital Zoom 

H2. Para o GCA e GTF, as gravações foram realizadas em sala acusticamente tratada, 

nas dependências do Laboratório de Investigação Fonoaudiológica em Fonologia (LIF 

Fonologia), do Departamento de Fisioterapia, Fonoaudiologia e Terapia Ocupacional da 

Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP) Para o GCC, as 

gravações foram realizadas em uma sala de aula de uma escola pública do bairro do 

Butantã, na cidade de São Paulo, SP. 

Para a coleta da USF, foi utilizado o aparelho de Ultrassom Mindray DP 6600 

(Figura 2), acoplado a um computador por meio de um sincronizador de áudio e vídeo, 

sendo que, para a coleta da imagem da língua, foi utilizada a sonda transdutora 

endocavitária de baixa frequência (6KHz) e, para a coleta de  áudio, o microfone 

Sennheiser, modelo Vocal Evolution 817. Para a fixação do transdutor em relação à 

cabeça do sujeito, foi utilizado o capacete Ultrasound Stabilisation Headset da 

Articulate Instruments Ltd., (Scoobie et al., 2008). Tanto a coleta, como a análise da 

USF, foram realizadas por meio do software Articulate Assistant Advanced (AAA). 
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Legenda: Foto do LIF Fonologia 

Figura 2 - Equipamento utilizado para a coleta da USF 

 

 

4.4 Procedimentos 

 Seleção dos Sujeitos 4.4.1

Para a seleção dos sujeitos do GCA, a pesquisadora entrou em contato com 

estudantes de graduação dos cursos de Fonoaudiologia, Fisioterapia e Terapia 

Ocupacional da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e agendou 

algumas reuniões com os voluntários, para esclarecer a proposta do estudo e convidá-los 

a participar da pesquisa. Nessas reuniões, foi esclarecido que a coleta seria individual, 

com duração aproximada de 60 minutos e que o horário seria agendado de acordo com a 

disponibilidade de cada um. 

Em relação aos sujeitos do GCC, a pesquisadora selecionou, inicialmente, uma 

escola pública do bairro do Butantã, na cidade de São Paulo. Em seguida, entrou em 

contato com a equipe pedagógica da escola, para esclarecer o objetivo do estudo a ser 

realizado com os estudantes que se encontravam dentro da faixa etária e dos demais 

critérios de inclusão estabelecidos na pesquisa. 

Com a autorização da equipe escolar, foi enviada aos pais/responsáveis uma 

carta explicando a proposta do estudo e a coleta das provas envolvidas, que seriam 
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realizadas parte na escola e parte no LIF de Fonologia. O Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (TCLE) para ser assinado, caso os pais/responsáveis concordassem 

na participação da criança, foi enviado junto com a carta. Após a assinatura do TCLE, 

as crianças selecionadas foram submetidas à avaliação fonoaudiológica com as provas 

propostas no estudo. Para a aplicação das provas de Fonologia, as crianças foram 

retiradas da sala de aula, com a autorização da professora, e levadas para uma sala 

reservada para a realização da pesquisa e, posteriormente, foram convocadas, por meio 

do contato telefônico com os pais/responsáveis, para a realização da USF em dia e 

horário combinados. As crianças avaliadas e que apresentaram alguma alteração de fala 

e linguagem foram encaminhadas pra o LIF Fonologia, para avaliação fonoaudiológica 

diagnóstica. 

Para a seleção dos sujeitos que constituíram o GTF, utilizou-se o cadastro das 

crianças que procuraram tratamento fonoaudiológico, com a queixa de trocas de sons na 

fala. As crianças passaram pelo processo de diagnóstico do LIF Fonologia. A avaliação 

fonoaudiológica completa de cada sujeito durou, em média, seis sessões. Assim que foi 

confirmado o diagnóstico de TF, as crianças que preenchiam o critério de idade e que 

não tinham sido submetidas a tratamento fonoaudiológico anterior foram encaminhadas 

para a pesquisadora. Os pais foram informados a respeito da pesquisa e aqueles que 

concordaram em participar, assinaram o TCLE.  

 

 Aplicação e análise dos instrumentos para inclusão dos sujeitos 4.4.2

Primeiramente, foram aplicadas e analisadas as provas diagnósticas para a 

seleção dos sujeitos do estudo. 

 

4.4.2.1 Provas de Fonologia  

Para as crianças do GCC e GTF, foram aplicadas três provas de Fonologia: 

Imitação e Nomeação da Fonologia ABFW (Wertzner, 2004) e a Fala Espontânea. Para 

o GCA, somente foram aplicadas a Nomeação da Fonologia ABFW (Wertzner, 2004) e 

a Fala Espontânea. 

A prova de Imitação da Fonologia ABFW (Wertzner, 2004) foi aplicada em 

todos os sujeitos da pesquisa. Foi solicitado ao sujeito que repetisse cada uma das 39 

palavras da prova, após cada estímulo oferecido pela avaliadora. 
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Já a prova de Nomeação da Fonologia ABFW (Wertzner, 2004), foi aplicada 

somente para as crianças da pesquisa (GCC e GTF). Foi solicitado à criança que 

dissesse o nome de cada uma das 34 figuras da prova. Para as figuras que a criança não 

soube nomear, a avaliadora disse o nome da figura e continuou a prova. Após a criança 

ter nomeado as cinco figuras seguintes, a avaliadora mostrou novamente a figura não 

nomeada anteriormente e pediu que ela dissesse o nome. Esse procedimento foi repetido 

mais duas vezes nos casos em que a criança não conseguiu lembrar e nomear a figura. 

Se, mesmo assim, a criança não nomeou, a palavra foi excluída e descontada da amostra 

total da prova de Nomeação. 

A Prova de Fala Espontânea foi diferente entre os grupos. No GCA, a amostra 

de fala espontânea foi coletada por meio de uma conversa (entre sujeito e avaliadora) 

sobre o tema predefinido “Copa do Mundo no Brasil”. No GCC e GTF, a criança 

precisou contar duas histórias: uma, baseada em figuras de sequência lógico-temporal e 

uma história de contos de fadas: Os Três porquinhos ou Chapeuzinho Vermelho, 

conforme escolha da criança. 

Todas essas amostras de fala foram transcritas foneticamente e analisadas pela 

pesquisadora, a fim de verificar alguns critérios de inclusão, como no caso do GCA e do 

GCC, que foi o de ter PCC igual a 100% e ≥95%, respectivamente, (Wertzner et al. 

2011) e não apresentar distorções e/ou processos fonológicos e,  no caso do GTF, que 

foi apresentar PCC inferior a 95% e ocorrência do processo fonológico de FP ≥ 25%, na 

prova de Imitação e/ou na prova de Nomeação. 

 

4.4.2.1.1 Índice de Porcentagem de Consoantes Corretas 

Para todos os sujeitos dos três grupos (GCA, GCC e GTF), foi calculado o 

índice PCC (Shriberg e Kwiatkowski, 1982) para a prova de Imitação e para  a prova de 

Nomeação (para GCC e GTF). Para a classificação das consoantes corretas, foram 

aplicados os critérios adaptados por Wertzner (2002). 

O cálculo do PCC foi obtido por meio da seguinte fórmula: 

 

 

   Número de consoantes corretas produzidas pelo sujeito na prova 

PCC=                                                                                                               x 100 

Número total de consoantes da prova 
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4.4.2.1.2 Ocorrência do Processo Fonológico de Frontalização de Palatal  

A ocorrência do processo fonológico de FP foi calculada para as provas de 

Fonologia do ABFW e para a prova de Fala Espontânea, somente para o GTF.  

O processo fonológico de FP foi classificado quando, por análise de oitiva, a 

avaliadora identificou na fala do sujeito a substituição dos fonemas palatais /∫/ e /Ʒ/ 

pelos fonemas alveolares /s/ ou /z/. Para calcular a ocorrência, ou seja, qual a 

porcentagem do uso desse processo fonológico na amostra de fala analisada, realizou-se 

o seguinte cálculo: 

Número de processos fonológicos 

classificados como FP na prova 

       Ocorrência de FP =                                                                                x 100 

Número de possibilidades de ocorrência 

do processo fonológico de FP na prova 

 

O processo fonológico foi considerado como produtivo quando a criança 

apresentou 25% ou mais, na amostra de fala analisada. 

 

4.4.2.2 Prova de Estimulabilidade de Fala 

A prova de EF (Castro e Wertzner, 2006, 2009, 2012) é aplicada a cada som 

ausente do inventário fonético observado nas provas de Fonologia de cada sujeito. Um 

som é considerado ausente do inventário fonético se não for produzido nenhuma vez nas 

provas de Imitação e Nomeação da Fonologia ABFW e na Fala Espontânea. 

A EF requer a imitação de sete palavras diferentes para cada som ausente do 

inventário fonético da criança. O fonema alvo a ser testado se encontra em sílaba inicial, 

combinado com cada uma das sete vogais orais do Português Brasileiro. 

A aplicação da EF foi realizada conforme o estabelecido pelas autoras. Assim, 

para a imitação das sete palavras de cada som alvo testado, a pista fornecida pela 

avaliadora era auditiva. Na primeira palavra, caso a criança não produzisse o som alvo, 

era fornecida a pista articulatória. Se a criança ainda não produzisse o som, era 

oferecida a pista visual e, se ainda fosse necessário, a pista tátil. Se, mesmo com todas 

as pistas, a criança não conseguisse produzir, dava-se continuidade à aplicação da EF, 

solicitando-se a imitação das outras seis palavras somente com a pista auditiva. 
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A classificação proposta para a EF é aplicada para cada palavra imitada com o 

som alvo, sendo 2 a pontuação máxima, quando a criança consegue produzir o som 

corretamente; se houver distorção na produção do som, a pontuação é 1 e, se a criança 

não conseguir produzir o som naquela palavra, a pontuação é 0.  

 

4.4.2.2.1 Índice de Estimulabilidade de Fala 

 

Após a análise de cada palavra, foi calculado o IEF para cada som ausente do 

inventário fonético. Quando o IE atingiu um valor ≥ 10%, o som testado foi considerado 

estimulável. O IE foi obtido com a seguinte fórmula: 

 

Soma dos pontos obtidos nas sete palavras com o som alvo 

   IEF =                                                                                                           x 100 

14 (pontuação máxima para cada som testado) 

 

 

Para o presente estudo, foram contabilizados todos os sons ausentes de cada 

sujeito do GTF, mas foi dada ênfase para o valor do IEF referente ao som alvo /∫/ para 

os sujeitos do GTF.  

 

 Aplicação e análise da Ultrassonografia na Fala 4.4.3

Após a aplicação dos instrumentos para a seleção dos sujeitos, foi realizada a 

aplicação e análise do instrumento de estudo. 

 

4.4.3.1 Aplicação da Ultrassonografia na Fala 

Para a coleta da USF, foram selecionadas as palavras /’sapʊ/ e /’∫avɪ/, por 

apresentarem os fonemas alvo do presente estudo em sílaba inicial, tônica e 

acompanhada da vogal oral /a/. Essas palavras foram representadas por duas figuras 

separadas, que foram nomeadas pelos sujeitos do estudo. Cada sujeito nomeou cinco 

vezes cada figura apresentada, de forma intercalada com outras oito figuras e em cinco 

sequências diferentes. As figuras foram apresentadas na tela do computador, por meio 
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do software AAA. Cada figura foi apresentada por três segundos, com um intervalo de 

200ms.  

Todos os sujeitos foram posicionados sentados de frente para o monitor do 

computador e a 15 centímetros de distância de um microfone unidirecional. Os sujeitos 

usaram um capacete ajustado individualmente, que fixou o transdutor endocavitário do 

ultrassom na área submandibular (Figura 3).  

 
Legenda: Foto do LIF Fonologia 

Figura 3 - Sujeito com o capacete estabilizador, sonda posicionada na área submandibular 

e microfone para a coleta da USF 

 

 

Os adultos foram informados sobre a importância do uso do capacete para a 

pesquisa e para as crianças, de forma lúdica, foi associado o uso do capacete com a 

brincadeira de que eles eram astronautas que iam ver a lua. 

A coleta das imagens da USF foi realizada em vista sagital (Figura 4), sendo que 

a ponta da língua sempre foi localizada à direita da tela e o osso hioide (área escurecida 

na imagem) à esquerda da tela. 
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Fonte: Wertzner, Francisco e Pagan-Neves, 2013 

Figura 4 - Coleta da imagem da superfície de língua em vista sagital 

 

 

Para a verificação do correto posicionamento do transdutor, de forma a se obter 

a imagem sagital captando desde a ponta até a raiz de língua, solicitou-se, antes da 

gravação dos dados, que o sujeito produzisse a repetição das sílabas /la la la/, /ta ta ta/ 

e /ka ka ka/ e observou-se, na imagem do ultrassom, a captação dos movimentos de 

ponta e dorso de língua, bem como a visualização do osso hioide. 

As cinco repetições de /’sapʊ/ e /’∫avɪ/ foram gravadas no computador, em 

arquivos de vídeo e áudio. Esses arquivos foram utilizados para analisar o movimento 

de língua, bem como para o julgamento perceptivo dos sons alvo produzidos pelos 

sujeitos da pesquisa. 

 

4.4.3.2 Obtenção do contorno da superfície de língua na USF 

O contorno da superfície de língua foi traçado individualmente no AAA, para 

cada uma das cinco produções de /s/ e /∫/ de cada sujeito dos três grupos. 

É importante destacar que o procedimento adotado para o traçado do contorno 

de língua foi aplicado para todas as produções dos sujeitos, independentemente do fato 

do alvo ser ou não produzido de forma adequada. Por exemplo, mesmo que a produção 



35 

de /∫/ na palavra /’∫avɪ/ tenha sido percebida como /s/, o contorno de língua foi traçado 

e considerado como sendo o contorno de língua do sujeito para o segmento /∫/ de 

/’∫avɪ/. 

Selecionou-se o ponto médio da produção de /s/ e /∫/ a fim de evitar o 

movimento antecipatório de língua para a articulação do fonema alvo a ser analisado e 

também para evitar o movimento de coarticulação entre o fonema e a produção da vogal 

oral /a/. Para isso, utilizou-se como referência o espectrograma gerado na parte inferior 

da tela de análises do AAA e sincronizado com os frames da USF. 

Para permitir o traçado e as análises do contorno de língua, o AAA sobrepõe à 

imagem do ultrassom uma grade radial com 42 retas, que dividem em partes iguais o 

traçado da língua (Figura 5). Essa grade é ajustada no centro da imagem e o seu arco é 

aberto até os limites laterais da imagem capturada. Após esse ajuste, todas as telas 

seguintes do AAA só apresentam as sete retas principais da grade radial (Figura 6), para 

diminuir a poluição visual e facilitar o traçado do contorno de língua e suas análises. 

Cada traçado do contorno de língua foi realizado com a função semiautomática 

do AAA e, logo em seguida, foram realizados ajustes manuais (Figura 6 ). Esses ajustes 

são necessários, pois alguns contrastes que o software reconheceu como sendo a 

superfície de língua eram, na verdade, interferências na imagem, como, por exemplo, 

excesso de saliva acumulada na superfície da língua (Stone, 2005). 
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Figura 5 - Tela do AAA para o ajuste da grade radial de 42 retas sobrepostas à imagem 

capturada pelo ultrassom 

 

 

 
Figura 6 - Tela do AAA com as sete principais retas da grade radial para o traçado 

semiautomático do contorno de língua 

 

Após o traçado do contorno de língua na produção de /s/ e /∫/ para cada uma das 

cinco produções de /’sapʊ/ e /’∫avɪ/, foi possível gerar, de forma automática, um 

contorno médio de língua para a produção de /s/ e outro para a produção de /∫/, que 

puderam ser sobrepostos em uma única imagem, para cada sujeito dos três grupos. 
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4.4.3.3 Análise qualitativa dos contornos de língua  

 

Para a análise qualitativa do contorno de língua na produção de /s/ e /∫/ foram 

gerados três tipos de figuras para cada sujeito do estudo: 

 

 Sobreposição dos cinco contornos de língua na produção de /s/ 

 Sobreposição dos cinco contornos de língua na produção de /∫/ 

 Sobreposição do contorno médio de /s/ ao contorno médio de /∫/ 

 

A visualização dos contornos de língua nas produções dos fonemas estudados 

por meio das figuras geradas para este tipo de análise permite uma descrição das 

diferenças de posicionamento e curvatura de cada uma das três principais regiões da 

língua para a articulação da fala: ponta/lâmina, dorso e raiz. 

 

 

4.4.3.4 Análise das distâncias entre o contorno de língua na 

produção de /s/ e na produção de /∫/ 

Os 42 pontos formados pela intersecção das 42 retas da grade radial com o 

contorno da superfície de língua permitem a extração de valores quantitativos, como os 

das distâncias (em milímetros), entre os contornos de língua de /s/ e /∫/. 

Após a obtenção do contorno médio da língua para /s/ e /∫/ e a sobreposição 

desses dois contornos para cada sujeito, foi realizada a análise das distâncias entre os 

contornos de cada sujeito, por meio do AAA (Figura7).   
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Figura 7 - Tela de análise do AAA apresentando os valores das distâncias entre os 

contornos médiso de língua nas produções de /s/ e /∫/ 
 

 

Ressalta-se que, para todos os sujeitos do estudo, o procedimento para extrair os 

valores das distâncias entre os dois contornos médios de língua foi realizado pelo 

calculo automático do AAA, com subtração sempre na seguinte ordem:  

 

Valores do contorno médio de língua na produção do /s/ 

– 

Valores do contorno médio de língua na produção do /∫/ 

 

 

Os resultados dessa subtração fornecem um valor absoluto, que indica a 

distância, em milímetros, entres os contornos médios de língua de /s/ e /∫/, para cada 

um dos 42 pontos. A obtenção de valores positivos indica que, naquele ponto, o 

contorno de língua na produção do /s/ está em posição mais alta do que o contorno de 

língua na produção de /∫/. Já os valores negativos, indicam que, naquele ponto, o 

contorno de língua na produção do /s/ está em posição mais baixa do que o contorno de 

língua na produção de /∫/. 
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4.4.3.5  Análise perceptiva  das produções de /s/ e /∫/ nas 

repetições de /’sapʊ / e /’∫avɪ/ 

 

Para o julgamento perceptivo da produção de /s/ e /∫/ nas repetições de /’sapʊ / 

e /’∫avɪ/, todas as produções das crianças do GCC e GTF foram classificadas 

individualmente por quatro juízes: a pesquisadora executante, uma estudante de 

graduação em fonoaudiologia e outras duas fonoaudiólogas com experiência em 

pesquisa com crianças com TF. 

Importante salientar, novamente, que somente a pesquisadora executante sabia 

qual criança pertencia ao GCC e qual pertencia ao GTF. Os outros três juízes receberam 

os arquivos de áudio com as produções de cada sujeito, em três sequências diferentes de 

apresentação, sendo que os sujeitos dos dois grupos foram misturados. 

Cada juiz recebeu uma planilha de Excel (Apêndice 8) e foi orientado a 

classificar com o número 1 a categoria que melhor descrevia o som que ele escutou para 

o fonema inicial, em cada produção de /’sapʊ/ e /’∫avɪ/.   

As opções para as classificações do /s/ nas produções de /’sapʊ/ foram: 

  

  [s] - que representava a produção correta do fonema /s/ 

 [s*]ant - que representava a produção do fonema /s/ com distorção do 

som por projeção anterior de língua nos dentes incisivos centrais 

 [s*]post - que representava a produção do fonema /s/ com distorção do 

som por leve posteriorização do movimento de língua no palato duro 

 [s*]alarg - que representava a produção do fonema /s/ com distorção do 

som por alargamento de língua com escape lateral de ar. 

 Outros - que representava a produção do fonema /s/ como outro fonema  
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As opções para as classificações do /∫/ nas produções de /’∫avɪ/ foram:  

 [∫] - que representava a produção correta do fonema /∫/ 

 [∫*]ant - que representava a produção do fonema /∫/ com distorção do 

som por leve projeção anterior de língua no palato duro 

 [∫*]post - que representava a produção do fonema /∫/ com distorção do 

som por leve posteriorização do movimento de língua no palato duro 

 [∫*]alarg - que representava a produção do fonema /∫/ com distorção do 

som por alargamento de língua com escape lateral de ar 

 [s] - que representava a produção do fonema /∫/ como substituído pelo /s/ 

 [s*]ant - que representava a produção do fonema /∫/ como substituído 

pelo /s/ com distorção do som por projeção anterior de língua nos dentes 

incisivos centrais 

  [s*]post - que representava a produção do fonema /∫/ como substituído 

pelo /s/ com distorção do som por leve posteriorização do movimento de 

língua no palato duro  

 [s*]alarg - que representava a produção do fonema /∫/ como substituído 

pelo /s/ com distorção do som por alargamento de língua com escape 

lateral de ar. 

 Outros - que representava a produção do fonema /∫/ como outro fonema  
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4.5  Método estatístico 

 

 Análise do julgamento perceptivo das produções de /s/ e /∫/ 4.5.1

Para medir a concordância entre os juízes, foi calculado o coeficiente Kappa 

generalizado (Fleiss, 1971 e Fleiss, 2003). Esse coeficiente, teoricamente, varia de -1 a 

1, sendo que o valor 1 indica concordância perfeita, 0  indica que a concordância é igual 

à situação em que o julgamento é realizado ao acaso e valores negativos indicam que a 

concordância é menor do que a obtida quando o julgamento é feito ao acaso. Os valores 

entre 0 e 1 são interpretados da seguinte forma (Altman, 1999):  

 menor que 0,20 : concordância fraca; 

 de 0,21 a 0,40: concordância razoável; 

 de 0,41 a 0,60: concordância moderada; 

 de 0,61 a 0,80: concordância forte; 

 de 0,81 a 1,0: concordância muito forte. 

 

Para observar qual a classificação mais ocorrente em cada repetição e em todas 

as produções de /’sapʊ / e /’∫avɪ/ de cada sujeito, foi aplicada a medida Moda (Mo), 

especialmente útil para reduzir a informação de um conjunto de dados qualitativos 

apresentados sob a forma de nomes ou categorias, para os quais não se pode calcular a 

média e, por vezes, a mediana. Nos casos em que duas categorias ocorreram com a 

mesma frequência, optou-se por considerar a categoria mais à esquerda na planilha do 

Excel, uma vez que levou-se em conta que a ordem da disposição das classificações 

seguiu o parâmetro do alvo produzido, da forma correta para a menos correta.  

 

 Análises das distâncias entre os contornos de língua na produção 4.5.2

de /s/ e /∫/ 

Para a análise quantitativa, foram selecionados os pontos que mais contribuiriam 

para a diferenciação articulatória dos dois fonemas alvo do estudo e esses pontos foram 

usados na comparação articulatória entre os sujeitos do estudo, 
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4.5.2.1 Definição dos pontos a serem comparados 

Como foi apontado, o AAA fornece 42 pontos para análise das distâncias e o 

próprio software indica os valores de p para o Teste T. Em função do número de 

sujeitos da amostra, optou-se por selecionar 11 pontos, dentre os 42, para a análise das 

distâncias entre os contornos médios de língua na produção de /s/ e /∫/. Para a seleção 

desses 11 pontos, foram estabelecidos alguns critérios: 

Em primeiro lugar, considerou-se a demarcação das seis grandes áreas 

fornecidas pelos pontos 0, 7, 14, 21, 28, 35 e 41 do software AAA, priorizando os 

pontos localizados nas áreas em que são capturadas as regiões de ponta/lâmina e dorso 

de língua, uma vez que o /s/ tem como uma das suas principais características 

articulatórias a participação da ponta/lâmina da língua e que, para o /∫/, há a 

participação do dorso da língua. 

Em segundo lugar, priorizou-se a escolha dos pontos de cada região que 

apresentaram p-valores de significativos no Teste T, quanto à distância entre os 

contornos médios de língua na produção de /s/ e /∫/ dos sujeitos do GCA e GCC. 

 

4.5.2.2 Técnica de análise de agrupamentos 

Após extração dos dados obtidos nos 11 pontos selecionados, foi utilizada a 

técnica de análise de agrupamentos, com o intuito de formar grupos homogêneos 

internamente e heterogêneos entre si, quanto às diferenças em todos esses pontos, 

considerados simultaneamente na análise. O método de agrupamento adotado foi o das 

médias das distâncias, considerando-se como medida a distância euclidiana (Johnson e 

Whichern, 2007). 
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5 RESULTADOS 

Nos resultados são apresentados, inicialmente, os dados descritivos que 

caracterizaram cada grupo estudado - GCA, GCC e GTF -, em relação ao gênero e 

idade, bem como o desempenho dos sujeitos nas provas de Fonologia do ABFW, 

levando-se em conta as medidas de ocorrência do processo fonológico de FP, o índice 

PCC e a ocorrência de distorções na produção dos fonemas alvo /s/ e /∫/. Para o GTF, 

são descritos, também, os resultados referentes à aplicação da prova de EF. 

Em seguida, são apresentados os resultados do julgamento perceptivo das 

produções de /s/ e /∫/ nas repetições de /’sapu/ e /’∫avI/, para o GCC e GTF. 

Por fim, são demonstrados os resultados das análises qualitativa e quantitativa 

dos contornos de língua por meio da USF, para os três grupos estudados.  

 

5.1 Resultados descritivos da casuística estudada 

 

 GCA 5.1.1

A média de idade do GCA foi de 22 anos e 5 meses. A amostra foi composta por 

cinco adultos do gênero masculino e dez do gênero feminino. Conforme os critérios de 

inclusão propostos, todos os sujeitos apresentaram índice de PCC igual a 100% e, 

portanto, nenhuma ocorrência de processos fonológicos e nenhuma distorção na 

produção dos fonemas (Tabela 1). 

 

Tabela 1 - Dados descritivos do GCA 

Sujeito Gênero Idade 

Prova de Imitação do ABFW 

PCC 

% 

FP 

% 
Distorção do /s/ Distorção do /∫/ 

1 Masculino 23:09 100 0 0 0 

2 Masculino 24:00 100 0 0 0 

3 Feminino 20:04 100 0 0 0 

4 Feminino 20:10 100 0 0 0 
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Sujeito Gênero Idade 

Prova de Imitação do ABFW 

PCC 

% 

FP 

% 
Distorção do /s/ Distorção do /∫/ 

5 Masculino 18:11 100 0 0 0 

6 Feminino 26:10 100 0 0 0 

7 Masculino 20:00 100 0 0 0 

8 Feminino 22:04 100 0 0 0 

9 Masculino 21:01 100 0 0 0 

10 Feminino 19:09 100 0 0 0 

11 Feminino 27:04 100 0 0 0 

12 Feminino 20:03 100 0 0 0 

13 Feminino 28:05 100 0 0 0 

14 Feminino 21:10 100 0 0 0 

15 Feminino 21:02 100 0 0 0 

Médias  22:05 100 0 0 

Legenda: FP – Frontalização de Palatal; PCC - Porcentagem de Consoantes Corretas 

 

 GCC 5.1.2

A média de idade do GCC foi de 7 anos, sendo oito crianças do gênero 

masculino e cinco do gênero feminino. Os sujeitos deste grupo apresentaram pequena 

variação no PCC entre as duas provas de Fonologia do ABFW, com valor mínimo de 

97,8%, nenhuma ocorrência do processo fonológico de FP e nenhuma distorção na 

produção dos fonemas /s/ e /∫/ ( 

Tabela 2). 

 

Tabela 2- Dados descritivos do GCC 

Sujeito Gênero Idade 

Prova 

Imitação do ABFW 

Prova 

Nomeação do ABFW 

PCC 

% 

FP 

% 

Dist 

/s/ 

Dist 

/∫/ 

PCC 

% 

FP 

% 

Dist 

/s/ 

Dist 

/∫/ 

1 Masculino 07:11 99,1 0 0 0 97,8 0 0 0 

2 Feminino 06:06 100 0 0 0 97,8 0 0 0 

3 Feminino 07:01 100 0 0 0 100 0 0 0 

4 Feminino 07:06 100 0 0 0 100 0 0 0 

5 Masculino 06:07 100 0 0 0 100 0 0 0 

6 Masculino 07:02 98,1 0 0 0 100 0 0 0 
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Sujeito Gênero Idade 

Prova 

Imitação do ABFW 

Prova 

Nomeação do ABFW 

PCC 

% 

FP 

% 

Dist 

/s/ 

Dist 

/∫/ 

PCC 

% 

FP 

% 

Dist 

/s/ 

Dist 

/∫/ 

7 Feminino 07:01 100 0 0 0 100 0 0 0 

8 Masculino 07:02 100 0 0 0 98,9 0 0 0 

9 Masculino 07:10 100 0 0 0 100 0 0 0 

10 Masculino 06:00 100 0 0 0 100 0 0 0 

11 Masculino 06:07 100 0 0 0 100 0 0 0 

12 Masculino 06:08 100 0 0 0 98,9 0 0 0 

13 Feminino 06:02 100 0 0 0 100 0 0 0 

            Média 07:00 99,8 0 0 0 99,5 0 0 0 
Legenda - Dist: Distorção; FP – Frontalização de Palatal; PCC – Porcentagem de Consoantes Corretas 

 

 GTF 5.1.3

A média de idade deste grupo foi de 6 anos e 6 meses, sendo seis crianças do 

gênero masculino e uma do gênero feminino. Todos os sujeitos do GTF mostraram 

variações no PCC entre as duas provas. O valor máximo de PCC foi 81,3%, apresentado 

na prova de Imitação, e o valor mínimo foi 51,1%, apresentado na prova de Nomeação. 

Também foi verificado que, quatro dentre os sete sujeitos do grupo, apresentaram 

distorções na produção do /s/ e, nas palavras em que o alvo era o /∫/, este fonema foi 

substituído por /s/ e produzido com distorção (Tabela 3). 

 

Tabela 3 - Dados descritivos do GTF  

Sujeito Gênero Idade 

Prova 

Imitação do ABFW 

Prova  

Nomeação do ABFW                    

PCC 

% 

FP 

% 

Dist 

/s/* 

Dist 

/∫/** 

PCC 

% 

FP 

% 

Dist 

/s/* 

Dist 

/∫/** 

1 Masculino 06:11 69,2 100 3 2 71,1 100 0 0 

2 Masculino 06:11 81,3 16 4 0 89,7 40 0 0 

3 Masculino 06:00 76,6 100 5 3 68,9 100 7 3 

4 Feminino 07:03 51,4 83,3 4 1 51,1 20 5 0 

5 Masculino 05:02 78,5 100 1 2 81,1 80 0 0 

6 Masculino 05:06 72,9 100 5 3 71,1 100 7 3 

7 Masculino 05:10 54,2 100 4 1 67 100 2 1 



46 

Sujeito Gênero Idade 

Prova 

Imitação do ABFW 

Prova  

Nomeação do ABFW                    

PCC 

% 

FP 

% 

Dist 

/s/* 

Dist 

/∫/** 

PCC 

% 

FP 

% 

Dist 

/s/* 

Dist 

/∫/** 

Média 06:06 69,2 85,6 2,7 1,3 71,4 77,1 2,6 1 

Legenda - Dist: Distorção; FP – Frontalização de Palatal; PCC – Porcentagem de Consoantes Corretas 

*  Produção do /s/ com distorção 

**  Produções do /∫/ transcritos por meio de análise de oitiva, como /s/ distorcido 

 

Na Tabela 4, são apresentados os valores referentes à prova de EF, que foi 

aplicada aos sons ausentes do inventário fonético dos sujeitos do GTF. Observa-se que 

todos os sujeitos do GTF apresentaram, no mínimo, quatro sons ausentes e, no mínimo, 

dois sons estimuláveis. Três sujeitos apresentaram o /∫/ em seu inventário fonético e os 

quatro sujeitos que precisaram da aplicação da prova de EF para o /∫/ não foram 

estimuláveis a este som ausente, em seu inventário fonético. 

 

Tabela 4 -Desempenho do GTF na prova de EF com análise do IEF para /∫/ 

Sujeit

o 
Gênero Idade 

Prova de Estimulabilidade de Fala 

Número de 

Sons Ausentes 

Número de Sons 

Estimuláveis 

IEF% 

para /∫/ 

1 Masculino 06:11 20 14 0 

2 Masculino 06:11 8 8 NA 

3 Masculino 06:00 4 2 0 

4 Feminino 07:03 21 8 NA 

5 Masculino 05:02 13 11 NA 

6 Masculino 05:06 11 8 0 

7 Masculino 05:10 14 5 0 

          Média 06:06 13 8 -- 

Legenda - IEF: Índice de Estimulabilidade de Fala; NA: Não Aplicada, pois a criança apresentou /∫/ em 

uma das provas de Fonologia 
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5.2 Julgamento perceptivo das produções de /s/ e /∫/  no GCC e GTF  

 

 GCC 5.2.1

Nas Tabela 5 a Tabela 14, observa-se o julgamento perceptivo de todas as 

produções das crianças do GCC na coleta da USF. 

Nas Tabela 5 a Tabela 9 são apresentados os julgamentos de cada uma das cinco 

repetições da palavra /’sapu/. Nota-se que a maioria dos sujeitos do GCC foi 

classificada com a produção correta do alvo /s/ pelos quatro juízes. O mesmo é 

observado nas Tabela 10 a Tabela 14 para o alvo /∫/, nas cinco repetições de /’∫avI/. 

De forma geral, nota-se que os valores do coeficiente Kappa foram baixos, o 

que, nestes casos, pode ser explicado pelo fato de haver pouca prevalência de algumas 

das categorias analisadas (Altman, 1999). 

 

 

Tabela 5 - Número de juízes na classificação perceptiva - primeira repetição de /’sapʊ/ - 

GCC 
Sujeito 

GCC 
[s] [s*] anterior [s*] posterior [s*] alargado Outro 

Total de Juízes 

1 2 1 1 0 0 4 

2 2 2 0 0 0 4 

3 4 0 0 0 0 4 

4 4 0 0 0 0 4 

5 4 0 0 0 0 4 

6 4 0 0 0 0 4 

7 3 1 0 0 0 4 

8 2 0 2 0 0 4 

9 2 0 0 1 1 4 

10 4 0 0 0 0 4 

11 3 1 0 0 0 4 

12 4 0 0 0 0 4 

13 3 1 0 0 0 4 

    Legenda: * - distorção do som alvo  

    Kappa =0,041 Erro padrão=0,079 
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Tabela 6 - Número de juízes na  classificação perceptiva - segunda repetição de /’sapʊ/ - 

GCC 

Sujeito 

GCC 
[s] [s*] anterior [s*] posterior [s*] alargado Outro 

Total 

de 

Juízes 

1 3 0 0 1 0 4 

2 1 1 0 0 2 4 

3 3 1 0 0 0 4 

4 3 1 0 0 0 4 

5 3 0 1 0 0 4 

7 3 1 0 0 0 4 

8 4 0 0 0 0 4 

9 4 0 0 0 0 4 

10 4 0 0 0 0 4 

11 3 0 1 0 0 4 

12 3 1 0 0 0 4 

13 4 0 0 0 0 4 

      Legenda: * - distorção do som alvo 

      Kappa= -0,01  Erro padrão 0,08 

 

 

 

Tabela 7 - Número de juízes na  classificação perceptiva - terceira repetição de /’sapʊ/ - 

GCC 

Sujeito 

GCC 
[s] [s*] anterior [s*] posterior [s*] alargado Outro 

Total 

de 

Juízes 

1 4 0 0 0 0 4 

2 4 0 0 0 0 4 

3 4 0 0 0 0 4 

4 3 1 0 0 0 4 

5 4 0 0 0 0 4 

6 4 0 0 0 0 4 

7 4 0 0 0 0 4 

8 3 0 1 0 0 4 

9 4 0 0 0 0 4 

10 4 0 0 0 0 4 

11 4 0 0 0 0 4 

12 4 0 0 0 0 4 

13 4 0 0 0 0 4 

  Legenda: * - distorção do som alvo 

  Kappa =-0,03 Erro padrão = 0,09 
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Tabela 8 - Número de juízes na  classificação perceptiva - quarta repetição de /’sapʊ/ - 

GCC 

Sujeito 

GCC 
[s] [s*] anterior [s*] posterior [s*] alargado Outro 

Total 

de 

Juízes 

1 0 0 3 0 1 4 

2 4 0 0 0 0 4 

4 4 0 0 0 0 4 

5 4 0 0 0 0 4 

6 4 0 0 0 0 4 

7 2 2 0 0 0 4 

8 4 0 0 0 0 4 

9 4 0 0 0 0 4 

10 4 0 0 0 0 4 

11 2 2 0 0 0 4 

12 2 0 1 0 1 4 

13 4 0 0 0 0 4 

  Legenda: * - distorção do som alvo 

  Kappa = 0,38  Erro padrão = 0,08 

 
 

 

Tabela 9 - Número de juízes na  classificação perceptiva - quinta repetição de /’sapʊ/ - 

GCC 

Sujeito 

GCC 
[s] [s*] anterior [s*] posterior [s*] alargado Outro 

Total 

de 

Juízes 

1 3 0 1 0 0 4 

2 3 0 0 0 1 4 

3 4 0 0 0 0 4 

4 4 0 0 0 0 4 

5 4 0 0 0 0 4 

6 3 0 0 0 1 4 

8 4 0 0 0 0 4 

9 4 0 0 0 0 4 

10 4 0 0 0 0 4 

11 4 0 0 0 0 4 

12 3 0 1 0 0 4 

  Legenda: * - distorção do som alvo 

  Kappa =-0,07 Erro padrão = 0,10 
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Tabela 10 - Número de juízes na  classificação perceptiva - primeira repetição de /’∫avɪ/ - 

GCC 

Sujeito 

GCC 
[∫] 

[∫*] 

ant 

[∫*] 

post 

[∫*] 

alarg 
[s] 

[s*] 

ant 

[s*] 

post 
[s*]alarg Outro 

Total de 

Juízes 

1 0 0 1 0 2 0 1 0 0 4 

2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 

3 3 0 1 0 0 0 0 0 0 4 

4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 

5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 

6 3 0 1 0 0 0 0 0 0 4 

7 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 

8 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 

9 3 0 0 1 0 0 0 0 0 4 

10 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 

11 1 0 2 1 0 0 0 0 0 4 

12 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 

13 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 

Legenda: * - distorção do som alvo; alarg – movimento alargado; ant – movimento anterior; 

post – movimento posterior 

Kappa = 0,27 Erro padrão = 0,08 

 
 

Tabela 11 - Número de juízes na  classificação perceptiva - segunda repetição de /’∫avɪ/ -

GCC 

Sujeito 

GCC 
[∫] 

[∫*] 

ant 

[∫*] 

post 

[∫*] 

alarg 
[s] 

[s*] 

ant 

[s*] 

post 

[s*] 

alarg 
Outro 

Total 

de 

Juízes 

1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 

2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 

3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 

4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 

5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 

6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 

7 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 

8 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 

9 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 

10 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 

11 3 0 1 0 0 0 0 0 0 4 

12 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 

13 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 

Legenda: * - distorção do som alvo; alarg – movimento alargado; ant – movimento anterior; 

post –movimento posterior  

Kappa = -0,02 Erro padrão = 0,11 
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Tabela 12 - Número de juízes na  classificação perceptiva - terceira repetição de /’∫avɪ/ - 

GCC 

Sujeito 

GCC 
[∫] 

[∫*] 

ant 

[∫*] 

post 

[∫*] 

alarg 
[s] 

[s*] 

ant 

[s*] 

post 

[s*] 

alarg 
Outro 

Total 

de 

Juízes 

1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 

2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 4 

3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 

4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 

5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 

6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 

7 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 

8 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 

9 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 

10 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 

11 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 

12 3 0 0 1 0 0 0 0 0 4 

13 3 1 0 0 0 0 0 0 0 4 

Legenda: * - distorção do som alvo; alarg – movimento alargado; ant – movimento anterior; 

post –movimento posterior  

Kappa = 0,21 ; Erro padrão = 0,08 

 

 

 

Tabela 13 - Número de juízes na  classificação perceptiva - quarta repetição de /’∫avɪ/ - 

GCC 

Sujeito 

GCC 
[∫] 

[∫*] 

ant 

[∫*] 

post 

[∫*] 

alarg 
[s] 

[s* 

 ant 

[s*] 

post 

[s*] 

alarg 
Outro 

Total 

de 

Juízes 

1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 

2 3 0 1 0 0 0 0 0 0 4 

3 3 0 1 0 0 0 0 0 0 4 

4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 

5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 

7 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 

8 3 1 0 0 0 0 0 0 0 4 

9 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 

10 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 

11 3 0 1 0 0 0 0 0 0 4 

12 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 

13 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 

Legenda: * - distorção do som alvo; alarg – movimento alargado; ant – movimento anterior; 

post –movimento posterior  

Kappa = -0,07 Erro padrão = 0,10 
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Tabela 14 - Número de juízes na  classificação perceptiva - quinta repetição de /’∫avɪ/ - 

GCC 

Sujeito 

GCC 
[∫] 

[∫*] 

ant 

[∫*] 

post 

[∫*] 

alarg 
[s] 

[s*] 

ant 

[s*] 

post 

[s*] 

alarg 
Outro 

Total 

de 

Juízes 

1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 

2 0 1 1 0 2 0 0 0 0 4 

3 4 0 0 0 1 0 0 0 0 4 

4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 

5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 

6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 

7 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 

8 3 0 1 0 0 0 0 0 0 4 

9 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 

10 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 

11 3 0 1 0 0 0 0 0 0 4 

12 2 1 0 0 0 0 0 0 1 4 

Legenda: * - distorção do som alvo; alarg – movimento alargado; ant – movimento anterior; 

post –movimento posterior  

Kappa = 0,27 Erro padrão = 0,07 

 

 

 

Na Tabela 15, são apresentadas as Modas (Mo), medidas que indicaram que as 

classificações mais ocorrentes para todos os sujeitos do GCC foram [s] para a produção 

de /s/ nas repetições de /’sapʊ/ e [∫] para a produção de /∫/ nas repetições de /’∫avɪ/ . 

 

 

Tabela 15 – Moda nas classificações de /s/ e /∫/ - GCC 

 

Sujeito GCC Repetições Moda /s/ Moda /∫/ 

1 

1ª [s] [s] 

2ª [s] [∫] 

3ª [s] [∫] 

4ª [s*] post [∫] 

5ª [s] [∫] 

2 

1ª [s] [∫] 

2ª Outro [∫] 

3ª [s] [∫*] ant 

4ª [s] [∫] 

5ª [s] [s] 
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Sujeito GCC Repetições Moda /s/ Moda /∫/ 

3 

1ª [s] [∫] 

2ª [s] [∫] 

3ª [s] [∫] 

4ª [s] [∫] 

5ª Não Nomeou [∫] 

4 

1ª [s] [∫] 

2ª [s] [∫] 

3ª [s] [∫] 

4ª [s] [∫] 

5ª [s] [∫] 

5 

1ª [s] [∫] 

2ª [s] [∫] 

3ª [s] [∫] 

4ª [s] [∫] 

5ª [s] [∫] 

6 

1ª [s] [∫] 

2ª [s] [∫] 

3ª [s] [∫] 

4ª [s] [∫] 

7 

1ª [s] [∫] 

2ª [s] [∫] 

3ª [s] [∫] 

4ª [s] [∫] 

5ª [s] [∫] 

8 

1ª [s] [∫] 

2ª [s] [∫] 

3ª [s] [∫] 

4ª [s] [∫] 

5ª Não Nomeou [∫] 

9 

1ª [s] [∫] 

2ª [s] [∫] 

3ª [s] [∫] 

4ª [s] [∫] 

5ª [s] [∫] 

10 

1ª [s] [∫] 

2ª [s] [∫] 

3ª [s] [∫] 

4ª [s] [∫] 

5ª [s] [∫] 

11 

1ª [s] [∫*] post 

2ª [s] [∫] 

3ª [s] [∫] 

4ª [s] [∫] 
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Sujeito GCC Repetições Moda /s/ Moda /∫/ 

5ª [s] [∫] 

12 

1ª [s] [∫] 

2ª [s] [∫] 

3ª [s] [∫] 

4ª [s] [∫] 

5ª [s] [∫] 

13 

1ª [s] [∫] 

2ª [s] [∫] 

3ª [s] [∫] 

4ª [s] [∫] 

5ª Não Nomeou Não Nomeou 

Legenda: * - distorção do som alvo; ant – movimento anterior; post –movimento posterior 

 
 

 GTF 5.2.2

Nas Tabela 16 a Tabela 25, observa-se o julgamento perceptivo de todas as 

produções das crianças do GTF na coleta da USF. 

Para os julgamentos de cada uma das cinco repetições da palavra /’sapu/, nota-

se que houve concordância de fraca a razoável entre os juízes, na análise das produções 

do GTF (Tabela 16 a Tabela 20). 

A análise do GTF, apresentada nas  Tabelas de 21 a 25  para o alvo /∫/, nas cinco 

repetições de /’∫avI/, mostra que houve, de forma geral, concordância fraca entre os 

juízes na análise das produções, sendo que a maioria das produções foi classificada 

como a substituição do /∫/ pelo /s/ correto ou distorcido. 

Tabela 16 - Número de juízes na  classificação perceptiva - primeira repetição de /’sapʊ/ - 

GTF 

Sujeito 

GTF 
[s] [s*] anterior [s*] posterior [s*] alargado Outro 

Total 

de 

Juízes 

1 1 3 0 0 0 4 

2 1 0 1 2 0 4 

3 4 0 0 0 0 4 

4 1 0 2 1 0 4 

5 4 0 0 0 0 4 

6 0 4 0 0 0 4 

7 1 1 1 0 1 4 

Legenda: * - distorção do som alvo; 

Kappa = 0,30 Erro padrão = 0,09 
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Tabela 17 - Número de juízes na  classificação perceptiva - segunda repetição de /’sapʊ/ - 

GTF 

Sujeito 

GTF 
[s] [s*] anterior [s*] posterior [s*] alargado Outro 

Total 

de 

Juízes 

1 1 2 1 0 0 4 

2 3 0 0 1 0 4 

3 4 0 0 0 0 4 

4 1 0 2 1 0 4 

5 4 0 0 0 0 4 

6 0 4 0 0 0 4 

7 2 2 0 0 0 4 

Legenda: * - distorção do som alvo; 

Kappa = 0,30 Erro padrão = 0,10 

 

 

Tabela 18 - Número de juízes na  classificação perceptiva - terceira repetição de /’sapʊ/ - 

GTF 

Sujeito 

GTF 
[s] [s*] anterior [s*] posterior [s*] alargado Outro 

Total 

de 

Juízes 

1 2 2 0 0 0 4 

2 0 0 2 2 0 4 

3 3 1 0 0 0 4 

4 1 0 2 1 0 4 

5 4 0 0 0 0 4 

7 2 1 0 0 1 4 

Legenda: * - distorção do som alvo; 

Kappa = 0,12 Erro padrão = 0,09 

 

 

Tabela 19 - Número de juízes na  classificação perceptiva - quarta repetição de /’sapʊ/ - 

GTF 

Sujeito 

GTF 
[s] [s*] anterior [s*] posterior [s*] alargado Outro 

Total 

de 

Juízes 

1 2 2 0 0 0 4 

2 3 0 0 1 0 4 

3 3 1 0 0 0 4 

4 1 0 3 0 0 4 

5 3 0 0 1 0 4 

7 1 3 0 0 0 4 

Legenda: * - distorção do som alvo 

Kappa = 0,11 Erro padrão = 0,11 
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Tabela 20 - Número de juízes na  classificação perceptiva - quinta repetição de /’sapʊ/ - 

GTF 

Sujeito 

GTF 
[s] [s*] anterior [s*] posterior [s*] alargado Outro 

Total 

de 

Juízes 

1 1 3 0 0 0 4 

2 1 0 1 2 0 4 

3 0 4 0 0 0 4 

4 2 0 2 0 0 4 

5 3 0 0 1 0 4 

6 0 4 0 0 0 4 

7 3 1 0 0 0 4 

Legenda: * - distorção do som alvo 

Kappa = 0,33 Erro padrão = 0,10 

 

 

Tabela 21 - Número de juízes na  classificação perceptiva - primeira repetição de /’∫avɪ/-  

GTF 

Sujeito 

GTF 
[∫] 

[∫*] 

ant 

[∫*] 

post 

[∫*] 

alarg 
[s] 

[s*] 

ant 

[s*] 

post 

[s*] 

alarg 
Outro 

Total 

de 

Juízes 

1 0 0 1 0 0 2 1 0 0 4 

2 0 0 1 0 1 0 1 1 0 4 

3 0 1 0 0 2 1 0 0 0 4 

4 0 0 0 1 2 0 1 0 0 4 

5 1 1 1 1 0 0 0 0 0 4 

6 0 1 0 0 0 3 0 0 0 4 

7 0 0 1 0 2 1 0 0 0 4 

Legenda: * - distorção do som alvo; alarg – movimento alargado; ant – movimento anterior; 

post –movimento posterior  

Kappa = -0,03 Erro padrão = 0,07 

 

 

abela 22 - Número de juízes na  classificação perceptiva - segunda repetição de /’∫avɪ/ - 

GTF 

Sujeito 

GTF 

[∫] 
[∫*] 

ant 

[∫*] 

post 

[∫*] 

alarg 
[s] 

[s*] 

ant 

[s*] 

post 

[s*] 

alarg 
Outro 

Total 

de 

Juízes 

1 0 0 1 0 1 2 0 0 0 4 

2 0 1 0 0 1 1 0 1 0 4 

3 0 1 0 0 1 2 0 0 0 4 

4 0 0 0 1 2 0 1 0 0 4 

5 2 1 0 1 0 0 0 0 0 4 

6 0 1 0 0 0 3 0 0 0 4 

7 0 1 1 0 2 0 0 0 0 4 

Legenda: * - distorção do som alvo; alarg – movimento alargado; ant – movimento anterior; 

post –movimento posterior  

Kappa = -0,02  Erro padrão = 0,07 
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Tabela 23 - Número de juízes na  classificação perceptiva - terceira repetição de /’∫avɪ/ - 

GTF 

Sujeito 

GTF 
[∫] 

[∫*] 

ant 

[∫*] 

post 

[∫*] 

alarg 
[s] 

[s*] 

ant 

[s*] 

post 

[s*] 

alarg 
Outro 

Total de 

Juízes 

1 0 0 1 0 1 2 0 0 0 4 

2 0 0 0 1 1 0 1 1 0 4 

3 0 1 0 0 1 2 0 0 0 4 

5 1 0 1 0 0 0 0 0 2 4 

6 0 0 1 0 0 3 0 0 0 4 

7 0 0 1 0 2 1 0 0 0 4 

Legenda: * - distorção do som alvo; alarg – movimento alargado; ant – movimento anterior; 

post –movimento posterior  

Kappa = -0,01 Erro padrão = 0,08 

 

 

 

Tabela 24 - Número de juízes na  classificação perceptiva - quarta repetição de /’∫avɪ/ - 

GTF 

Sujeito 

GTF 
[∫] [∫*] ant 

[∫*] 

post 

[∫*] 

alarg 
[s] [s*] ant 

[s*] 

post 

[s*] 

alarg 
Outro 

Total 

de 

Juízes 

1 0 0 1 0 0 2 1 0 0 4 

2 0 0 0 1 1 0 1 1 0 4 

4 0 0 1 0 2 0 1 0 0 4 

5 0 0 1 0 0 0 0 0 3 4 

6 0 0 1 0 0 3 0 0 0 4 

7 0 0 1 0 2 1 0 0 0 4 

Legenda: * - distorção do som alvo; alarg – movimento alargado; ant – movimento anterior; 

post –movimento posterior  

Kappa = 0,01 Erro padrão = 0,07 

 

 

Tabela 25 - Número de juízes na  classificação perceptiva - quinta repetição de /’∫avɪ/ - 

GTF 

Sujeito 

GTF 

[∫] 
[∫*] 

ant 

[∫*] 

post 

[∫*] 

alarg 
[s] 

[s*] 

ant 

[s*] 

post 

[s*] 

alarg 
Outro 

Total 

de 

juízes 

2 0 0 1 0 2 0 0 1 0 4 

3 0 1 0 0 1 2 0 0 0 4 

4 0 0 0 1 2 0 1 0 0 4 

5 1 1 1 1 0 0 0 0 0 4 

6 0 0 1 0 0 3 0 0 0 4 

7 0 0 1 0 2 1 0 0 0 4 

Legenda: * - distorção do som alvo; alarg – movimento alargado; ant – movimento anterior; 

post –movimento posterior  

Kappa = 0,27 Erro padrão = 0,07 
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Na Tabela 26, são apresentadas as Modas (Mo), medidas que indicaram que as 

classificações mais ocorrentes para os sujeitos do GTF foram variadas, sendo que nas 

repetições de /’sapʊ/ as classificações foram [s], [s*]ant, [s*]post e [s*]alarg. Nas 

repetições de /’∫avɪ/ as classificações mais ocorrentes foram [s], [s*]ant, [∫], [∫]ant, 

[∫]post, [∫]alarg e outros. 

 

 

Tabela 26 - Moda nas classificações de /s/ e /∫/ - GTF 

Sujeitos GTF Repetições Moda /s/ Moda /∫/ 

1 

1ª [s*] ant [s*] ant 

2ª [s*] ant [s*] ant 

3ª [s] [s*] ant 

4ª [s] [s*] ant 

5ª [s*] ant Não Nomeou 

2 

1ª [s*] alarg [∫*] post 

2ª [s] [∫*] ant 

3ª [s*] post [∫*] alarg 

4ª [s] [∫*] alarg 

5ª [s*] alarg [s] 

3 

1ª [s] [s] 

2ª [s] [s*] ant 

3ª [s] [s*] ant 

4ª [s] [s*] ant 

5ª [s*] ant Não Nomeou 

4 

1ª [s*] post [s] 

2ª [s*] post [s] 

3ª [s*] post [s] 

4ª [s*] post [s] 

5ª [s] Não Nomeou 

5 

1ª [s] [∫] 

2ª [s] [∫] 

3ª [s] Outro 

4ª [s] Outro 

5ª [s] [∫] 

6 

1ª [s*] ant [s*] ant 

2ª [s*] ant [s*] ant 

3ª [s*] ant [s*] ant 
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Sujeitos GTF Repetições Moda /s/ Moda /∫/ 

4ª Não Nomeou [s*] ant 

5ª Não Nomeou [s*] ant 

7 

1ª [s] [s] 

2ª [s] [s] 

3ª [s] [s] 

4ª [s*] ant [s] 

5ª [s] [s] 

Legenda: * - distorção do som alvo; alarg – movimento alargado; ant – movimento anterior; 

post –movimento posterior  

 

 

 

 Moda nas classificações das produções de /s/ e /∫/ no GCC e GTF 5.2.3

Na Tabela 27, observa-se que todos os sujeitos do GCC obtiveram moda [s] para 

a produção de /s/ e [∫] para a produção de /∫/. Porém, no GTF, a moda indicou 

produções diferentes, em  alguns sujeitos, para o /s/ e para o /∫/. Assim, no GTF, foram 

mais observadas para o /s/ as classificações [s], [s*]ant e [s*]post. Já  para a produção de 

/∫/, foram observadas as classificações [s], [s*]ant e [∫] . 

 

 

 

Tabela 27 – Moda da classificação mais ocorrente para cada sujeito na produção de /s/  e 

/∫/ 

 

Grupo Sujeito Moda /s/ Moda /∫/ 

GCC 

1 [s] [∫] 

2 [s] [∫] 

3 [s] [∫] 

4 [s] [∫] 

5 [s] [∫] 

6 [s] [∫] 
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Grupo Sujeito Moda /s/ Moda /∫/ 

7 [s] [∫] 

8 [s] [∫] 

9 [s] [∫] 

10 [s] [∫] 

11 [s] [∫] 

12 [s] [∫] 

13 [s] [∫] 

GTF 

1 [s*] ant [s*] ant 

2 [s] [s] 

3 [s] [s*] ant 

4 [s*] post [s] 

5 [s] [∫] 

6 [s*] ant [s*] ant 

7 [s] [s] 

Legenda: * - distorção do som alvo; alarg – movimento alargado; ant – movimento anterior; 

 post –movimento posterior  

 

 

 

5.3 Análise qualitativa do contorno de língua nas produções de /s/ e 

/∫/ 

A análise qualitativa dos contornos de língua nas produções de /s/ e /∫/ são 

apresentadas a seguir, para cada grupo, sempre na mesma ordem: figuras da 

sobreposição dos cinco contornos de língua na produção /s/, figuras da sobreposição 

dos cinco contornos de língua na produção /∫/ e figuras da sobreposição do contorno 

médio de /s/ ao contorno médio de /∫/, de cada sujeito. 

Em cada uma das figuras, são descritas as diferenças de posicionamento e 

curvatura de cada uma das três principais regiões da língua para a articulação da fala: 

ponta/lâmina, dorso e raiz. 
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 GCA 5.3.1

 

A análise qualitativa (visual) do contorno de língua permitiu observar que a 

produção do /s/ na fala dos adultos (Figura 8) foi variável em relação à curvatura e 

direcionamento de dorso e ponta de língua, sendo possível classificar os 15 sujeitos em 

quatro tipos de configurações de contorno de língua (Tabela 28) 

 Em relação à produção do /∫/ (Figura 9), a análise qualitativa (visual) do 

contorno de língua não demonstrou configurações muito diferentes, sendo que a língua 

esteve elevada e a curvatura ocorreu no dorso de língua para gerar a turbulência de ar na 

região palatal.  

Ao observar as sobreposições do contorno de língua na produção de /s/ e /∫/, no 

GCA (Figura 10), nota-se que todos apresentaram variação na altura de língua na região 

mais anterior do dorso da língua. Além disso, para oito sujeitos do GCA, houve 

variação, também, da altura de língua na região mais posterior do dorso da língua 

(Sujeitos 1, 2 , 3, 4, 5, 10, 13 e 15).  
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Legenda: ponta de língua à direita da figura; raiz de língua à esquerda 

Figura 8 - Sobreposição dos contornos de língua nas produções do /s/ na fala de adultos  
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Legenda: ponta de língua à direita da figura; raiz de língua à esquerda 

Figura 9 - Sobreposição dos contornos de língua nas produções do /∫/ na fala de adultos 
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Legenda: ponta de língua à direita; raiz de língua à esquerda; traçado contínuo- contorno médio da 

produção de /s/; tracejado -contorno médio da produção de /∫/ 

Figura 10 - Sobreposição do contorno de língua médio das produções do /s/ e /∫/ na fala de 

adultos 
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Tabela 28 – Classificação qualitativa dos sujeitos, segundo a configuração de língua na 

produção de /s/ - GCA 

Configuração Características do contorno de língua Sujeitos GCA 

1 

 

sem curvatura acentuada de raiz ou dorso 

 

1 e 2 

2 

 

curvatura acentuada de raiz com dorso em direção 

descendente, em relação à raiz 

3, 4, e 5 e 6 

 

3 

 

curvatura acentuada de raiz com dorso em direção 

ascendente, em relação à raiz 

 

7, 8, 9, 10 e 11 

 

4 curvatura acentuada e mais anterior do dorso 12, 13, 14, e 15 

 

 

 

 GCC 5.3.2

 

Para as crianças com desenvolvimento típico (GCC), observa-se que os 

contornos de língua das cinco produções de /s/ (Figura 11) apresentaram-se com alguma 

distância entre si. Entretanto, foi possível identificar as mesmas quatro configurações de 

contorno de língua para a produção de /s/ observadas nos adultos (Tabela 29). 

Em relação a produção do /∫/ (Figura 12), não foram notadas configurações 

muito diferentes, sendo que a região do dorso de língua esteve mais elevada em relação 

ao contorno de língua, para o /s/, e a ponta de língua voltada para baixo. 

As sobreposições do contorno de língua na produção de /s/ e /∫/ para o GCC 

(Figura 13), indicam  que todos demonstraram variação na altura de língua na região 

mais anterior do dorso da língua. Além disso, para nove sujeitos do GCC, houve 

variação, também, da altura de língua na região mais posterior do dorso da língua 

(Sujeito 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10 e 13). 
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Legenda: ponta de língua à direita da figura; raiz de língua à esquerda 

Figura 11 - Sobreposição dos contornos de língua nas produções do /s/ na fala de crianças 

com desenvolvimento típico de fala e linguagem 
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Legenda: ponta de língua à direita da figura; raiz de língua à esquerda 

Figura 12 - Sobreposição dos contornos de língua nas produções do /∫/ na fala de crianças 

com desenvolvimento típico de fala e linguagem 
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Legenda: ponta de língua à direita; raiz de língua à esquerda; traçado contínuo- contorno médio da 

produção de /s/; tracejado -contorno médio da produção de /∫/ 

Figura 13 - Sobreposição dos contornos de língua nas produções do /∫/ na fala de crianças 

com desenvolvimento típico de fala e linguagem 
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Tabela 29 - Classificação qualitativa dos sujeitos segundo a configuração de língua na 

produção de /s/ - GCC 

Configuração Características do contorno de língua Sujeitos GCC 

1 

 

sem curvatura acentuada de raiz ou dorso 

 

1 e 2 

2 

 

curvatura acentuada de raiz com dorso em direção 

descendente, em relação à raiz 

 

3, 4, e 5 e 6 

 

3 

 

curvatura acentuada de raiz com dorso em direção 

ascendente, em relação à raiz 

 

7, 8 e 6 

 

4 curvatura acentuada e mais anterior do dorso 10, 11, 12, e 13 

 

 

 GTF 5.3.3

 

Na Figura 14, observam-se os contornos de língua das cinco produções de /s/ 

das  crianças do GTF. Nota-se que esses contornos demonstraram certa distância  entre 

si. 

Considerando-se os quatro tipos de configurações observadas na produções de  

/s/ dos adultos (GCA), é possível verificar que as crianças do GTF apresentaram três 

dentre as quatro configurações, sendo que a única não observada foi a configuração 1 

(Tabela 30).  

Em relação à análise visual dos contornos de língua na produção do alvo /∫/ das  

crianças do GTF (Figura 15), nota-se que houve configurações diferentes,  semelhantes 

àquelas apresentadas pelas mesmas crianças nas produções de /s/. O sujeito 5 foi uma 

exceção, pois apresentou maior elevação de dorso de língua em região palatal, com 

ponta de língua voltada para baixo. 

Em relação a sobreposição dos contornos de língua para os sons produção /s/ e 

do /∫/ (Figura 16), com exceção do sujeito 5, não foram observadas muitas diferenças 

entre os contornos de língua. 
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Legenda: ponta de língua à direita da figura; raiz de língua à esquerda 

Figura 14 - Sobreposição dos contornos de língua nas produções do /s/ na fala de crianças 

com TF 
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Legenda: ponta de língua à direita da figura; raiz de língua à esquerda 

Figura 15 - Sobreposição dos contornos de língua nas produções do /∫/ na fala de crianças 

com TF 
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Legenda: ponta de língua à direita; raiz de língua à esquerda; traçado contínuo- contorno médio da 

produção de /s/; tracejado -contorno médio da produção de /∫/ 

Figura 16 Sobreposição do contorno de língua médio das produções do /s/ e /∫/ na fala de 

crianças com TF 

 

 

Tabela 30 - Classificação qualitativa dos sujeitos segundo a configuração de língua na 

produção de /s/ - GTF 

Configuração Características do contorno de língua Sujeitos GTF 

1 

 

sem curvatura acentuada de raiz ou dorso 

 

nenhum 

2 

 

curvatura acentuada de raiz com dorso em direção 

descendente, em relação à raiz 

 

1, 4, e 5 

 

3 

 

curvatura acentuada de raiz com dorso em direção 

ascendente, em relação à raiz 

 

2 e 3 

 

4 curvatura acentuada e mais anterior do dorso 6 e 7 
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5.4 Análise das distâncias entre os contornos de língua na produção 

de /s/ e /∫/ 

 

 Definição dos pontos comparados 5.4.1

Conforme indicado no método, o software AAA oferece 42 pontos para análise 

de distância entre os contornos de língua obtidos na produção /s/ e /∫/ do mesmo 

sujeito. Para selecionar os principais pontos a serem analisados, foram computados 

aqueles em que registrou-se maior número de diferenças significativas entre as 

distâncias dos contornos médios de língua na produção de /s/ e /∫/, extraídos para todos 

os sujeitos do GCA e GCC. Os valores das distâncias são dados em milímetros e a 

comparação entre os contornos é fornecida pelo software AAA, por meio do p-valor do 

teste T, para os 42 pontos do AAA. 

Os 11 pontos selecionados foram os pontos de números: 3, 9,11, 14, 18, 20, 24, 

28, 29, 35 e 38 (Figura 17).     

 

 
Legenda: ponta de língua à direita da figura; raiz de língua à esquerda 

 

Figura 17 - Localização dos 11 pontos para análise de distâncias entre o traçado médio do 

contorno de língua na produção de /s/ e /∫/ 
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Nas Tabelas 31 a 33 são apresentados os resultados do Teste T, gerado pelo 

software AAA, para a comparação  entre os valores das distâncias dos contornos médios 

de língua na produção do /s/ e do /∫/ dos sujeitos dos três grupos (GCA, GCC, GTF). 

 

 

 

Tabela 31 – Valores da diferença em milímetros entre os contornos médios de língua para 

a produção do /s/ e do /∫/ - GCA 

 
Sujei

to 

GCA 

  
Ponto  

3 

Ponto  

9 

Ponto 

11 

Ponto 

14 

Ponto 

18 

Ponto 

20 

Ponto 

24 

Ponto 

28 

Ponto 

29 

Ponto 

35 

Ponto 

38 

1 

dif 3,005 2,458 -2,33 -9,23 -7,57 -3,72 2,803 7,218 7,812 4,538 3,239 

p-

val 
0,1 0,01* 0,01* 0,001* 0,001* 0,001* 0,001* 0,001* 0,001* 0,01* 0,01* 

2 

dif 0,932 3,158 0,868 -9,15 -8,77 -5,97 1,689 6,214 6,839 3,788 4,503 

p-

val 
0,8 0,05* 0,5 0,01* 0,01* 0,02* 0,5 0,01* 0,001* 0,001* 0,01* 

3 

dif 4,604 -2,87 -5,12 -7,33 -5,08 -2,39 2,039 4,799 5,08 0,945 -0,61 

p-

val 

0,001

* 

0,001

* 
0,001* 0,001* 0,001* 0,001* 0,001* 0,001* 0,001* 0,5 0,8 

4 

dif -0,57 -7,57 -6,83 -4,13 0,707 3,732 7,759 9,046 8,993 10,06 10,53 

p-

val 
0,5 

0,001

* 
0,001* 0,001* 0,5 0,01* 0,001* 0,001* 0,001* 0,001* 0,001* 

5 

dif 5,535 -5,71 -8,71 -8,77 -5,23 -1 5,674 6,682 6,281 3,639 3,337 

p-

val 

0,001

* 

0,001

* 
0,001* 0,001* 0,001* 0,5 0,001* 0,001* 0,001* 0,01* 0,01* 

6 

dif 1,312 -4,69 -3,43 -1,66 -0,12 0,745 2,012 2,03 2,043 4,528 5,56 

p-

val 
0,02* 

0,001

* 
0,001* 0,001* 0,8 0,05* 0,001* 0,001* 0,001* 0,02* 0,05* 

7 

dif 0,445 -6,69 -9,92 -10,1 -6,39 -4,06 0,607 3,495 3,36 2,048 2,23 

p-

val 
0,8 

0,001

* 
0,001* 0,001* 0,001* 0,01* 0,5 0,02* 0,05* 0,01* 0,05* 

8 

dif -2,36 -2,33 -3,44 -4,03 -2,71 -1,68 1,896 2,075 2,345 1,075 0,234 

p-

val 
0,01* 0,01* 0,01* 0,001* 0,001* 0,001* 0,001* 0,01* 0,001* 0,05* 0,8 

9 

dif -0,84 -4,83 -8,75 -10,5 -6,9 -3,46 2,01 3,505 3,521 3,336 1,353 

p-

val 
0,5 

0,001

* 
0,001* 0,001* 0,001* 0,001* 0,01* 0,01* 0,001* 0,02* 0,2 

10 

dif 0,823 -0,86 -3,69 -7,79 -7,45 -5,81 0,864 4,092 4,808 4,827 4,362 

p-

val 
0,8 0,5 0,02* 0,001* 0,001* 0,001* 0,5 0,001* 0,001* 0,01* 0,01* 

11 

dif 2,64 -2,08 -4,13 -8,44 -9,8 -8,36 -1,87 4,28 3,767 2,641 2,229 

p-

val 
0,5 

0,001

* 
0,001* 0,001* 0,001* 0,001* 0,1 0,001* 0,01* 0,2 0,01* 
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Sujei

to 

GCA 

  
Ponto  

3 

Ponto  

9 

Ponto 

11 

Ponto 

14 

Ponto 

18 

Ponto 

20 

Ponto 

24 

Ponto 

28 

Ponto 

29 

Ponto 

35 

Ponto 

38 

12 

dif -0,58 -2,09 -3,76 -4,59 -2,59 0,011 2,332 3,58 3,795 2,717 5,069 

p-

val 
0,8 

0,001

* 
0,001* 0,001* 0,01* 0,8 0,001* 0,001* 0,001* 0,001* 0,01* 

13 

dif 2,659 -6,25 -7,2 -6,2 -1,88 0,963 4,477 6,222 7,944 2,873 2,484 

p-

val 
0,2 0,01* 0,001* 0,001* 0,02* 0,5 0,01* 0,001* 0,001* 0,05* 0,5 

14 

dif  -0,96 -5,38 -6,53 -6,33 -1,53 0,631 2,381 4,086 4,278 4,881 2,837 

p-

val 
0,5 

0,001

* 
0,001* 0,001* 0,001* 0,05* 0,001* 0,001* 0,001* 0,001* 0,1 

15 

dif 1,772 -5,85 -5,82 -4,89 1,563 2,688 2,73 1,812 1,085 2,513 2,596 

p-

val 

0,001

* 

0,001

* 
0,001* 0,001* 0,02* 0,01* 0,001* 0,001* 0,01* 0,1 0,2 

Legenda:  dif – diferença em milímetros; p-val – p-valor; * p-valor ≤ 0,05; valores positivos de diferença 

em milímetros - indicam que em determinado ponto o contorno de língua na produção do /s/ estava mais 

alto que o contorno de língua na produção no /∫/; valores negativos indicam o inverso;  

 

 

Tabela 32 - Valores da diferença em milímetros entre os contornos médios de língua para 

a produção do /s/ e do /∫/  - GCC  

 
Sujeito 

GCC 

 

  
Ponto   

3 

Ponto   

9 

Ponto 

11 

Ponto 

14 

Ponto 

18 

Ponto 

20 

Ponto 

24 

Ponto 

28 

Ponto 

29 

Ponto 

35 

Ponto

3 8 

 

1 

dif -8,66 -6,25 -6,51 -6,01 -0,53 1,274 4,177 4,61 3,791 2,448 2,458 

p-

val 

0,001

* 

0,001

* 

0,001

* 
0,01* 0,8 0,5 0,01* 0,01* 0,01* 0,2 0,2 

 

2 

dif 3,426 0,027 -0,56 -2,66 -3 -0,78 2,438 3,759 3,9 2,336 2,047 

p-

val 
0,1 0,8 0,8 0,05* 0,05* 0,8 0,1 0,02* 0,02* 0,5 0,5 

 

3 

dif 7,754 -4,85 -6,7 -7,93 -4,85 -2,04 2,111 3,356 2,965 1,354 1,334 

p-

val 
0,01* 0,01* 0,01* 0,01* 0,02* 0,2 0,05* 0,01* 0,01* 0,2 0,5 

 

4 

dif 4,083 -2,21 -3,7 -4,73 -3,96 -2,81 -0,01 0,766 0,678 0,149 1,878 

p-

val 
0,02* 0,01* 

0,001

* 

0,001

* 

0,001

* 

0,001

* 
0,8 0,2 0,5 0,8 0,01* 

 

5 

dif 0,618 -0,28 -2,35 -4,95 -5,31 -3,74 1,547 1,942 2,046 2,079 3,087 

p-

val 
0,8 0,8 0,02* 

0,001

* 

0,001

* 

0,001

* 
0,01* 0,01* 0,05* 0,1 0,05* 

 

6 

dif 4,863 -1,53 -3,87 -4,29 -3,24 -2,36 0,037 2,406 2,844 3,051 2,397 

p-

val 
0,05* 0,2 0,02* 0,01* 0,05* 0,2 0,8 0,1 0,1 

0,001

* 
0,2 

 

7 

dif 10,28 -1,38 -4,82 -7,56 -3,86 -1,8 0,865 2,415 2,763 3,246 1,032 

p-

val 
0,01* 0,5 0,01* 

0,001

* 

0,001

* 
0,05* 0,5 0,01* 

0,001

* 
0,01* 0,2 

 

8 

dif 4,995 2,326 -3,14 -10,4 -11,2 -9,33 -3,47 3,414 4,368 6,078 5,57 

p-

val 
0,1 0,2 0,02* 

0,001

* 

0,001

* 

0,001

* 
0,02* 0,01* 0,01* 0,01* 0,01* 



76 

Sujeito 

GCC 

 

  
Ponto   

3 

Ponto   

9 

Ponto 

11 

Ponto 

14 

Ponto 

18 

Ponto 

20 

Ponto 

24 

Ponto 

28 

Ponto 

29 

Ponto 

35 

Ponto

3 8 

 

9 

dif -0,73 -5,46 -7,07 -6,9 -2,38 0,891 4,862 3,651 3,13 -1,95 -0,86 

p-

val 
0,5 0,01* 

0,001

* 

0,001

* 
0,02* 0,5 0,01* 0,01* 0,01* 0,2 0,8 

 

10 

dif 2 -0,037 -1,132 -3,039 -1,290 0,670 3,690 3,520 3,270 6,660 4,760 

p-

val 
0,5 0,8 0,5 0,01* 0,5 0,8 0,01* 0,02* 0,05* 

0,001

* 
0,02* 

 

11 

dif 9,462 -1,48 -3,13 -3,02 -1,57 0,187 0,747 0,991 0,447 0,915 0,641 

p-

val 
0,01* 0,2 0,02* 0,02* 0,05* 0,8 0,5 0,05* 0,5 0,5 0,5 

 

12 

dif 3,254 0,107 -3,73 -7,24 -5,8 -3,48 -0,26 -0,08 1,165 2,487 2,934 

p-

val 
0,1 0,8 0,02* 

0,001

* 

0,001

* 
0,01* 0,8 0,8 0,05* 0,2 0,1 

 

13 

dif 0,372 -0,86 -2,94 -4,45 2,133 3,393 3,843 1,454 0,805 0,686 0,786 

p-

val 
0,8 0,8 0,5 0,05* 0,01* 0,05* 0,01* 0,01* 0,02* 0,8 0,8 

Legenda: dif – diferença em milímetros; p-val – p-valor;*  p-valor ≤ 0,05; valores positivos de diferença 

em milímetros - indicam que em determinado ponto o contorno de língua na produção do /s/ estava mais 

alto que o contorno de língua na produção no /∫/; valores negativos indicam o inverso 

 

 

Tabela 33 - Valores da diferença em milímetros entre os contornos médios de língua para 

a produção do /s/ e do /∫/ - GTF 

 
Sujeito 

GTF 

 Pont

o  3 

Pont

o  9 

Ponto 

11 

Ponto 

14 

Ponto 

18 

Ponto 

20 

Ponto 

24 

Ponto 

28 

Ponto 

29 

Ponto 

35 

Pont

o38 

1   0,27 -0,1 -0,3 -0,65 -0,93 -0,81 0,35 0,94 0,75 -1,914 -0,38 

dif 0,5 0,8 0,8 0,5 0,5 0,5 0,8 0,5 0,5 0,01* 0,8 

 

2 

p-

val 
0,15 0,04 -0,04 0,2 0,78 0,48 0,49 -0,05 -0,34 0,13 1,5 

dif 0,8 0,8 0,8 0,8 0,5 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,05* 

 

3 

p-

val 
-1,09 0,38 0,62 0,59 0,35 0,55 -1,52 -1,16 -1,05 -2,17 -3 

dif 0,5 0,8 0,8 0,5 0,5 0,2 0,2 0,8 0,8 0,5 0,2 

 

4 

p-

val 
-0,28 0,3 0,38 0,14 0,09 -0,09 -0,34 -2,289 -2,681 -3,023 

-

3,131 

dif 0,8 0,5 0,5 0,8 0,8 0,8 0,8 0,2 0,1 0,2 0,2 

 

5 

p-

val 
-0,06 -3,73 -4,62 -2,97 1,689 2,68 2,74 2,956 2,14 2,738 3,071 

dif 0,8 0,01* 0,01* 0,01* 0,1 0,02* 0,05* 0,05* 0,02* 0,01* 0,02* 

 

6 

p-

val 
3,14 -0,69 -0,78 0,24 0,5 0,24 0 0 0 -1 

-

1,388 

dif 0,01* 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,5 

 

7 

p-

val 
-3,16 -0,63 -0,28 -1,43 -0,22 0,52 1,311 -0,87 -1,54 0,58 0,07 

dif 0,01* 0,8 0,8 0,1 0,8 0,8 0,8 0,8 0,5 0,8 0,8 

Legenda: dif – diferença em milímetros; p-val – p-valor;*  p-valor ≤ 0,05; valores positivos de diferença 

em milímetros - indicam que em determinado ponto o contorno de língua na produção do /s/ estava mais 

alto que o contorno de língua na produção no /∫/; valores negativos indicam o inverso 
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 Análise de agrupamentos em relação às distâncias dos contornos 5.4.2

de língua na produção de /s/ e /∫/ 

Na Figura 18, observa-se o dendrograma obtido na análise de agrupamentos que 

considera os valores da diferença da distância entre os contornos de língua nos 11 

pontos analisados. O dendrograma sugere a existência de seis agrupamentos, sendo que 

o agrupamento 3 foi formado por um único indivíduo discrepante em relação aos 

 demais. 

 

 

Figura 18 - Dendrograma obtido com as diferenças entre /s/ e /∫/ nos 11 pontos 

selecionados 

 

 

As Tabelas 34 e 35 apresentam a composição e a descrição dos agrupamentos, 

de acordo com os grupos e seus respectivos sujeitos. Nota-se que o agrupamento 1 foi 

composto, em sua maioria, por adultos, sendo dois homens e duas mulheres do GCA  e 

uma criança do GCC do gênero masculino.  

O agrupamento 2, assim como o agrupamento 1, foi constituído, 

predominantemente, por sujeitos do GCA, sendo três do gênero masculino e três dos 

gênero feminino e três crianças do GCC, sendo dois meninos e uma menina. 
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O agrupamento 3 foi composto por um único sujeito, sendo uma mulher do 

GCA. Já o agrupamento 4, foi o único com sujeitos dos três grupos (GCA, GCC e 

GTF), sendo composto por duas mulheres do GCA, uma menina do GCC e um menino 

do GTF. 

O agrupamento 5 é o grupo no qual predominaram as crianças do GCC, além de 

ser composto, também, por dois adultos do gênero feminino (GCA). 

Por último, o agrupamento 6 foi formado, exclusivamente, por seis crianças do 

GTF, sendo cinco do gênero masculino e uma do gênero feminino.  

 

 

Tabela 34 - Distribuição do GCA, GCC e GTF nos agrupamentos 

  Grupo     

 

GCA GCC GTF Total 

Agrupamento N % N % N % N % 

1 4 80,0% 1 20,0% 0 0,0% 5 100% 

2 6 66,7% 3 33,3% 0 0,0% 9 100% 

3 1 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 100% 

4 2 50,0% 1 25,0% 1 25,0% 4 100% 

5 2 20,0% 8 80,0% 0 0,0% 10 100% 

6 0 0,0% 0 0,0% 6 100,0% 6 100% 

Total 15 100,0% 13 100,0% 7 100,0% 35 100,0% 

 

 

 

Tabela 35- Descrição dos agrupamentos segundo os grupos e o gênero 

Agrupamento Grupo Sujeito Gênero 

1 GCA 1 Masculino 

1 GCA 2 Masculino 

1 GCA 10 Feminino 

1 GCA 11 Feminino 

1 GCC 8 Masculino 

2 GCA 3 Feminino 

2 GCA 5 Masculino 

2 GCA 7 Masculino 

2 GCA 9 Masculino 

2 GCA 13 Feminino 

2 GCA 14 Feminino 

2 GCC 1 Masculino 

2 GCC 3 Feminino 

2 GCC 9 Masculino 

3 GCA 4 Feminino 
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Agrupamento Grupo Sujeito Gênero 

4 GCA 6 Feminino 

4 GCA 15 Feminino 

4 GCC 13 Feminino 

4 GTF 5 Masculino 

5 GCA 8 Feminino 

5 GCA 12 Feminino 

5 GCC 2 Feminino 

5 GCC 4 Feminino 

5 GCC 5 Masculino 

5 GCC 6 Masculino 

5 GCC 7 Feminino 

5 GCC 10 Masculino 

5 GCC 11 Masculino 

5 GCC 12 Masculino 

6 GTF 1 Masculino 

6 GTF 2 Masculino 

6 GTF 3 Masculino 

6 GTF 4 Feminino 

6 GTF 6 Masculino 

6 GTF 7 Masculino 

 

Considerando os seis agrupamentos sugeridos no dendrograma, foram traçados 

os perfis das diferenças em cada agrupamento (Figura 19) e calculadas as médias das 

diferenças em cada um dos 11 pontos (Tabela 36). 

 

 
Figura 19 - Perfis da diferença em cada agrupamento 
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Tabela 36 - Médias das distâncias nos 11 pontos selecionados em cada agrupamento 

 

Agrupamento 

Ponto 1 (N=5) 2 (N=9) 3 (N=1) 4 (N=4) 5 (N=10) 6 (N=6) 

3 2,48 1,09 -0,57 0,85 3,51 -0,16 

9 1,00 -5,37 -7,57 -3,78 -1,12 -0,12 

11 -2,48 -7,39 -6,83 -4,20 -3,05 -0,07 

14 -9,00 -7,79 -4,13 -3,49 -4,61 -0,15 

18 -8,96 -3,86 0,71 1,32 -3,30 0,10 

20 -6,64 -1,02 3,73 2,38 -1,58 0,15 

24 0,00 3,15 7,76 2,83 1,33 0,05 

28 5,04 4,49 9,05 2,06 2,19 -0,57 

29 5,52 4,48 8,99 1,57 2,30 -0,81 

35 4,37 2,17 10,06 2,69 2,51 -1,23 

38 3,98 1,62 10,53 3,06 2,43 -1,05 

LEGENDA: valores positivos de diferença em milímetros - indicam que em determinado ponto o 

contorno de língua na produção do /s/ estava mais alto que o contorno de língua na produção no /∫/; 

valores negativos indicam o inverso 

 

No agrupamento 1, foram observadas as maiores médias negativas nos pontos 

14, 18 e 20 (Tabela 36). Também se observa, por análise qualitativa (Figura 20), que 

esses sujeitos apresentaram um contorno de língua para a produção do /s/ de forma mais 

horizontal na região do dorso de língua, gerando esses maiores valores de distância em 

relação ao contorno de /∫/, que foi produzido com a curvatura de dorso de língua na 

região palatal. 

 

 

 
Legenda: ponta de língua à direita; raiz de língua à esquerda; traçado contínuo- contorno médio da 

produção de /s/; tracejado -contorno médio da produção de /∫/ 

Figura 20 - Sobreposição dos contornos médios de língua na produção de /s/ e /∫/ na fala 

dos sujeitos do Agrupamento 1 

 

 

No agrupamento 2, foi observada a maior diferença negativa no ponto 11. 

Observando os contornos de língua dos sujeitos deste agrupamento (Figura 21), 
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percebe-se que houve semelhanças com os contornos de língua dos sujeitos do 

agrupamento 1, porém, o dorso de língua no contorno do /s/  está mais descendente, 

com uma leve ondulação na região próxima à ponta de língua, fazendo com que os 

maiores valores de distância entre os contornos de /s/ e /∫/ sejam numa região mais 

anterior no trato oral. 

 

 
Legenda: ponta de língua à direita; raiz de língua à esquerda; traçado contínuo- contorno médio da 

produção de /s/; tracejado -contorno médio da produção de /∫/ 

Figura 21 - Sobreposição dos contornos médios de língua na produção de /s/ e /∫/ na fala 

dos sujeitos do Agrupamento 2 

 

 

Nos agrupamentos 1 e 2, foram observadas as maiores médias negativas das 

diferenças no ponto 14 (Tabela 36), ou seja, neste ponto, o contorno médio da produção 

de /s/ está abaixo do contorno médio da produção de /∫/. 

No agrupamento 3, foram observadas as maiores médias positivas a partir do 

ponto 24 (Tabela 36), diferenciando-se, este único sujeito, por apresentar grande 

distância de raiz e dorso de língua (Figura 22). 

 

 
Legenda: ponta de língua à direita; raiz de língua à esquerda; traçado contínuo- contorno médio da 

produção de /s/; tracejado -contorno médio da produção de /∫/ 

Figura 22 - Sobreposição dos contornos médios de língua na produção de /s/ e /∫/ na fala 

dos sujeitos do Agrupamento 3 
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No agrupamento 4, foram observados menores valores absolutos em comparação 

aos agrupamentos 1 e 2, a partir do ponto 14 (Tabela 36). Verifica-se, na Figura 23, que 

todos os sujeitos deste agrupamento apresentaram a raiz de língua mais elevada na 

produção do /s/, do que na produção de /∫ /.  

 

 
Legenda: ponta de língua à direita; raiz de língua à esquerda; traçado contínuo- contorno médio da 

produção de /s/; tracejado -contorno médio da produção de /∫/ 

Figura 23 - Sobreposição dos contornos médios de língua na produção de /s/ e /∫/ na fala 

dos sujeitos do Agrupamento 4 

 

 

No agrupamento 5, foi observada  a maior média positiva no ponto 3 e as médias 

das diferenças tenderam a se estabilizar a partir do ponto 28 (Tabela 36). Assim, as 

grandes características deste agrupamento são que a ponta e lâmina de língua se 

apresentaram mais elevadas na produção do /s/ do que no /∫/ e a distância entre a 

posição raiz de língua no contorno de língua para a produção de /s/ e /∫/ se manteve a 

mesma, a partir do final da região do dorso e início da região da raiz de língua, como 

também pode ser observado na análise visual dos contornos deste agrupamento (Figura 

24). 

 

 
Legenda: ponta de língua à direita; raiz de língua à esquerda; traçado contínuo- contorno médio da 

produção de /s/; tracejado -contorno médio da produção de /∫/ 
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Figura 24 - Sobreposição dos contornos médios de língua na produção de /s/ e /∫/ na fala 

dos sujeitos do Agrupamento 5 

 

Nos agrupamentos 4 e 5, foram observadas, de uma forma geral, menores 

valores da média das diferenças, em valores absolutos, do que nos agrupamentos 1 e 2, 

a partir do ponto 14, sendo que no grupo 5 houve mais diferenças negativas que no 4 

(Tabela 36). Na Figura 23, verifica-se que todos os sujeitos do agrupamento 4 

apresentaram a raiz de língua mais elevada na produção do /s/ do que na produção de  

/∫/. Já no agrupamento 5 (Figura 24), alguns sujeitos apresentaram raiz de língua na 

mesma posição, na produção de /s/ e /∫ /. 

No Agrupamento, 6 foram observadas, de uma forma geral, as menores 

diferenças em valores absolutos (próximos a zero), em todos os pontos (Tabela 36), 

sendo observado (Figura 25) que não houve diferenças entre os contornos das 

produções de /s/ e /∫/. 

 
Legenda: ponta de língua à direita; raiz de língua à esquerda; traçado contínuo- contorno médio da 

produção de /s/; tracejado -contorno médio da produção de /∫/ 

Figura 25 - Sobreposição dos contornos médios de língua na produção de /s/ e /∫/ na fala 

dos sujeitos do Agrupamento 6 

 

 

 

Na Tabela 37, é apresentado o resumo das análises qualitativas e quantitativas  

do contorno de língua na produção de /s/ e /∫/, de cada sujeito do GCA, GCC e GTF. 
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Tabela 37 - Resumo das análises dos contornos de língua na produção do /s/ e /∫/ na fala dos sujeitos do GCA, GCC e GTF 
 

Continua 

 

Legenda: S – sujeito; G – gênero; F – feminino; M – masculino; config – configuração do contorno de língua na produção de /s/; dif – diferenças observadas entre os 

contornos de língua na produção do /s/ e /ʃ/; ant – região anterior de língua; post – região posterior de língua; Agr – agrupamento. 

 

 

Grupo S G 

QUALITATIVA QUANTITATIVA 

config 

/s/ 

dif entre cont 

/s/ x /ʃ/ 
Agr Características dos Agrupamentos segundo os valores de diferenças entre os 11 pontos 

GCA 1 M 1 ant e post 1 Maiores médias negativas nos pontos 14, 18 e 20 

GCA 2 M 1 ant e post 1 Maiores médias negativas nos pontos 14, 18 e 20 

GCA 3 F 2 ant e post 2 Maior média negativa no ponto 11 e grande média negativa no ponto 14 

GCA 4 F 2 ant e post 3 Maiores médias positivas a partir do ponto 24 

GCA 5 M 2 ant e post 2 Maior média negativa no ponto 11 e grande média negativa no ponto 14 

GCA 6 F 2 ant 4 Menores valores absolutos a partir do ponto 14 do que os agrupamentos 1 e 2 

GCA 7 M 3 ant 2 Maior média negativa no ponto 11 e grande média negativa no ponto 14 

GCA 8 F 3 ant 5 Maior média positiva no ponto 3 e os valores das médias não modificam tanto a partir do ponto 28 

GCA 9 M 3 ant 2 Maior média negativa no ponto 11 e grande média negativa no ponto 14 

GCA 10 F 3 ant e post 1 Maiores médias negativas nos pontos 14, 18 e 20 

GCA 11 F 3 ant 1 Maiores médias negativas nos pontos 14, 18 e 20 

GCA 12 F 4 ant 5 Maior média positiva no ponto 3 e os valores das médias não modificam tanto a partir do ponto 28 

GCA 13 F 4 ant e post 2 Maior média negativa no ponto 11 e grande média negativa no ponto 14 

GCA 14 F 4 ant 2 Maior média negativa no ponto 11 e grande média negativa no ponto 14 

GCA 15 F 4 ant e post 4 Menores valores absolutos a partir do ponto 14 do que os agrupamentos 1 e 2 
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Tabela 37 – Resumo das análises dos contornos de língua na produção do /s/ e /∫/ na fala dos sujeitos do GCA, GCC e GTF - Continuação 

Grupo S G 

QUALITATIVA QUANTITATIVA 

config 

/s/ 

dif entre cont 

/s/ x /ʃ/ 
Agr Características dos Agrupamentos segundo os valores de diferenças entre os 11 pontos 

GCC 2 F 1 ant e post 5 Maior média positiva no ponto 3 e os valores das médias não modificam tanto a partir do ponto 28 

GCC 3 F 2 ant e post 2 Maior média negativa no ponto 11 e grande média negativa no ponto 14 

GCC 4 F 2 ant 5 Maior média positiva no ponto 3 e os valores das médias não modificam tanto a partir do ponto 28 

GCC 5 M 2 ant 5 Maior média positiva no ponto 3 e os valores das médias não modificam tanto a partir do ponto 28 

GCC 6 M 2 ant e post 5 Maior média positiva no ponto 3 e os valores das médias não modificam tanto a partir do ponto 28 

GCC 7 F 3 ant e post 5 Maior média positiva no ponto 3 e os valores das médias não modificam tanto a partir do ponto 28 

GCC 8 M 3 ant e post 1 Maiores médias negativas nos pontos 14, 18 e 20 

GCC 9 M 3 ant e post 2 Maior média negativa no ponto 11 e grande média negativa no ponto 14 

GCC 10 M 4 ant e post 5 Maior média positiva no ponto 3 e os valores das médias não modificam tanto a partir do ponto 28 

GCC 11 M 4 ant 5 Maior média positiva no ponto 3 e os valores das médias não modificam tanto a partir do ponto 28 

GCC 12 M 4 ant 5 Maior média positiva no ponto 3 e os valores das médias não modificam tanto a partir do ponto 28 

GCC 13 F 4 ant e post 4 Menores valores absolutos a partir do ponto 14 do que os agrupamentos 1 e 2 

GTF 1 M 2 sem diferença 6 Valores absolutos próximos a zero em todos os pontos 

GTF 2 M 3 sem diferença 6 Valores absolutos próximos a zero em todos os pontos 

GTF 3 M 3 sem diferença 6 Valores absolutos próximos a zero em todos os pontos 

GTF 4 F 2 sem diferença 6 Valores absolutos próximos a zero em todos os pontos 

GTF 5 M 2 ant e post 4 Menores valores absolutos a partir do ponto 14 do que os agrupamentos 1 e 2 

GTF 6 M 4 sem diferença 6 Valores absolutos próximos a zero em todos os pontos 

GTF 7 M 4 sem diferença 6 Valores absolutos próximos a zero em todos os pontos 
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6 DISCUSSÃO 

O estudo envolveu três grupos de sujeitos, sendo um de adultos com idade entre 

18 e 28 anos, um com crianças com desenvolvimento típico de fala e linguagem com 

faixa etária entre 6 anos e 7 anos e 10 meses e outro grupo de crianças, com idade entre 

5 anos e 6 meses e 7 anos e 10 meses,  com diagnóstico de Transtorno Fonológico. 

O GCA, composto por 15 adultos, e o GCC, composto por 13 crianças com 

desenvolvimento típico, foram os grupos controle do presente estudo e seguiram os 

critérios de inclusão que eram não apresentar nenhum processo fonológico nas provas 

de Fonologia do ABFW, altos valores do índice PCC e nenhum som ausente no 

inventário fonético. 

Para o GTF, composto por sete crianças com TF, os critérios de inclusão 

estabelecidos para o estudo envolviam a presença de 25%, ou mais, de ocorrência do 

processo fonológico de FP. As crianças demonstraram ser heterogêneas quanto à 

presença do /∫/ em seu inventário fonético, estimulabilidade dos sons ausentes e valores 

de PCC. 

Assim, observou-se que os sujeitos 2, 4 e 5 do GTF tiveram /∫/ presente em seu 

inventário fonético, em pelo menos uma das provas de Fonologia do ABFW e, portanto, 

não precisaram da aplicação da prova EF para esse som.  

O sujeito 2 obteve os maiores índices de PCC do GTF nas provas de Fonologia e 

apresentou 16% e 40% de ocorrência do processo fonológico FP nas provas de Imitação 

e Nomeação, respectivamente. Essa criança foi estimulável para todos os sons que 

apresentou ausentes em seu inventário fonético. 

A única menina do GTF (sujeito 4) era a criança mais velha e a que apresentou o 

menor índice de PCC do grupo, nas duas provas de Fonologia. A ocorrência do 

processo fonológico FP foi de 83,3% e 20% nas provas de Imitação e Nomeação, 

respectivamente. Foi a criança que obteve o maior número de sons ausentes no 

inventário fonético, sendo poucos deles estimuláveis.  

O sujeito 5, o mais novo do GTF, obteve o segundo maior valor do índice PCC 

do grupo, nas duas provas. Apresentou maior porcentagem de ocorrência do processo 
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fonológico de FP na prova de Imitação (100%) do que na de Nomeação (80%). Na 

prova de EF, ele se mostrou estimulável para 11 dos 13 sons ausentes.  

Os outros quatro sujeitos do GTF apresentaram 100% de ocorrência do processo 

fonológico de FP nas duas provas de Fonologia e não foram estimuláveis para a 

produção do /∫/. 

Os resultados indicam que a maioria das crianças do GTF foi de meninos, o que 

é sempre observado na literatura (Shriberg e Kwiatkowski, 1982; Shriberg et al 1997; 

Shriberg 1994, 2009; Dodd e McIntosh, 2008; Dodd, 2011, Wertzner 1994, 1995, 2002; 

Wertzner et al 2009, 2012, 2013). Uma questão a se destacar é que a única menina do 

grupo obteve o menor valor de PCC, o que mostra uma manifestação mais grave do TF 

(Castro e Wertzner, 2004). Além disso, é importante apontar que essa menina (Sujeito 

4), que teve o /∫/ presente em seu inventário fonético, demonstrou várias distorções, 

com predominância de dificuldade na precisão dos movimentos articulatórios 

envolvidos na produção dos fonemas /s/ e /∫/ nas provas de Fonologia do ABFW e o 

maior número de sons ausentes no inventário fonético, sendo estimulável para poucos 

deles (Tabelas 3 e 4). Essas dificuldades sugerem que, nessa criança, os aspectos do 

processamento motor de fala necessitam de maior atenção.  

Por outro lado, os meninos do GTF, que apresentaram o /∫/ presente no 

inventário fonético, parecem ter dificuldade na representação mental desse som (Powell 

e Miccio 1996; Powell 2008; Castro e Wertzner 2006, 2007, 2009), uma vez que são 

capazes de produzi-lo, mas acabam utilizando o processo fonológico de FP mais do que 

é esperado para a sua faixa etária. Outro aspecto importante é que essas duas crianças do 

GTF (Sujeitos 2 e 5), também foram capazes de produzir a maioria dos sons que 

estavam ausentes em seu inventário fonético, o que indica que a dificuldade 

predominante está relacionada ao processamento cognitivo-linguístico (Castro e 

Wertzner 2006, 2007, 2009). 
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6.1 Julgamento perceptivo das produções de /s/ e /∫/ na aplicação da 

USF nas crianças do GCC e GTF 

 

Na clínica fonoaudiológica, a primeira ferramenta para avaliar a fala é o 

julgamento perceptivo-auditivo do fonoaudiólogo. Essa análise não pode ser 

subestimada, uma vez que esse profissional é treinado para tal julgamento, pois, em 

muitos casos, pode não ter acesso a outras formas de análise, como a acústica e/ou 

articulatória.  

No presente estudo, a análise do julgamento perceptivo por fonoaudiólogos 

experientes na área do TF indicou baixa concordância entre os juízes. Este achado pode 

estar relacionado ao número de possibilidades de classificações oferecidas para escolha 

dos juízes, que eram muitas, e pelo fato de terem sido registradas baixas ocorrências de 

algumas das classificações analisadas (Altman, 1999). 

Como as produções das crianças com TF são variáveis, houve a necessidade de 

listar nove tipos de classificação da produção do fonema, para a escolha dos juízes. 

Assim, a situação detectada no julgamento perceptivo reflete a dificuldade da análise da 

fala por oitiva de crianças com TF, decorrente da grande imprecisão articulatória, tanto 

no que diz respeito à região articulatória, como no que se refere à velocidade dos 

movimentos envolvidos na produção de fala dessas crianças (Smith e Goffman, 1998; 

Smith, 2006; Flipsen 2002, 2003, 2006). Porém, apesar da análise por oitiva ser 

subjetiva, ela é indispensável e é recomendável que esteja associada aos procedimentos 

que analisam a produção de fala por meio de medidas quantitativas, que auxiliam a 

categorização das duas sibilantes /s/ e /∫/, (Evers et al., 1998). 

Há ainda que se apontar que a duração das sibilantes é um fator que interfere na 

identificação desses sons por oitiva. Jongman (1989) demostrou que 40 milissegundos 

do ruído de fricção são suficientes para ouvintes identificarem se a coronal sibilante que 

estava sendo escutada era /s/ ou /∫/, com 89% de acurácia. 

A análise das classificações mais ocorrentes de /s/ e /∫/, realizada pelos juízes, 

indicam que todas as crianças do GCC e somente o Sujeito 5 do GTF produziram 
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corretamente os fonemas alvo /s/ e /∫/ na maioria das repetições de /’sapu/ e /’∫avɪ/. As 

outras crianças do GTF obtiveram desempenhos variados nas repetições de /s/ e /∫/,  

sendo que, para algumas delas, foi possível observar um tipo de produção articulatória 

para cada um dos sons, porém, para outras não. 

Dentre as três crianças do GTF que apresentaram diferença entre /s/ e /∫/  na 

classificação mais ocorrente, estão os Sujeitos 4 e 5, que tinham o /∫/ presente no 

inventário fonético e uma criança (Sujeito 3) para a qual o /∫/ estava ausente e não foi 

estimulável para esse fonema. 

Estes achados podem sugerir que, apesar de somente o sujeito 5 do GTF 

conseguir produzir corretamente o /s/ e /∫/, na maioria das vezes, as outras duas 

crianças tentaram diferenciar a produção dos dois fonemas, porém não atingiram a 

produção correta (Berti e Marino, 2008). 

As quatro crianças do GTF que apresentaram a mesma classificação nas 

produções de /s/ e /∫/ parecem ser casos mais graves, com exceção do sujeito 2, pois 

apresentaram menores índices de PCC, maior número de distorções e maiores números 

de sons ausentes (Castro e Wertzner 2006, 2007 e 2009). Essas crianças podem 

demonstrar maior imaturidade dos processamentos envolvidos na fala, uma vez que 

apresentaram muitos sons ausentes no inventário fonético, quando este já deveria estar 

completo (Wertzner 1994, 2002, 2004; Wertzner e Carvalho 2000). Estudos 

demonstram que a percepção da produção correta das sibilantes /s/ e /∫/ em crianças 

com desenvolvimento típico ocorre após a aquisição da produção correta de muitos sons 

da fala (Gruber 1999, Koening et al., 2013). Sendo assim, é possível que uma terapia 

voltada para a adequação de sons mais iniciais na aquisição possa contribuir para a 

aquisição e produção de /s/ e /∫/, que são mais complexos (Wertzner e Pagan-Neves, 

2012). 
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6.2 Análises qualitativa dos contornos de língua nas produções de /s/ 

e /∫/  

 

Os achados que mais chamam a atenção na análise visual dos contornos de 

língua são as diferentes configurações de língua na produção do /s/ na fala dos adultos, 

também observadas nas crianças com desenvolvimento típico, mas, nem sempre, na fala 

das crianças com TF. 

Diferentes tipos de configurações de língua na produção do /s/ podem ocorrer 

pelo fato dessa produção necessitar de uma fricção em um ponto bem anterior no trato 

vocal, exigindo que o resto da língua ocupe todo o restante do trato oral, de forma a 

direcionar o ar vindo dos pulmões até o ponto mais anterior, com força de ejeção e sem 

atrapalhar o turbilhão aéreo. 

As diferenças anatômicas entre os sujeitos, como, por exemplo, o tamanho do 

trato vocal, tamanho da língua e as variações na profundidade do palato, ocasionam a 

necessidade de diferentes posicionamentos de língua na produção de fala dos diversos 

sujeitos. Outro aspecto é que pequenas variações no posicionamento dos articuladores 

para um som nem sempre alteram o som produzido, como, por exemplo, na produção do 

/s/ no Português Brasileiro, que pode ser realizada com a ponta de língua voltada para 

cima ou para baixo (Silva, 2002). 

A captura da imagem do contorno de língua por meio da USF também sofre 

influência da anatomia do sujeito. Assim, em alguns casos pode não ocorrer a captura da 

imagem do contorno final de raiz, ou do contorno mais inicial da ponta de língua 

(Stone, 2005). No presente estudo, este fato pode ter influenciado a configuração de 

língua obtida para os sujeitos 1 e 2, tanto do GCA, quanto do GCC, na produção do /s/ 

(Figuras 8 e 11). 

Os Sujeitos 1 e 2 do GCA e os Sujeitos 1 e 2 do GCC foram os únicos 

classificados, por análise visual do contorno de língua na produção do /s/, na 

configuração 1, caracterizada por uma curvatura acentuada de raiz de língua. Porém, há 

a possibilidade dessa imagem da curvatura da raiz ser decorrente da ausência de captura 
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do contorno final da raiz da língua, pois, quanto a esse aspecto, esses sujeitos só se 

diferenciaram dos sujeitos que foram classificados na configuração 3, com curvatura de 

raiz e dorso em direção ascendente (Figura 8 e 11). Portanto, a anatomia desses sujeitos 

pode ter interferido na coleta da USF, levando a classificações qualitativas diferentes do 

contorno de língua. 

Na produção do /∫/ dos sujeitos do GCA e do GCC, foram observadas menos 

variações dos contornos de língua por meio da USF. Apesar disso, foi possível perceber 

diferenças sutis entre as configurações de língua, como, por exemplo uma curvatura 

levemente mais aberta ou fechada e levemente mais anterior ou posterior. O fato da 

variação nas configurações da língua ter sido discreta pode ser explicado pela produção 

do /∫/ necessitar de uma fricção em um ponto mais posterior no trato vocal, ou seja, o 

turbilhão de ar irá percorrer uma extensão menor e a língua não precisará ocupar tanto 

espaço para direcioná-lo. 

Em relação à sobreposição dos contornos de língua da produção de /s/ e /∫/, é 

interessante observar que, com a análise visual, sem necessidade de outros recursos, foi 

possível perceber que todos os sujeitos do GCA e GCC apresentaram variação de altura 

de dorso de língua, sendo que este assume uma posição mais elevada na produção do 

/∫/. Alguns sujeitos também apresentaram variação de altura de raiz de língua, que pode 

assumir uma posição mais elevada na produção do /s/. Essa visualização já permitiu 

identificar as diferenças articulatórias das duas produções.  

Também foi possível notar que o Sujeito 5 do GTF se destacou na análise visual 

neste grupo, pois apresentou variação dos contornos de /s/ e /∫/, com elevação de dorso 

de língua na produção de /∫/ e elevação de raiz de língua na produção de /s/. Essa 

criança era a mais nova do GTF, com uns dos maiores índices de PCC nas duas provas 

de Fonologia do ABFW e não apresentou ausência do /∫/ no inventário fonético,  

indicando que já conseguia fazer os gestos articulatórios dos dois sons. 

Desta forma, a análise qualitativa do contorno de língua traz contribuições 

importantes para a clínica fonoaudiológica, uma vez que permite observar, de forma 

direta e rápida, a postura e configuração de língua na produção de /s/ e /∫/ e suas 
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variações, de acordo com os diferentes tratos vocais. Além disso, os achados da análise 

qualitativa ajudaram na seleção dos pontos da grade radial para a realização de análises 

quantitativas. 

 

 

6.3 Análise das distâncias entre os contornos de língua na produção 

de /s/ e /∫/ 

Conforme apontado na revisão de literatura, a USF é um procedimento que ainda 

demanda o desenvolvimento de pesquisas que contribuam com o aprimoramento, tanto 

da técnica de coleta de dados, como das análises quantitativas que permitam a 

comparação de dados intra e inter-sujeitos. Na presente pesquisa, foram estabelecidos 

alguns critérios para a análise quantitativa, com o intuito de possibilitar a comparação 

da configuração de contorno de língua na produção dos sons /s/ e /∫/. 

Para a análise quantitativa, foram usados os dados fornecidos pelo software 

AAA, que fornece a grade radial com 42 pontos de análise das imagens sobrepostas dos 

contornos de língua obtidos na produção dos sons /s/ e /∫/, de cada sujeito. Foram 

selecionados 11 pontos da grade radial, distribuídos desde a ponta até a raiz da língua. 

Em seguida, foram calculadas as diferenças entre os contornos médios da produção de 

/s/ e /∫/, para cada um desses 11 pontos.  

Em estudos para a Língua Inglesa, alguns pesquisadores usaram medidas 

semelhantes, mas com o objetivo de verificar a coarticulação de sibilantes com 

diferentes vogais (Zharkova, 2007, 2013; Zharkova et al., 2011, 2012, 2014). Os 

resultados obtidos por esses pesquisadores sugerem que a medida das variações entre 

contornos de língua parece ser efetiva quando se quer demonstrar as diferenças nos 

movimentos da língua durante a produção da sibilantes /s/ e /∫/ em diferentes contextos 

vocálicos para crianças, pré-adolescentes e adultos com desenvolvimento típico. 

Os 11 pontos analisados na USF também demonstraram ser efetivos para a 

identificação de diferenças entre os contornos de língua observados na produção das 

fricativas coronais /s/ e /∫/. A técnica de análise empregada mostrou evidências de 
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diferenças significativas, desde a ponta/lâmina até a raiz da língua. Ou seja, não 

somente nas principais regiões envolvidas na constrição para a articulação de /s/ e /∫/, 

que são, respectivamente, a ponta/lâmina e o dorso de língua, mas também na região 

responsável pela condução do fluxo aéreo, que é a raiz da língua. 

Além disso, ao observar os sinais dos valores das diferenças entre os contornos 

de /s/ e /∫/, é possível saber a posição da língua, uma vez que o valor positivo indica 

que, naquela região, a língua está mais elevada na produção do /s/ do que na produção 

de /∫/ e o valor negativo indica o inverso. 

Os dados demonstram que no GCA e no GCC a língua esteve mais elevada na 

sua porção anterior, conforme pontos 9, 11, 14 e 18, na produção de /∫/ do que na 

produção de /s/, pois os valores da maioria dos sujeitos, nesses pontos, foram negativos. 

Por  outro lado, os valores dos pontos 24 a 38, do dorso até a raiz, foram positivos, 

mostrando que raiz da língua esteve mais baixa na produção de /∫/ do que na produção 

de /s/. O ponto 20, no dorso da língua, parece ser a região onde ocorreu a aproximação 

dos contornos de língua na produção dos dois fonemas, na fala dos adultos e crianças 

com desenvolvimento típico, uma vez que alguns sujeitos apresentaram valores 

positivos e outros negativos, bem próximos do zero absoluto.  

Com isso, foi possível observar que os pontos selecionados contribuem, de fato, 

para a diferenciação articulatória de /s/ e /∫/. Essa diferenciação entre os dois sons foi 

observada no GCA e GCC, porém, as análises dos contornos de língua no GTF apontam 

que não houve diferenciação do posicionamento de língua na produção de /s/ e /∫/, na 

fala da maioria das crianças com TF.  

A análise de agrupamentos, que considerou os valores absolutos negativos e 

positivos das diferenças das distâncias em milímetros dos 11 pontos selecionados 

contorno de língua na produção de /s/ e /∫/, envolvendo todos os sujeitos do GCA, GCC 

e GTF, identificou seis agrupamentos. 
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Os agrupamentos 1 e 2 eram bem semelhantes e constituídos, em sua maioria, 

por adultos. Destaca-se que todos os homens do GCA estavam distribuídos nesses 

primeiros agrupamentos. Já as quatro crianças do GCC distribuídas nesses dois 

primeiros agrupamentos, eram, também, em sua maioria, do gênero masculino, sendo 

três meninos e uma menina, além de serem as mais velhas, com faixa etária 

compreendida entre 7 anos e 1 mês e 7 anos e 11 meses, indicando que crianças mais 

velhas apresentaram padrão articulatório de /s/ e /∫/ bem mais próximo do padrão 

adulto (Zharkova e Hardcastle 2011, 2012;  Zharkova et al., 2014). 

A principal característica da maioria dos sujeitos desses dois agrupamentos foi 

apresentar, na produção do /s/, a língua mais elevada na região da raiz, do que na 

produção do /∫/. Além disso, na produção do /s/ foi observada uma depressão na região 

compreendida entre o dorso e a ponta/lâmina da língua. Diferentemente dos resultados 

encontrados por Zharkova et al. (2012), em que somente crianças com desenvolvimento 

típico apresentaram esse padrão de depressão na ponta da língua, a identificação desse 

padrão nos adultos pode ser devido, principalmente, a dois fatores: Em primeiro lugar, 

destacar destaca-se que o presente estudo contou com maior número de adultos; o 

segundo fator pode ter decorrido do fato do estudo ter como objetivo analisar os 

contornos de língua de /s/ e /∫/, sempre seguidos da vogal /a/ em sílaba na palavra, 

enquanto o estudo de Zharkova et al (2012) analisou as diferenças de contorno de língua 

na coarticulação de /s/ nos contextos vocálicos de /a/, /i/ e /u/ em sílabas simples. 

Os agrupamentos 4 e 5 também foram bastante semelhantes em relação aos 

valores de médias das distâncias entre os contornos de língua na produção de /s/ e /∫/, 

nos 11 pontos selecionados. Esses agrupamentos foram constituídos, 

predominantemente, por crianças - inclusive uma com TF - e por poucos adultos, todos 

do gênero feminino. Os sujeitos desses agrupamentos, em geral, não apresentaram 

depressão na região anterior de língua na produção do /s/ e as distâncias nos pontos 

anteriores foram menores, em valores absolutos, do que as dos primeiros agrupamentos. 

Observa-se, também, que os contornos de raiz da língua apresentaram menor distância, 
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ou seja, esses sujeitos não necessitaram elevar tanto a raiz, quanto os sujeitos dos 

agrupamentos 1 e 2. 

Um fator que pode ter contribuído para a separação dos sujeitos em dois 

agrupamentos diferentes (4 e 5) foi o posicionamento do transdutor para a coleta dos 

dados. Em função da anatomia dos sujeitos, o transdutor precisou ser posicionado mais 

ou menos inclinado em relação à área mandibular, para possibilitar a captação de toda a 

extensão da língua, ou seja, desde a raiz até a ponta. 

Os resultados demonstram que as medidas das diferenças de contorno de língua 

na produção de /s/ e /∫/ nos 11 pontos selecionados foram efetivas para identificar 

diferentes agrupamentos, sendo que cada um deles concentrou mais adultos, mais 

sujeitos do gênero masculino, mais crianças com desenvolvimento típico, mais crianças 

com TF. Portanto, as medidas são efetivas para diferenciar o padrão articulatório de /s/ 

e /∫/ de adultos e crianças, bem como de crianças com desenvolvimento típico daquelas 

com TF. 

Ao observar com mais atenção os sujeitos dos agrupamentos 1 e 2, foi possível 

notar que as crianças mais velhas, principalmente os meninos por volta dos 7 anos 

(Sujeito 1, 8 e 9)  e com desenvolvimento típico, já apresentam padrões articulatórios, 

que diferenciam a produção de /s/ e /∫/, de forma semelhante aos adultos. Este achado 

pode indicar o amadurecimento dos processamentos envolvidos na produção de fala 

nessa idade (Wertzner 2004, Zharkova et al., 2011, 2014), assim como sugerir que há 

predominância de um padrão articulatório para o gênero masculino. 

Os resultados também mostraram que algumas mulheres foram incluídas nos 

agrupamentos 4 e 5, em que predominavam crianças, indicando que uma menor 

dimensão do trato oral influencia o contorno de língua para a produção das sibilantes 

(Zharkova et al., 2014). É possível que algumas dessas crianças, ao ficarem mais velhas, 

permaneçam com esse mesmo padrão articulatório e outras tenham que adaptar o padrão 

durante o crescimento (Kent e Vorperian, 2006) e se assemelhem ao padrão observado 

nos adultos (Zharkova et al., 2014) dos agrupamentos 1 e 2. Esses achados confirmam  

estudos de análise acústica que verificaram que crianças produzem fricativas com 

frequências mais altas que adultos, por apresentarem dimensões menores de trato vocal 

(Shadle e Scully, 1995; Evers et al., 1998). 
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Por sua vez, o agrupamento 6 foi constituído, exclusivamente, por crianças do 

GTF. Com exceção do sujeito 5, os demais não atingiram  nem 1 milímetro de distância 

entres os contornos de língua na produção do /s/ e até o ponto 29, o que indica que as 

regiões da ponta/lâmina e do dorso têm contornos semelhantes na produção dos dois 

sons. 

É interessante observar que as crianças com TF que apresentaram o processo 

fonológico de FP constituíram um agrupamento exclusivo. Esses resultados evidenciam 

que essas crianças não apresentaram diferenças de contorno de língua na produção de 

/s/ e /∫/. Ao considerarmos que a representação mental e a produção articulatória 

mantêm uma relação entre si durante a produção da fala (Albano, 2007), os resultados 

sugerem que essas crianças realizaram uma substituição do /∫/ pelo /s/. Além dessa 

substituição, a maioria das crianças com TF também apresentou dificuldades na 

produção correta do /s/, gerando distorções do som e sinalizando uma dificuldade que 

não se limitou a apenas um dos fonemas estudados.   

A heterogeneidade do TF pôde ser observada  em todos os sujeitos do GTF. É 

interessante observar que o Sujeito 5, apesar de ter a presença do processo fonológico 

de FP com ocorrência acima de 25%, foi o único que, em média, apresentou contornos 

de língua diferentes na produção de /s/ e /∫/, indicando que pode estar normalizando sua 

produção e superando o TF.  

O agrupamento 3 foi constituído por um único sujeito, adulto, do gênero 

feminino e que pode ser considerado um outlier, pois a elevação da curvatura de raiz de 

língua na produção do /s/ foi tão grande quanto a elevação de dorso de língua na 

produção do /∫/. Este achado pode ter sido ocasionado em função do ajuste do capacete 

para a coleta de dados, que modificou o posicionamento do transdutor na região 

submandibular do sujeito, levando a uma alteração da captura da imagem, 

demonstrando a importância da fixação do transdutor em relação à cabeça, para medidas 

quantitativas de contorno de língua na USF. 
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7 CONCLUSÃO 

O presente estudo contribuiu para o estudo da USF como instrumento de análise 

qualitativa e quantitativa da articulação de fala em adultos e crianças e na 

complementação do diagnóstico de crianças com TF.  

Foi possível observar que há, pelo menos, quatro possibilidades de configuração 

de língua na articulação do /s/ na fala de adultos e crianças com desenvolvimento típico. 

Para as crianças com TF, foram observadas três dessas configurações, sendo que não foi 

possível verificar predominância de nenhuma configuração entre os três grupos 

estudados. 

A produção do /∫/ não foi tão variada a ponto de serem observadas 

configurações de contorno de língua distintas entre os sujeitos, sendo que as crianças 

com TF com o processo fonológico de FP não apresentaram diferenças no contorno de 

língua para a produção do /s/ e / ∫ /. 

O contorno de língua se diferencia em toda a sua extensão para a produção do /s/ 

e / ∫ /. Para a produção do /s/, é preciso uma retração de língua na região da raiz, para 

que haja um estreitamento da passagem de ar entre a parede faríngea e a raiz de língua, 

conduzindo o ar até o seu ponto de turbulência na constrição da ponta/lâmina da língua 

na região alveolar. Para a produção do /∫/, o dorso de língua apresenta maior inclinação 

ascendente, desde a região de raiz de língua, sendo que o ar é rapidamente conduzido 

para o seu ponto de turbulência na constrição do dorso de língua na região pós-alveolar. 

Essas diferenças de contorno de língua foram observadas tanto na análise 

qualitativa, como na análise quantitativa, por meio na mensuração de 11 pontos 

delimitados na grade radial da USF. 

O estudo foi efetivo para descrever os tipos de configuração de contorno de 

língua, por meio da USF, nas produções dos sons /s/ e /∫/, diferenciando a produção 
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desses fonemas na fala de adultos, crianças com desenvolvimento típico  e crianças com 

TF. 

Sendo assim, a USF se mostra efetiva para auxiliar a pesquisa e o diagnóstico 

complementar da população infantil com TF e, portanto, contribuir para o planejamento 

e prognóstico dessas crianças, tornando a avaliação fonoaudiológica mais objetiva e 

tangível. 
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Embora o presente estudo tenha trazido contribuições importantes para a 

utilização da USF como ferramenta para avaliação da articulação da fala, demonstra 

também a necessidade de mais pesquisas que envolvam a análise das outras consoantes 

coronais fricativas vozeadas, assim como das coronais plosivas vozeadas e desvozeadas. 

Outra sugestão para estudos posteriores, seria a análise do contorno de língua em vista 

coronal, uma vez que essa vista proporciona o entendimento dos movimentos 

intrínsecos da língua, também importantes para a articulação dos sons da fala. Destaca-

se, também, a importância em complementar os achados da USF com a análise acústica 

dessas produções. 

Além disso, é importante levar em consideração as limitações da USF, que 

incluem,  tanto a fixação do transdutor para a coleta de dados, como a análise de dados, 

em que se destaca a dificuldade para delimitar o começo da ponta de língua e o final da 

raiz de língua, principalmente em tratos vocais maiores.  
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